
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

Силабус дисципліни 

“Оцінка впливу на довкілля технічних систем” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: Агроінженерія  

Освітньо-професійна програма Агроінженерія  

Кількість кредитів – 4 кредитів ЄКТС 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2-й (ІІІ семестр) 

Компонент освітньої програми: (основна) 

Цикл підготовки: (професійний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Шелудченко Богдан Анатолійович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-ahroekosystem 

Контактна інформація т.0681378635, sheludchenkobogdan@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/index.php?categoryid=60 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 

до 17.00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 

 
Дисципліна "Оцінка впливу на довкілля" є однією з спеціальних дисциплін, яка 

забезпечує формування комплексу необхідних знань та вмінь при підготовці магістрів 

напряму «Аграрні науки та продовольство» Спеціальності: Агроінженерія  
 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни – підвищити ефективність підготовки магістрів 

напряму «Аграрні науки та продовольство» Спеціальності: Агроінженерія шляхом 

вивчення онов оцінки впливу на довкілля об’єктів господарської діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни – набути наукові знання та практичні навички для 

обґрунтування та розроблення відповідного розділу проектної документації з оцінки 

впливу на довкілля при створенні техногенних об’єктів та технічних систем. Набуті 

знання з даної дисципліни необхідні для виконання дипломного проекту. 

 

 



5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 4 

Практичні / лабораторні 36 12 

Самостійна робота 80 104 

 

 

5.2. Формат дисципліни 
 

Очний та заочний, змішаний (шляхом поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle), а також дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Основи розроблення проекту ОВД, як частини робочого проекту 

об’єктів інфраструктури агропромислового виробництва 
6 2 

2 Т2 Екологічне нормування господарської діяльності об’єктів 

інфраструктури агропромислового виробництва 
6 1 

3 Т3 Етапи повного циклу задоволення потреб та стадії розроблення 

та проектування об’єктів природно-техногенних геоекосистем 
6 1 

4 Т4 Основні положення Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» 
8 2 

5 Т4 Зміст та суб’єкти сфери застосування оцінки впливу на довкілля 6 2 

6 Т6 Визначення категорії небезпечності об’єктів господарської 

діяльності 
6 2 

7 Т7 Визначення топології санітарно-захисних зон підприємств та 

об’єктів агропромислового виробництва 
8 2 

8 Т8 Нормування безпечних концентрацій скидів шкідливих речовин 

з об’єктів агропромислового виробництва 
6 2 

9 Т9 Поводження з твердими відходами. Принципи лімітування 

розміщення твердих відходів. Загальні правила утилізації 

твердих відходів, полігони для їх розміщення 

8 2 

Разом: 60 16 

 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 

Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Лекції 1,0 бали, Практичні – 1,5 бали за 

1 заняття 

Умови допуску до підсумкового контролю Понад 30 балів для допуску до екзаиену 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни 

визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, 

та рейтингу підсумкового контролю – 

40 балів. 

 

6. Результати навчання 
 

Наукові знання, розуміння  та практичні навички для обґрунтування та 

розроблення відповідного розділу проектної документації з оцінки впливу на довкілля при 

створенні техногенних об’єктів та технічних систем. 

 

7. Пререквізити 
 

Щоб приступити до вивчення дисципліни необхідно засвоїти курси 

загальноінженерних знань 

 

 

8. Політики дисципліни 
Основою Політики дисципліни є дотримання заходів і процедури та забезпечення 

дотримання академічної доброчесності, які полягають у: 

 розробка та введення в дію Положення про академічну доброчесність, запобігання 

та виявлення плагіату в Університеті; 

 проведення комплексу відповідних профілактичних заходів в Університеті; 

 здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі шляхом перевірки на плагіат, із 

використанням відповідної програми, кваліфікаційних робіт, дисертацій та 

авторефератів, монографій, підручників і посібників, рукописів статей і тезів 

доповідей, курсових робіт (проектів) тощо; 

 у разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно 

до чинного законодавства 

 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
 

Складність вирішення завдань міцності викликала необхідність широкого 

застосування електронних обчислювальних машин. Практичні розрахунки конструкцій 

сьогодні немислимі без застосування ЕОМ. Програма навчання даної спеціальності 



передбачає вміння впевнено працювати з сучасними галузевими та універсальними 

програмними комплексами в цій області (NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Нормативно-правові документи  

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 "Про затвердження 

Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 

та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля" 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №989 "Про затвердження 

Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля" 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 "Про затвердження 

критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на 

довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не 

підлягають оцінці впливу на довкілля" 

5. Наказ Міністрества екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 № 182 

"Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в 

процесі здійснення оцінки впливу на довкілля" 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0676-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0676-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0676-18

