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1. Анотація 

Актуальність здійснення оцінки впливу на довкілля на етапі 

проектування господарської діяльності обумовлена необхідністю зменшення 

техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. 

Ефективне здійснення оцінки впливу на довкілля є необхідною частиною 

будь-якого інвестиційного процесу. Це обґрунтовується наступним: 

1) природні ресурси, якість навколишнього середовища та здоров’я 

людей ефективно захищаються в межах обґрунтованої економічної екологічної 

політики та належного процесу оцінки впливу на довкілля; 

2) матеріали оцінки впливу на довкілля інтегрують у проектних 

документах, увесь обсяг інформації, яка стосується запланованої діяльності, 

природи впливу на навколишнє середовище та типів екологічного впливу, які 

можуть виникнути в результаті здійснення запланованих альтернативних 

рішень до цієї діяльності; 

3) точне визначення стану природних ресурсів на початкових стадіях 

вирішення питань про здійснення запланованої діяльності сприяє вибору 

найбільш доцільних альтернатив, запобіганню забруднення та використання 

найбільш прийнятної технології з метою скорочення негативного впливу на 

навколишнє середовище.  

Тому, на початкових стадіях проведення оцінки впливу на довкілля дуже 

важливе визначення сфери діяльності та сучасного стану навколишнього 

середовища.  

Дисципліна «Оцінка впливу на довкілля» призвана сформувати у 

аспірантів екологічну правосвідомість, навички застосування еколого-правових 

норм та сформувати системне уявлення про методологічні, нормативно-правові 

та методичні засади оцінки впливу на довкілля, особливості її практичної 

реалізації в Україні та інших країнах. 

 

2. Інформація про викладача 

Загальна інформація 

Пшенічнова Олена Леонідівна, старший науковий 

співробітник лабораторії охорони атмосферного 

повітря та систем управління відходами, кандидат 

технічних наук 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Бакуліна, 6, кабінет № 321. Телефон 

(робочий) – (057)707-15-81.  

Е-mail El.protsenko@gmail.com 

Наукові інтереси* 

Екологічна безпека. 

Скорочення викидів в атмосферне повітря. 

Видалення відходів. 

Професійні здібності* 
Професійні знання, досягнення практичного змісту у 

сфері наукових інтересів, значний практичний досвід  
* – заповнюється за бажанням НПП. 

 

 



3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

Університету (http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759). 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щопонеділка з 9.00 до 12.00 у кабінеті № 321 УКРНДІЕП. Онлайн консультації: 

за попередньою домовленістю в робочі дні з 8.30 до 16.30. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Пререквізити: Математичне моделювання процесів забруднення 

компонентів навколишнього природного середовища; Радіаційна екологія; 

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень; Академічна іноземна 

мова; Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки; Стратегія сталого 

розвитку. 

Постреквізити: Еколого-економічні основи природокористування; 

Системний аналіз якості навколишнього середовища; виконання та захист 

дисертаційної роботи. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» є 

формування у аспірантів системного уявлення про методологічні, нормативно-

правові та методичні засади оцінки впливу на довкілля, особливості її 

практичної реалізації в Україні та інших країнах, методику оцінки впливів на 

довкілля; набуття аспірантами компетентностей щодо екологічного 

обґрунтування доцільності проектованої діяльності та способів її реалізації; 

визначення шляхів і засобів нормалізації стану навколишнього середовища та 

забезпечення вимог екологічної безпеки.  

Зазначена мета реалізується за рахунок:  

- ознайомлення здобувачів з основами раціонального 

природокористування, загальними положеннями нормативно-правових актів 

держави з питань оцінки впливу на довкілля ; 

- набуття майбутніми фахівцями чітких знань і вмінь щодо обґрунтування 

доцільності проектованої діяльності, визначення шляхів і засобів нормалізації 

стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки; 

- формування у здобувачів вищої освіти необхідного рівня знань та умінь 

з правових й організаційних питань оцінки впливу на довкілля; 

- формування світогляду аспірантів, що базується на аксіологічних 

пріоритетах екологічної культури. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Оцінка впливу 

на довкілля» є:  

- формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор 

філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній 

діяльності рівня знань щодо проведення процесу ОВД в Україні та світі;  



- узагальнення вже набутих знань з окремих галузевих 

екологоправових норм щодо охорони природного, техногенного та соціального 

середовищ;  

