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Дата 12.02 

Група 34 

Урок 40 

 

Тема:  

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди 

Мета: знати визначення понять «природні ресурси», «раціональне 

природокористування», називати екологічні проблеми в Україні та світі, 

напрямки охорони природи пояснювати необхідність міжнародної взаємодії 

державних установ та громадських організацій у справі охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання 

природних ресурсів розуміти значення екологічної політики в Україні для 

збереження життя на планеті 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

1. Переглянути відео та презентацію «Екологічна політика в Україні» за 

посиланнями: 

  https://www.youtube.com/watch?v=6VbN4BaturM  

  https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-politika-ukra-ni-

157744.html  

2. Опрацювати опорний конспект до заняття: 

 Сучасний екологічний стан території України: 

 Значне антропогенне навантаження. 

 Недостатня кількість і якість очисних споруд. 

 Нераціональне природокористування в багатьох галузях 

господарства. 

 Забруднення певними шкідливими речовинами (зона ЧАЕС – 

радіонуклідами, Дніпропетровська та Запорізька області – 

важкими металами). 

 Надмірне вирубування гірських лісів, як наслідок – посилення 

ерозійних процесів та повеней. 

 Проблема дефіциту водних ресурсів (для південних регіонів). 

 Напрямки охорони природи: 

 Максимально можливе збереження природних екосистем. 

 Охорона біорізноманіття. 

 Зниження рівня антропогенного впливу на природу. 

 Створення безвідходних виробництв. 

 Вторинна переробка відходів. 

 Раціональне природокористування. 

 Використання альтернативних джерел енергії. 

 

 Природоохоронне законодавство 

Питання охорони природнього середовища і раціонального 

використання природних ресурсів регулюється положенням Законів України 

https://www.youtube.com/watch?v=6VbN4BaturM
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-politika-ukra-ni-157744.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-politika-ukra-ni-157744.html
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«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про охорону 

атмосферного повітря» (1992), «Про тваринний світ» (2003), Водного кодексу 

України, Лісового кодексу України та ін. 

 Положення Національної програми збереження біологічного 

різноманіття: 

1. Збереження, поліпшення стану та відновлення природних і 

порушених екосистем. 

2. Сприяння переходу до збалансованого використання природних 

ресурсів, зменшення негативного впливу на екосистеми. 

3. Посилення відповідальності за збереження біорізноманіття з боку 

підприємств і громадян, діяльність яких впливає на стан 

навколишнього середовища. 

Координацію природоохоронної роботи здійснює Міністерство екології 

та природних ресурсів України. 

 Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи розпочалося 

ще наприкінці ХІХ століття. Міжнародними природоохоронними 

організаціями є: 

 МСОП – Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів; 

 Всесвітній фонд дикої природи; 

 СКОПЕ – Науковий комітет з проблем навколишнього середовища; 

 ЮНЕП – Організація ООН з оточуючого середовища. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. Тестова перевірка знань  

Вибрати одну або декілька правильних відповідей 

1. Програма ООН з питань навколишнього середовища, що сприяє 

координації охорони природи на загальносистемному рівні, – це: 

а) ЮНЕП;  

б) МСОП;  

в) МАБ;  

     г)  ЮНІСЕФ 

2.  До поновлюваних природних ресурсів відноситься:  

а) ґрунт; 

б) кам’яне вугілля;  

в) залізна руда;  

г) нафта. 

3.  Причиною парникового ефекту є:  

а) накопичення в атмосфері часточок пилу та сажі;  

б) накопичення в атмосфері води в газоподібному стані;  

в) зниження вмісту озону в атмосфері;  

г) накопичення в атмосфері діоксиду вуглецю, метану, оксиду азоту. 

4. До принципів гармонічної взаємодії людини та природи відносяться: 

а) регуляція чисельності населення; 

б) зменшення забруднення навколишнього середовища; 

mailto:bondarkova2601@gmail.com
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в) збільшення енерговитрачання; 

г) контроль суспільства за діяльністю та відходами виробництв; 

д) відмова від споживацького відношення до природи 

5. Установити відповідність між негативними впливами діяльності людини 

на стан біосфери та прямими наслідками цієї діяльності  

 

Негативні впливи Наслідки 

1. Збільшення концентрації СО2  в повітрі 

2. Викиди фосфатів і нітратів 

3. Викиди хлорфторвуглецевих сполук 

4. Застосування пестицидів і штучний полив 

А. «Цвітіння» води 

Б.  Озонові діри 

В.  Парниковий ефект 

Г.  Кислотні дощі 

Д.  Скорочення площі 

орних земель 
 

2. Онлайн-тестування 

Виконати тест «Екологічна політика в Україні: природоохоронне 

законодавство України, міждержавні угоди» на освітній платформі «На 

урок», скориставшись посиланням https://naurok.com.ua/test/ekologichna-

politika-v-ukra-ni-prirodoohoronne-zakonodavstvo-ukra-ni-mizhderzhavni-ugodi-

90306.html   

 

https://naurok.com.ua/test/ekologichna-politika-v-ukra-ni-prirodoohoronne-zakonodavstvo-ukra-ni-mizhderzhavni-ugodi-90306.html
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