
 
 
 
 



 
 
 



1.Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними міжнародно-визнаними 
принципами і елементами екологічних оцінок, загальною схемою проведення екологічних 
оцінок, а також із правилами і процедурами проведення екологічної експертизи в Україні. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні закономірності та види антропогенного впливу на довкілля, види 
забруднення. 

2. Вміти: оцінювати характер та наслідки впливу господарської діяльності людини на 
екосистеми, застосовувати екологічні закони для визначення граничних параметрів впливу на 
довкілля. 

3. Володіти навичками роботи з нормативними документами, дозвільною документацією, 
статистичними даними. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Надається коротка характеристика основних чинників що визначають екологічний стан 

природно-промислових комплексів, а також наводяться базові принципи оцінки впливу 
господарської діяльності на стан довкілля. Розглядаються наступні основні теми: 1) місце і 
роль екологічних оцінок в екологічній політиці, основні принципи формування екологічної 
політики; 2) механізми державного регулювання і контролю у сфері екологічної безпеки в 
Україні; 3) нормативно-правова база і роль екологічних оцінок в забезпеченні екологічної 
безпеки; 4) процедури екологічної оцінки в Україні: ОВНС, екологічна експертиза, 
екологічний аудит, звіт з оцінки впливу на довкілля, висновок з оцінки впливу на довкілля. 
Аналізується повнота відображення міжнародно-визнаних принципів екологічних оцінювань 
в процедурах екологічної оцінки в Україні; 5) законодавчо-нормативні акти України, які 
регламентують засади екологічної сертифікації та нормування в галузі охорони 
навколишнього природного середовища; 6) основні вимоги нормування в сфері охорони 
поверхневих водних об’єктів, атмосферного повітря, ґрунтів; 7) нормування гранично 
допустимих рівнів шуму, вібрації, магнітних полів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти), галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія» дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
фахових: 
ФК17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного 
законодавства;  
ФК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища 
та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 
ФК22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами 
виробництва та споживання; 
ФК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 
регіональних та транскордонних екологічних проблем. 



Програмними результатами навчання є: ПР04. Використовувати принципи управління, 
на яких базується система екологічної безпеки; ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів 
та міжнародного і вітчизняного досвіду; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних 
процесів та виробництв на навколишнє середовище; ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та 
муніципальними відходами; ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та 
наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів; ПР20. Уміти формувати запити 
та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
- принципи нормування антропогенного навантаження на основні компоненти 
навколишнього середовища та екологічної експертизи. 
вміти: 
- здійснювати розрахунки екологічних, санітарно-гігієнічних, техніко-технологічних та 
природоохоронних норм та нормативів; 
- проводити оцінювання стану довкілля та прогнозування впливу технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє середовище 
- пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів; 
встановлювати інформаційні зв’язки: 
- формулювати чіткі, лаконічні висновки, які передбачають прогноз наслідків впливу 
антропогенної діяльності для здоров’я населення та довкілля; 
- формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання екологічних та санітарно-
гігієнічних норм та вимог екологічного законодавства 
діяти самостійно та відповідально: 
- поєднувати навички самостійної та командної роботи при впровадженні природоохоронних 
заходів та проектів 
 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 
і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Розуміти принципи екологічної 
експертизи та нормування ан-
тропогенного навантаження на 
основні компоненти навколи-
шнього середовища 

Лекції, самостійна 
робота, практичні 

заняття 

Контрольні роботи 
(питання із 
відкритими 

відповідями, тестові 
запитання), іспит 

20 

2.1 Здійснювати розрахунки еколо-
гічних, санітарно-гігієнічних, 
техніко-технологічних та приро-
доохоронних норм та норма-
тивів 

Лекції, практичні 
заняття 

Оцінка роботи на 
практичних 

заняттях, контрольні 
роботи з 

розрахунковими 
задачами, іспит 

30 

2.2 Проводити оцінювання стану 
довкілля та прогнозування 
впливу технологічних процесів 
та виробництв на навколишнє 
середовище 

Лекції, практичні 
заняття 

Оцінка роботи на 
практичних 

заняттях, контрольні 
роботи з кейс-

завданнями, іспит 

15 

2.3 Вміти пояснювати соціальні, 
економічні та політичні наслід-
ки впровадження екологічних 

Лекції, практичні 
заняття 

Оцінка роботи на 
практичних 

заняттях, контрольні 

10 



проекті роботи з кейс-
завданнями, іспит 

3.1 Формулювати чіткі, лаконічні 
висновки, які передбачають 
прогноз наслідків впливу 
антропогенної діяльності для 
здоров’я населення та довкілля 

Практичні заняття, 
самостійна робота 

Оцінка роботи на 
практичних 

заняттях, контрольні 
роботи (питання із 

відкритими 
відповідями),тестові 
запитання(виконання 
завдання за наданим 

кейсом), іспит 

10 

3.2 Формувати запити та визначати 
дії, що забезпечують виконання 
екологічних та санітарно-
гігієнічних норм та вимог 
екологічного законодавства 

Практичні заняття, 
самостійна робота 

Оцінка роботи на 
практичних 

заняттях, контрольні 
роботи (питання із 

відкритими 
відповідями, тестові 

запитання) 

10 

4.1 Поєднувати навички самостій-
ної та командної роботи 

Практичні заняття Оцінка роботи на 
практичних заняттях 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання 
з дисципліни (код) 

Програмні  
результати навчання (назва) 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

ПР04. Використовувати принципи 
управління, на яких базується система 
екологічної безпеки. 

