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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Оцінка впливу на довкілля» 

Код: Ф8 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 8 

Курс: 2-й 

Семестр вивчення: 4-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 240 

Викладачі: 

- Артем Володимирович Павличенко, д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, 

pavlichenko.a.v@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Pavlichenko.php; 

- Вячеслав Вікторович Федотов, асистент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища, тел. (056) 754-00-16, fedotov.v.v @nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Fedotov.php. 

 

Результати навчання. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо запобігання забруднення довкілля; вміти 

застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових 

викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля; вміти обґрунтовувати ступінь відповідності 

наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього середовища. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – семінарські заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист семінарських робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення застосування правових та організаційних засад 

оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання 

і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень щодо провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з 

урахуванням державних, громадських і приватних інтересів. 

 

 

 

 

 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1915851702/?cto=wb7XvLmCwMaK0IqhYLvDpG25yIKTlJA%3D
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Pavlichenko.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Оцінка впливу на довкілля» 
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Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 
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 Лекції  

112 180 

23 

24 

1. Законодавча база України щодо оцінки впливу на 

довкілля (ОВД) та оцінки впливу на навколишнє 

середовища (ОВНС). Зміст і суб’єкти оцінки впливу на 

довкілля 

8 

25 

26 

27 

2. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля. Категорії 

видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля. Класи наслідків (відповідності) 

діяльності. Підстави  для здійснення оцінки 

транскордонного впливу на довкілля згідно з міжнародними 

зобов’язаннями України 

12 

28 

29 

3. Гласність оцінки впливу на довкілля. Інформування 

громадськості про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля; оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, інформація 

про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про 

провадження планованої діяльності. Законодавче і 

нормативно-правове забезпечення доступу громадськості до 

екологічної інформації та урахування громадських інтересів 

при розробленні та реалізації проектів екологічно 

небезпечних об’єктів і видів діяльності 

8 

30 4. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля; визначення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації 

4 

31 Контрольні заходи 4 

32 5. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Нормативно-методичне 

забезпечення та стандартизація підготовки звіту з оцінки 

впливу на довкілля 

4 

33 

34 

6. Громадське обговорення у процесі оцінки впливу на 

довкілля з метою виявлення, збирання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. Оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

8 

35 7. Експертні комісії з оцінки впливу на довкілля. 

Врахування результатів оцінки впливу на довкілля у 

рішенні про провадження планованої діяльності 

4 

36 

37 

8. Оцінка транскордонного впливу на довкілля. Процедура 

здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

Схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на 

довкілля 

8 

38 9. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку 

впливу на довкілля. Тимчасова заборона (зупинення) та 

припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 

4 
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законодавства про оцінку впливу на довкілля 

39 Контрольні заходи 4 

  Семінарські заняття  

26 60 

23 

24 

25 

1. Критерії визначення планованої діяльності, її розширення 

та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля 6 

26 

27 

2. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля 
4 

28 

29 

30 

3. Складання Повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля 6 

31 Контрольні заходи 2 

32 

33 

34 

4. Складання «Оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» 6 

35 

36 

5. Порядок проведення громадських слухань у процесі 

оцінки впливу на довкілля 
4 

37 

38 

6. Зміст та структура звіту з оцінки впливу на довкілля 
4 

39 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий, 4 

чверть – іспит 

Разом 102 138 240 

Лекції 68 112 180 

Семінарські заняття 34 26 60 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Семінарські заняття – навчання у комп’ютерному класі з використанням 

інформаційних технологій (захист семінарських робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються лабораторна й інструментальна база випускової кафедри 

та кафедри екологічної та техногенної безпеки на бази ДП НВО «Павлоградський 

хімічний завод», а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- вміти визначати наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі 

наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, 

фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних 

територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для 

сукупності цих факторів; 
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- вміти враховувати стан довкілля в місці, де планується провадити 

плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-

економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого 

та опосередкованого) на довкілля; 

- вміти проводити опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис 

його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності в межах того, 

наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі 

доступної екологічної інформації та наукових знань; 

- вміти проводити оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, 

викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення, які виникають у результаті провадження планованої діяльності; 

- вміти визначати види планованої діяльності, що підлягають оцінці впливу 

на довкілля, до прийняття рішення про провадження планованої діяльності; 

- вміти враховувати кумулятивний вплив планованої діяльності та об’єктів 

щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з 

урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які 

мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або 

на яких може здійснюватися використання природних ресурсів; 