- забезпечення екологічної безпеки, організації державної системи 

управління в галузі охорони навколишнього середовища;  

- формування нових еколого-правових знань щодо застосування 

юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та режиму доступу 

до екологічної інформації;  

- набуття знань стосовно стратегії, механізмів, алгоритмів здійснення 

оцінки впливу на довкілля. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» 

здобувачі повинні набути та отримати: 

знання: про природоохоронне законодавство та нормативно-правову базу 

України та сфери їх застосування; методи та методики оцінювання впливів на 

довкілля;  

уміння:  

– оцінювати сучасний стан навколишнього середовища;  

– аналізувати техніко-технологічні показники проектованої діяльності;  

– аналізувати передумови здійснення оцінки впливу на довкілля;  

– складати алгоритм здійснення оцінки впливу на довкілля; 

– аналізувати та доповнювати перелік видів діяльності та об'єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку;  

– здійснювати порівняльний аналіз компетенції органів державної влади 

у галузі оцінки впливу на довкілля;  

– визначати, які установи організують та здійснюють оцінку впливу на 

довкілля;  

– з'ясовувати ступінь участі громадськості в оцінці впливу на довкілля;  

– розрізняти повноваження державної законодавчої і виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування у галузі оцінки впливу на довкілля;  

– аналізувати та ілюструвати прикладами права й обов'язки експерта;  

– визначати процедуру і шляхи проведення оцінки впливу на довкілля;  

– аналізувати особливості фінансування оцінки впливу на довкілля 

різних форм і типів;  

– розраховувати витрати на проведення оцінки впливу на довкілля;  

– аналізувати і складати документи оцінки впливу на довкілля (заяву 

про наміри, висновок оцінки впливу на довкілля);  

– характеризувати порядок передачі документації на оцінку впливу на 

довкілля та вимоги до її складу;  

– визначати відповідність об'єктів оцінки впливу на довкілля вимогам 

екологічного законодавства;  

– користуватися нормативною та законодавчою базою для розробки 

матеріалів ОВД;  

– аналізувати інформацію щодо складання окремих підрозділів розділу 

ОВД;  

– складати окремі підрозділи розділу ОВД для певного об'єкта або 



ситуації;  

– складати Заяву про наслідки господарської діяльності, на основі 

існуючих вимог законодавства та підзаконних актів готувати та подавати на 

оцінку впливу на довкілля документи. 

комунікації:  

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

– здатність спілкуватися іноземною мовою; 

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– здатність працювати в команді; 

– навички міжособистісної взаємодії; 

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономію та відповідальність:  

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

– здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання;  

– здатність проводити оцінку впливу людини на довкілля. 

Компетентності, якими повинен оволодіти аспірант: 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



ЗК08. Здатність працювати автономно. 

ФК04. Здатність доносити до слухачів сучасні знання та наукові 

результати власних досліджень, у тому числі в рамках науково-педагогічної 

діяльності в галузі природничих наук 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля  та оптимізації природокористування 

ПРН03. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування 

ПРН04. Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПРН06. Застосовувати методи математичного і геоінформаційного 

аналізу та моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх 

складових. 

ПРН07. Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

ПРН10. Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій 

та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності 

ПРН11. Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну 

автономність під час реалізації комплексних наукових проектів. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 3-й 3-й 

Семестр 5-й 5-й 

Обсяг кредитів ECTS 3 3 

Загальна кількість годин 90 год. 90 год. 

Лекції 22 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 22 год. 6 год. 

Лабораторні 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 46 год. 74 год. 

Вид підсумкового 

контролю 
залік залік 

 

6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години в становить 45 хвилин. Дві академічні 

години утворюють пару академічних годин, що триває 90 хвилин без перерви. 
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Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

5 семестр (15 тижнів) 

Модуль 1 

1-8 

Тема 1. Міжнародні стандарти оцінки впливу на 

довкілля.  

Цілі, роль та розвиток Директиви про ОВД. Проекти, 

на які поширюється сфера дії Директиви про ОВД. 

Концепція ОВД. Відповідальність за здійснення 

процедури ОВД та її місце у контролі за реалізацією 

проекту. 

Лек – 2 год. 

Сем –2 год. 

СР – 6 год. 

Тема 2. Міжнародні конвенції щодо оцінки впливу 

на довкілля, ратифіковані Україною.  