+  +   + + 

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері 
захисту навколишнього середовища із 
застосуванням загальноприйнятих 
та/або стандартних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 

+ + +     

ПР11. Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище. 

 + +  +   

ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на 
оптимальне управління та поводження 
з виробничими та муніципальними 
відходами. 

  + +    

ПР17. Усвідомлювати відповідальність 
за ефективність та наслідки реалізації 
комплексних природоохоронних 
заходів. 

    +  + 

ПР20. Уміти формувати запити та 
визначати дії, що забезпечують 
виконання норм і вимог екологічного 
законодавства. 

     +  



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна робота №1: РН 1.1, (частково), РН 2.2 (повністю), 3.1 (частково), РН 3.2 

(частково) – 20/10 балів. 
2. Модульна робота №2: РН 1.1, (частково), РН 2.1 (повністю), 2.3 (повністю) 3.1 

(частково), РН 3.2 (частково) – 20/10 балів. 
3. Робота на практичних заняттях: РН 1.1–4.1 (всі – частково) – 16/8 балів. 
4. Самостійна робота: РН 1.1, 3.1–3.2 (частково) – 4/2 бали. 

- підсумкове оцінювання:  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання 
всіх практичних робіт та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій із розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання усних відповідей та результатів практичних робіт проводиться 
упродовж семестру під час проведення практичних  робіт.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
  



8. Структура  навчальної  дисципліни.  Тематичний план занять 

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Консуль- 
тації 

Самостійна 
робота 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

1 
Становлення екологічної політики і 
розвиток системи екологічних оцінок. 
Короткі історичні відомості. 

2    

3 
Загальні принципи екологічної оцінки 
та їх зв’язок із з принципами сталого 
розвитку.  

   6 

4 
Основні елементи екологічних оцінок, 
стадії та задачі. 

 2   

5 

Критерії оцінювання стану довкілля 
при реалізації еконебезпечних 
проектів.  Характеристика стану 
навколишнього середовища.  

2    

6 

Використання ресурсів. 
Характеристика впливів на довкілля. 
Прогноз і оцінка значимості впливів на 
довкілля.  

   6 

7 
Взаємодія зацікавлених сторін при 
проведенні екологічної оцінки 

1    

8 
Розгляд альтернатив при проведення 
екологічної експертизи 

 2   

9 
Документація результатів екологічної 
оцінки. Місце екологічної оцінки в 
системі прийняття рішень.  

   6 

9 

Основні засади екологічної політики і 
системи екологічного управління в 
Україні. Механізми державного 
регулювання і контролю.  

1    

10 
Нормативно-правова база екологічних 
оцінок в Україні. 

 2   

11 

Оцінка впливу на навколишнє 
середовище і оцінка впливу на 
довкілля при плануванні господарської 
діяльності. 

2    

12 
Стадії та етапи проведення; склад 
матеріалів; аналіз даних; прогнозна 
оцінка значимості. 

 2   

13 

Системно-екологічний підхід до 
проведення експертизи території. Види 
відповідальності за правопорушення в 
галузі експертизи. 

   6 

14 
Екологічна експертиза і висновок з 
оцінки впливу на довкілля: 
нормативно-правова база. 

2    

15 
Порядок проведення екологічної 
експертизи. 

 2   

14 Екологічна експертиза населених    6 



пунктів. Врахування інноваційних 
підходів щодо оцінювання якості 
життєзабезпечення у населених 
пунктах. 

Модульна контрольна робота 1 2    

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

15 
Предмет, завдання та основні поняття 
нормування антропогенного 
навантаження. 

2    

16 
Визначення збору за забруднення 
навколишнього середовища. 

 2   

17 
Визначення ефективності та техніко-
економічне обґрунтування 
природохоронної діяльності. 

   6 

18 
Нормування градієнтного забруднення 
довкілля. 

2    

19 
Нормування якості атмосферного 
повітря.  

2    

20 

Встановлення радіусу впливу джерела 
викидів забруднюючих речовин. 
Встановлення нормативної та 
розрахункової санітарно-захисної зони 
підприємства. Проведення  
порівняльного аналізу фактичних 
викидів з встановленими 
законодавством нормативами.  

 4   

21 

Порядок розробки документів, в яких 
обґрунтовуються обсяги викидів для 
отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Порядок отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин.  

   6 

22 
Визначення ефективності та техніко-
економічне обґрунтування 
природоохоронної діяльності. 

   6 

23 Нормування якості води. 2    

24 

Оцінка санітарного стану водойм. 
Розрахунок об’єму стічних вод на 
підприємстві. Розрахунок ГДС 
шкідливих речовин у водний об’єкт. 

 4   

25 
Визначення показників використання 
водних ресурсів у виробництві. 

   6 

26 Нормування якості ґрунту.  2    

27 

Розрахунок забруднення поверхневого 
шару ґрунтів. Нормування якості 
харчових продуктів. Розрахунок 
забруднення продуктів харчування та 
сировини. 

 4   

28 
Проектування полігона для 
санітарного знешкодження твердих 
побутових і промислових відходів. 

   6 



29 
Нормування параметричного 
забруднення довкілля.. 

2    

30 
Розрахунок показників 
параметричного забруднення довкілля. 

 2   

31 
Нормування антропогенного 
навантаження на рослинні і тваринні 
угруповання. 

   6 

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 2 2    
ВСЬОГО 26 26 2 66 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 66 год. 
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