- вміти застосовувати програму моніторингу та контролю щодо впливу на 

довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів 

післяпроектного моніторингу; 

- вміти визначати основні характеристики планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів), виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, 

земель, ґрунтів, біорізноманіття тощо), які планується використовувати; 

- вміти враховувати можливий вплив на довкілля планованої діяльності, 

зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність 

населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності - 

транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, 

тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який 

опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, 

середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 

негативний вплив); 

- вміти обґрунтовувати заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, 

уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля 

планованої діяльності, у тому числі компенсаційних заходів; 

- знати процедуру своєчасного, адекватного та ефективного інформування 

громадськості про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 

 

Література для вивчення дисципліни. 

 
Основна  

1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 »Технології захисту 

навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. 

№1264-ХІІ. http://rada.gov.ua/  
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3. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р. №2059- VIII. 

http://rada.gov.ua/  

4. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. №3038-YI. 

http://rada.gov.ua/  

5. Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992р. № 2780-ХІІ http://rada.gov.ua/  

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. №1560-ХІІ. http://rada.gov.ua/  

7. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення» від 

24.02.1994р. № 4004-ХІІ . http://rada.gov.ua/ 

8. Оцінка впливу на довкілля: можливості для громадськості (посібник) / Є. Алексєєва [за заг. 

ред. О. Кравченко] — Видавництво «Компанія Манускрипт» - Львів, 2017. - 36 с.  

9. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 16.10.1992р. №2707- ХІІ. 

http://rada.gov.ua/ 9. Земельний кодекс України. 25.10.2001р. №2768-ІІІ. http://rada.gov.ua/ 

10.Водний кодекс України від 6.06.1995р. №213/95-ВР. http://rada.gov.ua/  

10. Лісовий кодекс від 21.01.1994р. №3852-ХІІ. http://rada.gov.ua/ 12.Кодекс України про надра 

27.11.1994р. №1025-ІY/ http://rada.gov.ua/ 13.Директива 2001/42/ЄС Європейського 

парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку впливу на стан навколишнього 

природного середовища окремих планів та програм 

 

Додаткова 

1. ISO 14040:2000. Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого цикла продукції. 

Принципи та структура. 

2. ISO 14041:2000. Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу продукції. 

Визначення цілі, сфері дослідження та інвентаризаційний аналіз. 

3. ДСТУ ISO I4001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис 

елементів і настанови щодо їх застосування. 

4. ДСТУ ISO 14012-97. Настанови, щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні 

вимоги до аудиторів з екології. 

5. ДСТУ ISO 9001- 2001. Системи управління якістю. Вимоги. -Київ: Держстандарт України, 

2001. 

6. Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. http://eia.menr.gov.ua/ 

7. Європейська інтеграція у сфері екологічної оцінки: ОВД та СЕО. 

https://menr.gov.ua/files/docs/news/Broshure__2.pdf 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів 

      України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України.  

      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua  Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

 

 

http://eia.menr.gov.ua/
https://menr.gov.ua/files/docs/news/Broshure__2.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/news/Broshure__2.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
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Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 
 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту семінарських завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 
 

Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Охарактеризуйте основні нормативні документи в сфері оцінки впливу на 

довкілля (ОВД) та оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).  

2. Охарактеризуйте зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля. 

3. Визначіть сферу застосування оцінки впливу на довкілля.  

4. Наведіть категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля. 

5. Визначте підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

згідно з міжнародними зобов’язаннями України. 

6. Охарактеризуйте особливості інформування громадськості про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 

7.  Охарактеризуйте процедуру початку громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля.  

8. Законодавче і нормативно-правове забезпечення доступу громадськості до 

екологічної інформації та урахування громадських інтересів при розробленні і 

реалізації проектів екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності. 

9. Охарактеризуйте структуру звіту з оцінки впливу на довкілля.  

10. Охарактеризуйте зміст «Оголошення про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля». 

11. Охарактеризуйте функції експертних комісій з оцінки впливу на довкілля.  

12. Як враховуються результати оцінки впливу на довкілля у рішенні про 

провадження планованої діяльності. 

13. Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.  

14.  Процедура схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

15. Порядок ведення «Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». 

16. Охарактеризуйте процедуру складання «Повідомлення про плановану діяльність, 

яка підлягає оцінці впливу на довкілля». 

17. Складання «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля». 

18.  Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. 


