


 
        

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

9 

Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології 

(шифр і назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна циклу 

професійної підготовки 

 
 

Модулів – 3 

Спеціальність 

183 «Технології захисту 

навколишнього 

середовища » 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –5  3-й 

Індивідуальне 

завдання: 

реферат, курсова 

робота 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 
5-й, 6-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання,  

5-й семестр: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 3; 

6-й семестр: 

аудиторних – 5; 

самостійної роботи 

студента – 7. 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

Лекції 

5-й – 30 год., 6-й – 45 год. 

Практичні, семінарські 

5-й – 15 год., 6-й – 30 год. 

Лабораторні 

–  

Самостійна робота 

5-й – 45 год., 6-й – 105 

год. 

 

Вид контролю:   

залік, екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить – 1:1,25. 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни: ознайомлення з науковими основами 

природокористування та принципами охорони навколишнього середовища, 

проведення ландшафтно-екологічних досліджень природних та техногенних 

систем, топографо-геодезичних і картографічних робіт, інженерних 

вишукувань; забезпечення майбутніх екологів знаннями щодо проведення 

комплексної екологічної оцінки впливу запланованої або здійснюваної 

діяльності на стан навколишнього природного середовища, спрямованої на 

запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 

довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у 

процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може 

мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів. 

Завдання дисципліни: вивчити методологію оцінки впливу техногенної 

діяльності на навколишнє середовище, ландшафтно-екологічний підхід і 

методи аналізу геосистем, методи дослідження та моделювання стану 

геосистем та засобів управління їх функціонуванням, основні особливості 

картографічного моделювання еколого-природоохоронних процесів і явищ, 

сучасні підходи до забезпечення нормативного стану навколишнього 

середовища й екологічної безпеки, оволодіти теоретичним матеріалом з питань 

нормативно-правової бази, що використовується при замовленні і проведенні 

оцінки впливу на довкілля, навичками і особливостями проведення еколого-

експертних оцінок при плануванні і реконструкції діючих об’єктів 

господарського комплексу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сутність і зміст природоохоронної діяльності та принципи 

екологічного управління господарською діяльністю; типологію, специфіку, 

джерела і масштаби техногенних забруднень, екологічні наслідки впливу 

техногенних об’єктів на довкілля; динаміку, еволюцію, стійкість геосистем; 

прогнозування стану геосистем, картографічне моделювання і відображення 

інформації; процедуру оцінки впливу на довкілля та її суб’єкти, сферу 

застосування оцінки впливу на довкілля, механізм їх реалізації і порядок 

проведення; 

вміти: класифікувати техногенні забруднення; визначити джерела, 

причини і наслідки техногенних впливів; проводити структуризацію геосистем; 

визначати типи геосистем та їх роль у формуванні екологічного стану довкілля;  

аналізувати і оцінювати стан довкілля; розпізнавати, створювати та аналізувати 



картографічні образи та їх сукупності; складати схеми організації топографо-

геодезичних і картографічних робіт, здійснювати  аналіз карт різних видів та 

використовувати карти в екологічних дослідженнях; орієнтуватись у питаннях 

ландшафтно-екологічного прогнозування та оптимізації геосистем; здійснювати 

виробничий екологічний контроль; розробляти схеми і заходи з екологізації 

техногенної діяльності; приймати участь у випробуваннях природоохоронного 

обладнання і введенні його в експлуатацію; здійснювати на підприємствах 

контроль за дотриманням встановлених вимог діючих норм, правил та 

стандартів; організувати проведення та приймати участь у процедурі оцінки 

впливу на довкілля проектів і технологій. 

 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К 8.   Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К20.  Здатність оцінювати вплив 

промислових об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності на довкілля.   

 

 

 

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в 

тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам. 

ПР14.  Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього 

середовища, застосовувати методи 

моделювання та прогнозування стану 

довкілля.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Техногенез і його прояви. Аналіз трансформації 

ландшафтів.  

Тема 1. Техноекологія в системі екологічних знань. 

Тема 2. Загальні відомості про техногенез. Ландшафтно-екологічний 

підхід і методи аналізу геосистем. Вишукувальна діяльність. 

Тема 3. Властивості і трансформація геосистем. 

Тема 4. Аналіз вертикальних структур геосистем. 

Тема 5. Міжелементні відношення і процеси в природних і техногенних 

ландшафтах. 

Тема 6. Аналіз ландшафтних територіальних структур геосистем. 

 

Змістовий модуль 2. Наукове впорядкування і опис геосистем. 

Ландшафтно-екологічне картографування.  

Тема 7. Способи опису та упорядкування геосистем.  

Тема 8. Топографія і картографія в техноекології  

Тема 9. Методи визначення форми і розмірів земної поверхні. 

Тема 10. Математичні основи картографування. 

Тема 11. Топографічні знімання і побудова ландшафтно-екологічних 

карт. 

Тема 12. Особливості топографічних карт і планів в техноекології. 

Тема 13. Картографічне зображення місцевості і об’єктів. 

Тема 14. Картографічне моделювання і відображення інформації. 

Геоінформаційні технології.  
 

Модуль 2. 

