
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І ПРАВА

Силабус дисципліни: 
«ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ОБ'ЄКТІВ 

НАДРОКОРИСТУВАННЯ» 

1. Профіль дисципліни

Кафедра екологічної безпеки 
та економіки 

природокористування 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 101 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма  
Кількість кредитів – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки, семестр – 3-й, 6-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов'язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача

Викладач (-і) 
доктор геологічних наук, професор Половка С.Г., 
канд. с.-г. наук, доцент Шульга І.В. 

Профайл викладача 
(-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-odzp/m-sklad-odzp 

Контактна інформація Mob. 0983179865, E-mail: shulgaigor64@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2602 

Консультації 
Консультація на кафедрі щочетверга з 15.00 до 17.00 
Онлайн консультація через Тelegram щосереди з 15.00 
до 17.00 

3. Анотація до дисципліни
Навчальна дисципліна «Оцінка впливу на довкілля об'єктів надрокористування» є 

дисципліною базового університетського рівня, яка спрямована на оволодіння студентами 
знань щодо оцінки впливу проектованої господарської діяльності об'єктів 
надрокористування на стан довкілля та розробки заходів щодо мінімізації цього впливу. 

Навчальна програма дисципліни розроблена з урахуванням вимог кваліфікаційної 
характеристики фахівця з спеціальності «Науки про Землю» і базується на знанні 
законодавчо-нормативної бази з охорони довкілля та геологічної галузі в Україні, 
міжнародних та регіональних природоохоронних угод, конвенцій та договорів, способів, 
засобів та методів зменшення негативного впливу господарської діяльності в гірничій 
галузі на стан довкілля.  

4. Мета та цілі дисципліни
Метою навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Оцінка впливу на 

довкілля об'єктів надрокористування» є дисципліною базового університетського рівня, 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-odzp/m-sklad-odzp
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-odzp/m-sklad-odzp
http://10.0.2.12/course/view.php?id=2602


яка спрямована на оволодіння студентами знань щодо оцінки впливу проектованої 
господарської діяльності об'єктів надрокористування на стан довкілля та розробки заходів 
щодо мінімізації цього впливу. 

Навчальна програма дисципліни розроблена з урахуванням вимог кваліфікаційної  
характеристики фахівця з спеціальності «Науки про Землю» і базується на знанні 
законодавчо-нормативної бази з охорони довкілля та геологічної галузі в Україні, 
міжнародних та регіональних природоохоронних угод, конвенцій та договорів, способів, 
засобів та методів зменшення негативного впливу господарської діяльності в гірничій 
галузі на стан довкілля.  

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з сучасним станом і 
проблемами оцінки впливів майбутньої господарської діяльності об’єктів 
надрокористування, доцільності проектованої діяльності різних видів та способів її 
реалізації, визначення шляхів і засобів.  

 
4. Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 24 4 
Практичні  28 10 
Самостійна робота 98 136 
Всього: 150 150 

 
4.2. Формат дисципліни 

Поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через 
систему Moodle, Telegram. Для заочної форми навчання поєднано очний та дистанційний 
формати викладання дисципліни. У дистанційному форматі буде проведено консультації, 
здійснено контроль виконання завдань та відпрацювань пропущених занять тощо. 

Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 
навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 
 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

 Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1.  

Змістовний модуль 1. Оцінка впливу на довкілля об'єктів надрокористування 

1. Т1 Об'єкти надрокористування та їх вплив на довкілля. 14 16 
2. Т2 Наукові та методологічні засади процедури ОВНС.  12 11 
3. Т3 Співвідношення процедур ОВНС та Екологічної 

експертизи. Спільні та відмінні риси вказаних процедур. 26 29 

Змістовний модуль 2 Процедура ОВНС в Україні 

4. Т4 Призначення, зміст та структура розділу ОВНС в 
проектній документації. 12 17 

5. Т5 Порядок виконання розділу ОВНС проектної 
документації. Супровідна документація. 52 35 

  Змістовний модуль 3 Процедура ОВНС об'єктів 
надрокористування   



6. Т6 Процедура ОВНС для об'єктів надрокористування та її 
особливості.  20 20 

7. Т7 Показники впливу об'єктів надрокористування на 
компоненти довкілля та відображення уього апливу в 
розділі ОВНС. 

14 22 

Разом: 150 150 
 

4.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Вид заняття 
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Лекції 0,25 12 3,0 
Практичні заняття 0,5 14 7 
Самостійна робота 0,25 48 12 
Модульна контрольна робота* 10 2 20 
Індивідуальні завдання (курсова робота) 18 1 18,0 

Разом: - 60 
 

Примітка: *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.  

**На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не 
менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 
поточного контролю за накопичувальною системою. 
 

5. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни студенти за результатами навчання зможуть 

досягти наступних порогових рівнів: 
ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення. 
ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі наук 
 про Землю. 
ПР19. Оцінювати вплив природних та антропогенних чинників на суміжні 

геосфери Землі та формулювати основні принципи раціонального природокористування 
 

6. Пререквізити 
Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до 

вивчення дисципліни «Оцінка впливу на довкілля об'єктів надрокористування» 
визначається вивченням в попередніх семестрах таких дисциплін: геофізика, , хімія з 
основами геохімії, геоінформатика, геологічні ризики та небезпека, геологія і 
геоморфологія, метеорологія та кліматологія, геоекологія, рельєф та геологічна будова 
України, мінерально-сировинна база світу, ресурси корисних копалин в Україні. 

 



7. Політика дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 
призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів 
модулів та заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального 
графіку навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканатом). 

 
8. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій на основі ПЗ «Microsoft Power Point». 

Практичні заняття забезпечені приладами та засобами, за допомогою яких можуть 
бути змодельовані особливості процесів забруднення атмосферного повітря (юлайзер), 
водного середовища та ґрунтового покриву (вимірювальна лабораторія Поліського 
національного університету). 

 
9.  Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Базова 
1. «Положення про склад і зміст матеріалів оцінки впливу запроектованої 

господарської діяльності на стан оточуючого середовища і природних ресурсів 
(ОВОС) на різних стадіях вирішення завдань будівництва нових, розширення, 
реконструкції, технічного переозброєння діючих промислових і інших об’єктів». 
Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України, 08.07.1992, №59. – 14 с. 

2. Екологічне управління: Підручник для студентів екол. спеціальностей вищих 
навч. закладів / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. 
– 432 с. 

3. Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А.Л. Оценка воздействия на 
окружающую среду: Учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. –  
179 с. 

4. Екологічний менеджмент: Навч. посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. 
Михайлюк. К., 2004. – 516 с. 

5. Мацнев А.І., Проценко С.Б., Саблій Л.А. Практикум з моніторингу та 
інженерних методів охорони довкілля. –  Рівне: ВАТ Рівенська друкарня, 2002. – 464 с. 

6. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів проектованої 
діяльності. Практика проведення оцінки впливів та розроблення ОВНС у складі 
проектної  документації для будівництва : матеріали наук.-практ. консультац. 
семінару, 26-30 трав. 2003 р., Ялта / відп. ред. М. А. Коровіна. – К. : Товариство 
“Знання” України, 2003. – 26 с. 

7. Конспект лекций по дисциплине «Оценка воздействия объекта на 
окружающую среду» (для студентов 5-6 курсов дневной и заочной форм обучения 
специальности 7.06010302, 8.06010302 «Рациональное использование и охрана водних 



ресурсов») / И. Н. Ерина; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 44 с.  
8. Evaluation on EU Legislation – Directove 85/337/EEC (Environmental Impact 

Assessment, EIA) and Associated Amendments. Final Report submitted by GHK, 
Technopolis. 2008. (EC, 2008). 

9. Принципи оцінки впливу на середовище. Матеріали для слухачів. Донецьк 
10-13 липня 1995 р. Центр екологічної освіти та інформації в Києво-Могилянській 
Академії. 

Додаткова 
1. Державні будівельні норми України ДБН А.2.2-1-95. Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд. основні положення проектування. – К., 
1996. – 16 с. 

2. Директива Ради ЄС 85/337/ЄС від 27 червня 1985 р. (зі змінами, 
внесеними Директивою 97/11/ЄС від 3 березня 1997 р.) щодо оцінки впливу деяких 
державних і приватних проектів на навколишнє середовище. 

3. Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 27 червня 
2001 р. стосовно оцінки впливу деяких планів і програм на навколишнє середовище. 

4. Матвеев А.В. Котов В.П. Оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУАП, 2004. – 104 с. 

5. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду 
планируемой деятельности: Метод. указания к практ. работам. Ч. 1 / Сост. М.В. 
Бузаева, В.В. Савиных, О.В. Чемаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 32 с. 

6. Джигирей, В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного 
середовища: навчальний посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк – 
Львів: Афіша. – 2004. – 272 с. 

7. ДСП 2011 -97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного 
повітря населених міст». 

8. Методичні вказівки по дисципліні ОВООС (для студентів 4 курсу усіх 
форм навчання спеціальності 6.092600 –  «Очистка природної та сточної води») Харків 
ХНАМГ  2002, укладач Єріна І.М.   

9. Нехорошков В.П. Екологічна експертиза матеріалів ОВНС (оцінки 
впливів на навколишнє середовище): Посібник до практичних занять \\В.П. 
Нехорошков, Е.Д. Попова / Одеса, ОДАХ, - 2011. – 46 с. 

10. 10. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка впливу 
об’єктів на навколишнє середовище» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
освітньої кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926 – «Водні 
ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 6.092600 – 
Водопостачання та водовідведення) Укладач:    Ірина Миколаївна Єріна. 

11. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. 
С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с. 

12. Кораблѐва А.И., Чесанов Л.Г., Савин Л.С. Введение в экологическую 
экспертизу. Днепропетровск: Поліг-рафіст, 2000. – 144 с. 

13. Директива 2001/42/ЕС щодо оцінки впливу деяких планів та програм на 
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