




1. Мета навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» – дати студентам осно-
ви знань з екологічної експертизи та оцінки впливів на довкілля (ОВД), включно з їх нау-
ковими, нормативно-правовими та організаційними засадами; сформувати у студентів на 
базі одержаних в Університеті знань професійних навичок та вмінь для розв’язання спе-
ціалізованих задач та практичних проблем, прийняття самостійних рішень у професійній 
діяльності, виховати потребу систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосо-
вувати в практичній діяльності. 

2. Попередні вимоги до рівня знань студентів. Для успішного оволодіння знання-
ми з дисципліни студенти повинні мати базові знання з курсів фізичної географії, еконо-
мічної та соціальної географії, загальної геології, метеорології та кліматології, основ 
ґрунтознавства та географії ґрунтів, біогеографії, ландшафтознавства тощо. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Екологічна експертиза» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у галузі 
знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 
Географія» (освітня програма «Геодезія та землеустрій»). 

Дисципліна «Екологічна експертиза» є дисципліною за вибором студентів (перелік 
№4) і, відповідно до навчального плану, викладається студентам у VI семестрі (на третьо-
му курсі) в обсязі 90 годин (3 кредити ECTS), зокрема: лекцій 28 год., практичних занять – 
14 год., самостійної роботи студентів – 46 год. У курсі передбачено 2 змістові частини та, 
відповідно, 2 контрольні роботи. Підсумковий контроль – залік. 

Навчальна дисципліна «Екологічна експертиза» передбачає ознайомлення з методо-
логічними основами екологічних експертиз; вивчення нормативно-правових актів та ін-
структивних документів, що регламентують діяльність в галузі оцінки впливу на довкілля; 
визначення кола завдань, що можуть бути розв’язані фахівцями-географами при підготовці 
матеріалів ОВД; ознайомлення з особливостями процедури ОВД різних об’єктів. Під час 
вивчення дисципліни увага приділяється також формуванню важливих загальних та фахо-
вих компетенцій бакалавра географії – навичкам та вмінням планувати та здійснювати до-
слідження і звітувати про їхні результати, діяти професійно, толерантно в різних природ-
них, соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та культурне 
різноманіття географічного середовища, дотримуватися інтелектуальної та академічної 
доброчесності, інших. 

4. Завдання (навчальні цілі): опанування знань спрямоване на формування інтеграль-
ної, загальних та фахових компетенцій за освітньо-професійною програмою «Геодезія 
та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  
компетентностей: 

загальних: ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК6 - 
здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж 
життя; ЗК9 - прагнення до збереження природного навколишнього середовища та 
забезпечення 

фахових: ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, 
екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння 
використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК6 - здатність проводити 
польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою; ФК10 - 
здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, 
готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та 
дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; (редакція ОП «Геодезія та землеустрій» 
2019 р.).  



Програмні результати навчання: ПРН4 застосовувати методи і технології створен-
ня державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топогра-
фічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проекту-
вання, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільсько-
господарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів; 
ПРН5 використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її си-
стематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого зав-
дання; ПРН6 використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, ме-
тоди математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань; ПРН8 ро-
зробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації 
з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 
технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії; ПРН10 володіти техно-
логіями і методиками планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових 
знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах; 
ПРН11 володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарсь-
кого землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низ-
ки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного харак-
теру та інших чинників; ПРН17 демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим; 
ПРН18 виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної інформації; ПРН20 
демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’яз-
ків; ПРН21 - демонструвати прагнення до збереження навколишнього середовища, діяти 
професійно, безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в різних при-
родних, соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та куль-
турне різноманіття географічного середовища. 
  



5. Результати навчання: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і технології) 
викладання і 
навчання

Методи оцінювання 
та пороговий 
критерій 
оцінювання 

(за необхідності)

Відсоток 
у 

підсумко
вій оцінці 

з 
дисциплі
ни

Код Результат навчання

1. Знати теоретико-методичні основи екологічних експертиз та оцінок впливу на 
довкілля, зокрема:

1.1 основні поняття та терміни, 
якими прийнято оперувати при 
здійсненні 
екологічних експертиз та оцінки впливу 
на довкілля;

Лекції / 
Семінарські 
заняття/ 

Самостійна 
робота

Контрольні 
роботи у формі 

тестів/ 
Підсумко
ве 

(залікове) 
тестуван

ня

60

1.2. нормативно-правові основи 
здійснення оцінки впливу на 
довкілля в Україні

1.3. вимоги до структури та змісту 
матеріалів оцінки впливу на довкілля 
(звітів з оцінки впливу на довкілля, 
висновків з оцінки впливу на 
довкілля);

1.4. особливості проведення експертизи та 
оцінки впливу на довкілля різних 
об’єктів та видів діяльності;

1.5. основні методи експертизи та 
оцінки впливу на довкілля.

