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Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Відвідування занять є важливою складовою освітнього 

процесу. Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і практичні 

заняття курсу. 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття упродовж 

двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 

можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до визначених робочою 

програмою тем практичних занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають 

його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати?   Теоретичні знання, необхідні для розв’язання прикладних задач з екологічної 

експертизи проектів підприємств та установ, стану навколишнього середовища та 

професіональної оцінки і прогнозування небезпечних явищ, які пов’язані з 

технологічними та техногенними процесами. 

Чому це треба вивчати?   Курс дисципліни спрямований на запобігання негативному впливові 

антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та 

здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської 

діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях та об'єктах. 

Яких результатів можна 

досягнути?   

Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної 

безпеки. 

Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне 

управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння?  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Зміст дисципліни  Мета, завдання і принципи екологічної оцінки. 

Понятійно-термінологічний апарат еколого-експертної оцінки. Роль екологічної 

оцінки у вирішенні екологічних проблем сьогодення. 

mailto:v.v.ghoncharuk@udpu.edu.ua


 

 

Розробник 

 

 

 

Гончарук В. В. 

 

Правова основа екологічної оцінки та порядок її проведення. 

Основні принципи екологічного нормування впливу об’єктів на природне 

середовище. 

Оцінка відповідності об’єкта екологічним нормативам під час здійснення 

екологічної оцінки. 

Методи проведення еколого-експертної оцінки різних об’єктів. 

Типовий алгоритм здійснення еколого-експертної оцінки впливу діючих об’єктів 

на навколишнє середовище. 

Екологічна оцінка проектів промислових та інших об’єктів господарювання. 

Матеріали оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС) та їхня 

структура. 

Екологічна оцінка документації з впровадження нової техніки і технологій. 

Екологічна оцінка документації з впровадження нових матеріалів і речовин у 

виробництво та сільське господарство. 

Еколого-експертна оцінка території здійснення господарської діяльності. 

Основні принципи оцінки стану компонентів природного середовища за умов 

екологічно небезпечних ситуацій. 

Критерії та нормативи під час екологічної оцінки якості природних вод. 

Методи дослідження екологічного стану водного середовища. 

Критерії стану ґрунтового покриву та його екологічна оцінка. 

Нормативи екологічної оцінки стану атмосферного повітря. 

Використання біоіндикаторів під час еколого-експертної оцінки стану 

компонентів навколишнього середовища. 

Принципи екологічної оцінки біотичного компонента екосистем під час 

здійснення експертизи стану навколишнього середовища. 

Обов’язкові завдання  Висвітлювати екологічні наслідки здійснення запланованої діяльності на 

досліджуваній території, вивчати й аналізувати можливі досягнення цієї мети; 

оцінювати ефективність передбачуваних заходів й попереджати можливі 

негативні наслідки для довкілля і здоров’я населення до прийняття рішення про 

здійснення господарського проєкту. 

Міждисциплінарні зв’язки  Екологія. Основи екології. 
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