Конвенція Еспо.  Цілі, роль та розвиток Конвенції 

Еспо. Основні властивості. Визначення того, чи 

можуть плановані проекти мати значний 

транскордонний вплив. Оповіщення потенційно 

зачеплених Сторін. Документація з ОВД. 

Транскордонні консультації на основі документації з 

ОВД. Прийняття рішень. Післяпроектний аналіз. 

Оргуська конвенція. Цілі, роль та розвиток Оргуської 

конвенції. Основні властивості. Доступ до інформації. 

Участь громадськості – процедури прийняття рішень та 

охоплені види діяльності. Загальні правила участі 

громадськості. Кроки у процедурі участі 

громадськості. Доступ до правосуддя. 

Лек – 2 год. 

Сем –2 год. 

СР – 6 год. 

Тема 3. Законодавча база України щодо оцінки 

впливу на довкілля. 

Основні поняття Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля». Зміст оцінки впливу на довкілля. 

Суб’єкти оцінки впливу на довкілля. ОВД та СЕО. 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 4. Сфера застосування оцінки впливу на 

довкілля.  

Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля. Критерії 

визначення планованої діяльності, яка НЕ підлягає 

оцінці впливу на довкілля.  Типи впливу об’єкту на 

навколишнє середовище. 

 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 5. Порядок здійснення оцінки впливу на 

довкілля  

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 



Повідомлення про планову діяльність. Порядок 

передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та повідомлення про планову 

діяльність. 

СР – 4 год. 

Тема 6. Звіт та висновок з оцінки впливу на 

довкілля.  

Звіт з оцінки впливу на довкілля. Експертні комісії з 

ОВД. Висновок з ОВД їх зміст, статус і оскарження. 

Врахування Висновку з ОВД при прийняті 

управлінських рішень. Післяпроектний моніторинг. 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 2 год. 

Модульний контроль.  

Модуль 2 

 

9-15 

Тема 7. Участь громадськості в процесі здійснення 

оцінки впливу на довкілля.  

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. Організація громадського 

обговорення у процесі ОВД. 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 6 год. 

Тема 8. Порядок проведення громадських слухань  

у процесі оцінки впливу на довкілля.  

Обов’язки та вимоги до організатора громадських 

слухань.  Процедура проведення громадських слухань. 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 2 год. 

Тема 9. Оцінка транскордонного впливу на 

довкілля.  

Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу 

на довкілля. Схвалення результатів оцінки 

транскордонного впливу на довкілля.  

Лек – 2 год. 

Сем –2 год. 

СР – 6 год. 

Тема 10. Санітарно-захисні зони та зони впливу 

суб'єктів господарювання.  

Основні терміни. Критерії встановлення розміру 

санітарно-захисної зони. Визначення зони впливу 

суб'єкта господарювання. 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 2 год. 

Тема 11. Відповідальність за порушення 

законодавства про ОВД.  

Дії чи бездіяльність за які накладається 

відповідальність. Тимчасова заборона (зупинення) та 

припинення діяльності підприємств у разі порушення 

ними законодавства про ОВД. Види відповідальності. 

Лек – 2 год. 

ПЗ –2 год. 

СР – 4 год. 

Модульний контроль.  

 Диференційований залік  

Всього 90 годин 



Примітка: Лек – лекція; ПЗ – практичне заняття; Сем – семінарське заняття; СР – самостійна 

робота.  
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8. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Оцінка впливу на 



довкілля» здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою, 

основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів навчальної 

діяльності та сформованості компетентностей.  

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з використанням 

трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

 

Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 1 

Лекції 6 2 12 

Семінари 2 3 6 

Практичні заняття* 3 3 9 

Модул. контроль* 

(тестування) 
1 5 5 

Разом за модулем № 1 32 

Модуль № 2 

Лекції 5 2 10 

Семінари 1 3 3 

Практичні заняття* 3 3 9 

Модул. контроль* 

(тестування) 
1 5 5 

Разом за модулем № 2 27 

                          Разом за поточний контроль 59 

ІІ. Диференційований залік 30 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність аспіранта 
до 11 

Разом за всі види навчальної роботи 100 
* – обов’язкові види навчального контролю. 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи здобувача вищої освіти впродовж семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

До уваги можуть братись додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність аспіранта. 