2. Застосовувати теоретичні фахові знання у практичних ситуаціях, зокрема:

2.1 демонструвати знання та розуміння 
предметної області дисципліни у 
навчанні, знання нормативно-правових 
основ 
здійснення оцінки впливу на 
довкілля в Україні;

Семінарс
ькі 

заняття/ 
Самостійна 
робота

Індивідуальні 
та/або 
колективні 
завдання / 
Презентаці

я і 
захист 

результатів 
виконаних 
завдань

252.2 виконувати пошук наукових джерел 
географічної інформації, систематизацію 
та опрацювання географічної інформації, 
отриманої з різних джерел інформації;

2.3 виконувати підготовку окремих 
тематичних розділів оцінки впливу 
на довкілля.

3. Здатність застосовувати знання, вміння та навички при безпосередній та/або дистанційній 
взаємодії з іншими людьми, зокрема:

3.1 спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово;

Лекції / 
Семінарські 
заняття/ 
Самостійна 
робота

Індивідуальні 
та/або 
колективні 
завдання / 
Презентаці

я і 

5



6. Співвідношення результатів навчальної дисципліни із програмними результатами 
навчання 

3.2 демонструвати використання 
інформаційних і 
комунікативних технологій.

Семінарські 
заняття/ 
Самостійна 
робота

я і 
захист 

результатів 
виконаних 
завдань

4. Здатність самостійно виконувати завдання та відповідати за результати своєї діяльності, 
зокрема:

4.1 самостійно визначати, 
формулювати і вирішувати 
проблеми; Семінарс

ькі 
заняття/ 
Самостійна 
робота

Індивідуальні 
та/або 
колективні 
завдання / 
Презентаці

я і 
захист 

результатів 
виконаних 
завдань

4.2 планувати та виконувати пошук 
джерел інформації, систематизацію 
та опрацювання географічної 
інформації, необхідної для 
підготовки матеріалів оцінки впливу 
на довкілля;

Семінарс
ькі 

заняття/ 
Самостійна 
робота

Індивідуальні 
та/або 
колективні 
завдання / 
Презентаці

я і 
захист 

результатів 
виконаних 
завдань 

Контрольні 
роботи у формі 
тестів / Залікове 
тестування / 
Індивідуальні

4.3 демонструвати наполегливість щодо 
виконання поставлених завдань і 
взятих обов’язків;

4.4 зосереджуватись на якості та 
результаті при виконанні завдань, 
поєднувати критичність та 
самокритичність;

5

4.5 дотримуватися інтелектуальної 
та академічної доброчесності.
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7. Схема формування оцінки 

Рез
уль
тат
и 
нав
чал
ьно
ї 
пра
кти
ки 

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

4.
3

4.
4

4.
5

ПРН4 застосовувати методи і технології створення 
державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-
геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, 
топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, 
проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, 
громадських, промислових та сільськогосподарських 
комплексів з використанням сучасних наземних і 
аерокосмічних методів

+ + + + + +

ПРН5 використовувати методи збирання інформації в 
галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і 
класифікації відповідно до поставленого проектного або 
виробничого завдання

+ + + + +

ПРН6 використовувати геодезичне і фотограмметричне 
обладнання і технології , методи математичного 
оброблення геодезичних і фотограмметричних 
вимірювань

+ + + + + + +

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 
кадастрової документації та документації з оцінки земель, 
складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і 
цифрової фотограмметрії

+ + + + + +

ПРН10 володіти технологіями і методиками планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових 
знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань 
в геоінформаційних системах

+ + + + + +

ПРН11 волод і ти методами з емлевпорядно го 
проектування, територіального і господарського 
землеустрою, планування використання та охорони земель 
з врахуванням впливу низки умов соціально -
економічного, екологічного, ландшафтного, природо-
охоронного характеру та інших чинників

+ + + + + + + + +

ПРН17демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим.

+ + + + + + +

ПРН18 виконувати пошук та опрацювання різних джерел 
географічної інформації. 

+ + + + +

ПРН20 демонструвати визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

+ + + + + + + +

ПРН21 демонструвати прагнення до збереження 
навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно 
та толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в 
р і зних природних , соц іально -економічних т а 
етнокультурних умовах, зберігаючи природне та 
культурне різноманіття географічного середовища. 

+ + + + + + + + + +



7.1.Форми оцінювання студентів 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчальної дисципліни визначається 

шляхом організації поточного, тематичного та підсумкового семестрового контролю у формі 
заліку. 
Форми поточного, тематичного та підсумкового контролю з дисципліни «Екологічна екс-

пертиза»: 
• семінарські заняття (РН 1.1-1.5 – знання; 2.1-2.3 – вміння; 3.1-3.2 – комунікація; 4.2-4.5 
автономність та відповідальність) – max 10 балів / min 5 балів; 

• контрольні роботи (РН 1.1-1.5 – знання; 3.1 – комунікація; 4.5 – автономність та від-
повідальність) – max 20 балів / min 10 балів; 

• самостійна робота та її презентація (РН 2.1-2.3 – вміння; 3.1-3.2 - комунікація; 4.2; 4.1-4.5 
– автономність та відповідальність) – max 30 балів / min 15 балів; 

• залікове тестування (РН 1.1 -1.5 – знання; 4.5 – автономність та відповідальність) –
до 40 балів. 

