
Дисципліна Оцінка впливу на довкілля 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Вступ до фаху», «Основи  екології», «Загальна екологія», «Моніторинг 

довкілля», «Вища математика», «Заповідна справа»,  «Гідрологія», «Ме-

теорологія і кліматологія», «Біологія», «Ландшафтна екологія», 

«Екологія людини», «Моніторинг довкілля», «Моделювання та 

прогнозування стану довкілля», «Техноекологія», «Урбоекологія». 

Що буде вивчатися Оцінка впливу на довкілля є визначення доцільності і прийнятності 

планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, 

організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього середовища. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість знати: порядок виконання та 

підготовки матеріалів ОВНС;  

види діяльності й об'єкти, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку;  

структуру, мету, задачі і принципи ОВНС;  

особливості методичних рішень в процедурі ОВНС;  

методи проведення ОВНС;  

етапи проведення ОВНС; форми і методи оцінки якості та ступеня 

забруднення НПС. 

Вміти: складати текст Заяви про екологічні наслідки планованої 

діяльності; коригувати матеріали ОВНС за результатами громадського 

обговорення; складати акт вибору і проекту відведення земельної 

ділянки для розміщення об'єкта проектування; визначати масштаби та 

рівні впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами.  

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду.  

Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та 

проектів.  
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання сучасних досягнень національного та міжнародного 

екологічного законодавства. 

Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління. 

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, роздатковий матеріал, мультимедійне забезпечення. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторно-практичні заняття, самостійна робота 

 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 

 

 