 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

аспірантів за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих навичок під час 



виконання завдань практичних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів у межах лекційного 

заняття (оцінюється від 0 до 2 балів): 

2 балів – здобувач володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі, аргументовано висловлює свої думки та наводить приклади;  

1 бали – здобувач частково орієнтується в обговорюваній тематиці та 

може окреслити деякі її аспекти; 

0 балів – здобувач не орієнтується в обговорюваній тематиці, не 

знаходить відповіді на проблемні питання (за змістом лекції), у 

висловлюваннях щодо окремих положень припускається суттєвих помилок. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському 

занятті (оцінюється від 0 до 3 балів): 

3 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

2 бали – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

1 бал – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті (оцінюється від 0 до 3 балів): 

3 бали – завдання виконане, але обґрунтування відповіді недостатнє, у 

звіті допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

2 бали – завдання виконане частково, але обґрунтування відповіді 

недостатнє, у звіті допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

1 бал – завдання виконане частково, у звіті допущені значні граматичні та 

стилістичні помилки; 

0 балів – завдання не виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, 

системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність 

оформлення письмової роботи, самостійність виконання. 

 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти при виконанні 

контрольних робіт (оцінюється від 0 до 5 балів): 



5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

1-2 - бали вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 1: 

1. Цілі Директиви ЄС 2011/92/EU. 

2. Суб’єкти оцінки впливу на довкілля. 

3. Цілі Оргуської конвенції. 

4. Планована діяльність, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля. 

5. Цілі Конвенції Еспо? 

6. Термін дії висновку з оцінки впливу на довкілля. 

7. Базові принципи застосування СЕО? 

8. Терміни оприлюднення повідомлення про плановану діяльність 

9. Основні відмінності між ОВД та СЕО. 

10. Врахування висновку з ОВД при прийняті управлінських рішень. 

11. Відповідальність за здійснення процедури ОВД. 

12. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля. 

13. Класифікація впливів проектів на навколишнє середовище. 

14. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у 

процесі здійснення оцінки впливу на довкілля? 

15. Термін дії висновку з оцінки впливу на довкілля 

16. Експертні комісії з ОВД. 

17. Транскордонні консультації на основі документації з ОВД. 

18. Післяпроектний моніторинг. 

19. Визначення «Оцінка впливу на довкілля». 

20. Визначення «Вплив на довкілля». 

21. Визначення «Планована діяльність». 

22. Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля. 

 

Контрольні питання (тестування) підсумкового контролю за модулем 2: 

1. Урахування громадських інтересів при розробленні і реалізації 

проектів екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності. 

2. Схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

3. Організація громадського обговорення у процесі ОВД. 

4. Види відповідальності за порушення законодавства про ОВД. 

5. Процедура проведення громадських слухань. 



6. Складові частини реєстраційної справи. 

7. Обов’язки та вимоги до організатора громадських слухань. 

8. Тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств у разі 

порушення ними законодавства про ОВД. 

9. Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

10. Дії чи бездіяльність за які накладається відповідальність. 

11. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. 

12. Плата за проведення громадського обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля. 

13. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля. 

14. Протокол проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу 

на довкілля. 

15. Підстави для тимчасової заборони (зупинення) діяльності 

підприємства. 

16. Фактори, які  враховуються при розгляді та визначенні можливого 

значного негативного транскордонного впливу на довкілля. 

17. Порядок та умови проведення повторних громадських слухань. 

18. Припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 

законодавства про ОВД. 

19. Обов'язки організатора громадських слухань. 

20. Участь України в оцінці транскордонного впливу на довкілля за 

процедурою зачепленої держави. 

21. На яких стадіях відбувається громадське обговорення у процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля? 

22. Хто оплачує проведення громадського обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля? 

23. Які можливі дії із зауваженнями і пропозиціями, отриманими в ході 

громадських слухань та протягом усього строку громадського обговорення? 

24. Хто приймає рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу 

на довкілля? 

25. Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є джерелами 

забруднення навколишнього середовища  хімічними, фізичними та 

біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій 

повинні відокремлюватись від житлової забудови чим саме? 

Викладачем оцінюється розуміння аспірантом понятійного апарату, 

логічність та послідовність під час відповіді, самостійність мислення, 

впевненість в правоті своїх суджень, вміння виділяти головне, вміння 

встановлювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки, вміння робити 

висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми, відсоток 

унікальності та запозичення текстового документу (плагіат), уміння публічно 

чи письмово представити звітній матеріал. 