7.2.Організація оцінювання 
Навчальна дисципліна «Екологічна експертиза» складається з двох змістових (тема-

тичних) частин, кожна з яких завершується контрольною роботою, та передбачає підсумко-
вий контроль у формі залікового тестування. Результати навчальної діяльності студентів 
оцінюються за 100-бальною шкалою (оцінка розраховується як накопичена). 

Протягом всього періоду вивчення дисципліни здійснюється поточний контроль вико-
нання студентами завдань та самостійної роботи. Поточний контроль з дисципліни здійс-
нюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння 
знань та підготовленості студента до виконання конкретних завдань з дисципліни. 

За оцінками поточного контролю та за результатами контрольних робіт виставляється 
сума балів за окрему змістову частину (тематичний контроль). За змістову частину 1 сту-
дент може отримати до 20 балів (з них до 10 балів – за результатами поточного контролю і 
до 10 балів – за результатами контрольної роботи). За змістову частину 2 студент може от-
римати до 40 балів (з них до 30 балів – за результатами поточного контролю і до 10 балів – 
за результатами контрольної роботи). Таким чином, за дві змістові частини, передбачені 
програмою дисципліни, студент може отримати до 60 балів. 

Студентам, які за обидва змістові частини набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 
критично-розрахунковий мінімум (30 балів), для отримання допуску до залікового тесту-
вання необхідно виконати самостійне завдання (підготовка реферату). 

Підсумковий (семестровий) контроль знань студентів з дисципліни – письмовий залік 
у формі тестування. Максимальна кількість балів за результатами тестування – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни формується як сума балів, отриманих: 1) за виконані 
впродовж семестру завдання та контрольні роботи (максимум 60 балів) та 2) за залікове те-
стування (максимум 40 балів). 

Умовою позитивної підсумкової оцінки з дисципліни є отримання студентом не менше 
60 балів. При отриманні підсумкової кількості балів 60 і вище студенту виставляється відпо-
відна оцінка. 

7.3.Шкала відповідності оцінок 

Зараховано 60-1
00

Не 
зараховано

0-59



8. Тематичний план навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» 

Вивчення дисципліни студентами передбачає прослуховування ними лекцій, підготовку 
до практичних занять, виконання індивідуальних та/або колективних завдань для самостій-
ної роботи. Орієнтовний розподіл часу за окремими темами наведено в таблиці. 

Всього з дисципліни 90 год., з них: 
лекцій – 28 год., 
практичні заняття – 14 год., 
Консультації - 2 год., 
 самостійна робота студентів – 46 год. 

Тема
Кількість годин

лекції практичні самостійна 
робота

1. Методологічні основи екологічних експертиз 2 2 6

2. Нормативно-правові основи ОВД та екологічних 
експертиз в Україні

4 4

3. Склад та зміст матеріалів ОВД 6 8 10

4. Екологічна експертиза проєктів 4 4 10

5. Основні методи екологічних експертиз та ОВД 4 10

6. Оцінка транскордонного впливу на довкілля 4 4

7. ОВД та екологічна експертиза у 
системі екологічного управління

4 2 2

28 14 46
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1. Петрина Н.В. Основи екологічних експертиз. Конспект лекцій у схемах і таблицях: Нав-
чальний посібник. – К.: ДП КВКФ, 2014. 
Д о д а т к о в і л і т е р а т у р н і д ж е р е л а : 

2.  Географическая экспертиза хозяйственного освоения территории / Под ред. 
Ю.С.Никульского. – Новосибирск, 1992. 

3. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Практика: Учебное пособие. – 
М.: Аспект Пресс, 2005. 

4. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник. – 
К.: Вища школа, 2005. 

5. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник. – 
М.: Аспект Пресс, 2002. 

6. Космачев К.П. Географическая экспертиза: Методологические аспекты. – Новосибирск, 
1981. 

7. Лазор О. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. – Львів: Ліга-Прес, 2002. 
8.  Ландшафти та фізико-географічне районування /Маринич О. М., Шищенко П. Г., 
Петренко О. М., Петрина Н. В. та ін. // Національний атлас України. Науково-довідкове 
офіційне державне видання. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. 

9. Максименко Ю.Л., Горкина И.Л. Оценка воздействия на окружающую среду. Пособие для 
практиков. – М.: Изд-во РЭФИА, 1996. 

10.Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. – К.: Знання, 2003. 
11.Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник- 
довідник. – К.: Знання, 2002. 

12. Червона книга України. Рослинний світ. – К., 2009. 
13. Червона книга України. Тваринний світ. – К., 2009. 

К а р т о г р а ф і ч н і д ж е р е л а і н ф о р м а ц і ї 
14. Загальногеографічний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. 
15. Комплексний атлас України. . – К.: ДНВП «Картографія»,2005. 
16. Національний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2007.


