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Тема уроку:  Наукові засади раціонального природокористування і 

охорони навколишнього середовища 

Мета уроку: сформувати знання учнів про екологію, середовище,                        

людину.  

Тип уроку: засвоєння нових знань 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

 

Курс О.н.с. (охорона навколишнього середовища) Включає охорону 

атмосферного повітря, вод суші та вод Світового океану, земель, флори і 

фауни, геологічного середовища. 

Мета О.н.с. (охорона навколишнього середовища) – протидія 

негативним змінам у навколишньому середовищі, які мали місце в минулому, 

відбуваються зараз або можуть бути. 

Заходами, спрямованими на охорону довкілля можуть бути: 

 Обмеження викидів в атмосферу та гідросферу з метою 

поліпшення загальної екологічної обстановки. 

 Створення заповідників, заказників і національних парків з 

метою збереження природних комплексів. 

 Обмеження лову риби, полювання з метою збереження певних 

видів. 

 Обмеження несанкціонованого викидання сміття. Використання 

методів екологічної логістики для тотального очищення від 

несанкціонованого засмічення території регіону. 

3. Законодавство охорони навколишнього природного середовища. 

Екологічне України складається із Законів 

України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", "Про охорону атмосферного 
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повітря", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", 

"Про рослинний світ", "Про екологічну експертизу" та інших законодавчих 

актів. До екологічного законодавства належать також Закон "Про правовий 

режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи", Закон "Про статус і соціальний захист 

громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова 

Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо захисту громадян 

України від наслідків Чорнобильської катастрофи" та інші спеціальні 

законодавчі акти,  

присвячені зниженню впливу цієї планетарної катастрофи на життя і 

здоров'я 

населення країни та світового співтовариства. Закон України про 

охорону навколишнього природного середовища” є основним законодавчим 

актом, що регулює відносини в області охорони, використання і відтворення 

поновлюваних природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 

запобігання і ліквідації наслідків впливу господарської й іншої діяльності на 

природне середовище. Закон регламентує пріоритетність вимог екологічної 

безпеки у всіх видах діяльності, гарантуючи тим самим екологічно 

сприятливі умови для життя і здоров’я людей. Це забезпечується 

характером попереджувальних заходів по охороні навколишнього природного 

середовища, екологізацією матеріального виробництва на основі науково 

обґрунтованого компромісу екологічних, економічних і соціальних інтересів 

суспільства, широкого впровадження новітніх технологій і комплексного 

рішення питань охорони навколишнього природного середовища. 

 Основні принципи охорони навколишнього природного 

середовища. Екологічним законодавством визначено й основні принципи 

охорони навколишнього природного середовища. До них належать: 

 пріоритетність вимог екологічної безпеки й обов'язковість 

дотримання екологічних стандартів; 



 гарантування екологічно безпечного природного середовища для 

життя і здоров'я людей; 

 випереджаючий характер заходів з охорони навколишнього 

природного середовища; 

 науково обґрунтоване узгодження економічних, екологічних та 

соціальних інтересів суспільства; 

 використання природних ресурсів з урахуванням ступеня  

антропогенних змін території проживання населення; 

 прогнозування стану навколишнього середовища й обов'язковість   

екологічної експертизи; 

 демократизм при ухваленні рішень, що впливають на стан 

навколишнього природного середовища і формування в населення 

екологічного світогляду; 

 стягування плати за забруднення навколишнього середовища і 

погіршення якості природних ресурсів; 

 компенсація збитків, заподіяних порушенням екологічного 

законодавства та деякі інші принципові вимоги. 

Принципи охорони навколишнього природного середовища як основні 

засади правового регулювання взаємодії 

суспільства з природою істотно впливають на 

визначення екологічної правосуб'єктності 

державних органів і громадян країни. 

Основним джерелом екологічного 

законодавства і права - Конституція 

України. У ст. 16 Конституції передбачається, що забезпечення екологічної 

безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. А ч. 1 ст. 

50 Основного Закону країни закріплює положення про те, що кожний 



громадянин має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє 

середовище та відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди. Ці 

основні вимоги Конституції є головними складовими для подальшого 

розвитку і належного функціонування нормативно-правової бази 

екологічного законодавства. Закон України «Про охорону навколишнього  

природного середовища» передбачає і певні обов'язки громадян. 

Громадяни України зобов'язані: 

а) берегти природу, охороняти, 

раціонально використовувати її багатства 

відповідно до вимог законодавства про 

охорону навколишнього 

природногосередовища; 

б) здійснювати діяльність з 

додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та 

лімітів використання природних ресурсів; 

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; 

г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та 

штрафиза екологічні правопорушення; 

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним 

впливом на навколишнє природне середовище. Відповідальність за порушення 

законодавства про охорону навколишнього середовища. 

Порушення законодавства України про охорону навколишнього 

природного середовища тягне за собою встановлену Законом про охорону 

навколишнього природного середовища та іншим законодавством України 

дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

1. Які ви знаєте принципи охорони н.с. ? 

2. Назвіть обов’язки громадян, які передбачає Закон про о.н.с. 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

 