 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі з 

метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань і 



навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі 

диференційованого заліку. 

 

Диференційований залік проводиться за білетами. Рівномірне 

розподілення матеріалу у білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення 

прочитаного курсу, відповідний підбір завдань - значною мірою сприяють 

об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді аспірант. Для уточнення оцінки знань не 

виключається можливість додаткових запитань за іншими розділами курсу. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час 

диференційованого заліку (оцінюється від 0 до 30 балів): 

26-30 балів – аспірант в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив вміння 

застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно аналізувати, 

узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При відповіді 

продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою літературою. 

21-25 бали – аспірант достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не 

впливають на загальну правильність відповіді. 

16-20 балів – аспірант засвоїв тільки основний матеріал, не знає окремих 

положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко 

сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні 

матеріалу, має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. 

10-15 балів – аспірант не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

6-10 балів – аспірант не засвоїв значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти основні 

положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне доопрацювання. 

1-5  балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання 

заліку необхідне значне доопрацювання. 

 

Перелік питань для підготовки до диференційованого заліку: 

1. Міжнародні зобов’язання України в сфері оцінки впливу на довкілля. 

2. Міжнародні конвенції щодо оцінки впливу на довкілля, ратифіковані 

Україною. 

3. Вимоги Конвенції Еспо. 

4. Вимоги Оргуської конвенції. 



5. Наближення екологічного законодавства до права Європейського 

Союзу в сфері оцінки впливу на довкілля. 

6. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО). 

7. Базові принципи застосування СЕО. 

8. Основні відмінності між ОВД та СЕО. 

9. Методологія оцінки впливу на довкілля  

10. Суб’єкти оцінки впливу на довкілля. 

11. Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля.  

12. Класифікація впливів проектів на навколишнє середовище. 

13. Фактори, які враховуються при розгляді та визначенні можливого 

значного негативного транскордонного впливу на довкілля. 

14. Передумови здійснення оцінки впливу на довкілля. 

15. Урахування громадських інтересів при розробленні і реалізації 

проектів екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності. 

16. Процедура проведення громадських слухань. 

17. Права громадськості під час обговорення у процесі здійснення ОВД. 

18. Залучення громадськості до процесу оцінки впливу на довкілля. 

19. Організація громадського обговорення у процесі ОВД. 

20. Плата за проведення громадського обговорення в процесі здійснення 

оцінки впливу на довкілля. 

21. Обов’язки та вимоги до організатора громадських слухань. 

22. Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

23. Участь України в оцінці транскордонного впливу на довкілля за 

процедурами зачепленої держави та держави походження. 

24. Схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

25. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля. 

26. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля. 

27. Висновок з ОВД їх зміст, статус і оскарження. 

28. Врахування висновку з ОВД при прийняті управлінських рішень. 

29. Дії чи бездіяльність, за які накладається відповідальність у разі 

порушення законодавства про ОВД. 

30. Підстави для тимчасової заборони (зупинення) та припинення 

діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про ОВД. 

31. Види відповідальності за порушення законодавства про ОВД. 

32. Критерії встановлення розміру санітарно-захисної зони. 

33. Визначення зони впливу суб'єкта господарювання. 

34. Експертні комісії з ОВД. 

35. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Порядок ведення. 

36. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Складові частини 

реєстраційної справи. 

 

Отримані здобувачем вищої освіти бали за накопичувальною  



100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 

 

 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 

Рейтингова шкала 

ECTS 
Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 

 

9. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не 

допускаються).  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна 

підготовка до семінарських та практичних занять за рекомендованою 

літературою, якісне і своєчасне виконання завдань. 

3. Під час заняття мобільними пристроями дозволяється користуватися 

тільки з навчальною метою і з дозволу керівника заняття. 

4. Аспірант має право дізнатися про свою кількість накопичених балів 

у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

5. Пропущенні з поважних причин заняття можуть бути відпрацьовані 

у вигляді самостійної підготовки матеріалу теми у письмовому/друкованому 

вигляді з подальшим захистом у додатково узгоджений з викладачем час.  

6. Суворе дотримання правил безпеки під час організації виїзних занять 

на об’єкти (не) виробничої сфери. 

 

 

 

 

 

Розробник: 

 

с.н.с. УКРНДІЕП,  

канд. техн. наук      Олена ПШЕНІЧНОВА 