 

Змістовий модуль 3.  Сучасні підходи до організації територій.  

Тема 15.  Теорія і практика організації територій геосистем 

Тема 16. Геосистеми та їх середовище 

Тема 17. Динаміка та еволюція геосистем. 

Тема 18. Функції та потенціал геосистем 

Тема 19. Стійкість геосистем 

Тема 20. Прогнозування стану геосистем 

Тема 21. Оптимізація геосистем  

 

Змістовий модуль 4.   Вплив техногенних об’єктів на довкілля та 

раціоналізація природокористування.  

Тема 22. Господарська діяльність і довкілля. 

Тема 23. Екологічні наслідки незамкненості промислово-ресурсних 

циклів 

Тема 24. Екологічні наслідки енергетичних забруднень довкілля. 



Тема 25. Екологізація техногенної діяльності. 

Тема 26. Екологія енергетики. 

Тема 27. Екологія промисловості, транспорта, будівництва. 

Тема 28. Агропромислова екологія.  
 

Змістовий модуль 5.   Організаційно - правові основи процедури оцінки 

впливу на довкілля в Україні.  

Тема 29. Оцінка впливу на довкілля: загальні уявлення, сучасні вимоги 

законодавства, відмінності від процедури оцінки впливу на навколишнє 

середовище та проведення екологічної експертизи. Міжнародні зобов’язання 

України в сфері оцінки впливу на довкілля. 

Тема 30. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля в Україні. 

Тема 31. Умови, підстави і процедура проведення оцінки впливу на 

довкілля. 

Тема 32. Шляхи та термін проведення оцінки впливу на довкілля. 

Тема 33.  Участь громадськості у проведенні оцінки впливу на 

довкілля. 

Тема 34. Структура і склад матеріалів оцінки впливу на довкілля. 

Тема 35. Структура, зміст і юридична основа висновків із оцінки впливу 

на довкілля. 

Тема 36. Види відповідальності за порушення законодавства про оцінку 

впливу на довкілля. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

лекц лаб. практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Техногенез і його прояви. Аналіз трансформації ландшафтів. 

Тема 1. Техноекологія в системі екологічних 

знань 
5 2 

- 

 
- - 3 

Тема 2. Загальні відомості про техногенез. 

Ландшафтно-екологічний підхід і методи 

аналізу геосистем. Вишукувальна діяльність 

8 2 - 2 - 4 

Тема 3. Властивості і трансформація геосистем 7 2 - 2 - 3 

Тема 4. Аналіз вертикальних структур 

геосистем  
6 2 - - - 4 

Тема 5. Міжелементні відношення і процеси в 

природних і техногенних ландшафтах 
6 2 - - - 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 6. Аналіз ландшафтних територіальних 

структур геосистем 
13 5 - - - 8 



Разом за змістовим модулем 1 45 15 - 4 - 26 

 

Змістовий модуль 2. Наукове впорядкування і опис геосистем. Ландшафтно-екологічне 

картографування 

Тема 7. Способи опису та упорядкування 

геосистем.  
4 1 - - - 3 

Тема 8. Топографія і картографія в 

техноекології  
6 2 - 2 - 2 

Тема 9. Методи визначення форми і розмірів 

земної поверхні 
7 2 - 2 - 3 

Тема 10. Математичні основи картографування 5 2 - - - 3 

Тема 11. Топографічні знімання і побудова 

ландшафтно-екологічних карт 
6 2 - 2 - 2 

Тема 12. Особливості топографічних карт і 

планів в техноекології 
6 2 - 2 - 2 

Тема 13. Картографічне зображення місцевості 

і об’єктів  
6 2 - 2 - 2 

Тема 14. Картографічне моделювання і 

відображення інформації. Геоінформаційні 

технології 

5 2 - 1 - 2 

Разом за змістовим модулем 2 45 15 - 11 - 19 

Разом за модулем 1 90 30 - 15 - 45 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3.  Сучасні підходи до організації територій 

Тема 15.  Теорія і практика організації 

територій геосистем 
10 2 - 2 - 6 

Тема 16. Геосистеми та їх середовище 7 2 -  - 5 

Тема 17. Динаміка та еволюція геосистем. 10 2 - 2 - 6 

Тема 18. Функції та потенціал геосистем 10 2 - 2 - 6 

Тема 19. Стійкість геосистем 7 2 -  - 5 

Тема 20. Прогнозування стану геосистем 7 2 -  - 5 

Тема 21. Оптимізація геосистем 9 3 -  - 6 

Разом за змістовим модулем 3 60 15 - 6 - 39 

 

Змістовий модуль 4.   Вплив техногенних об’єктів на довкілля та раціоналізація 

природокористування 

Тема 22. Господарська діяльність і довкілля. 9 2 - 2 - 5 

Тема 23. Екологічні наслідки незамкненості 

промислово-ресурсних циклів 
9 2 - 2 - 5 

Тема 24. Екологічні наслідки енергетичних 

забруднень довкілля. 
7 2 - - - 5 

Тема 25. Екологізація техногенної діяльності. 9 2 - 2 - 5 

Тема 26. Екологія енергетики. 7 2 - - - 5 

Тема 27. Екологія промисловості, транспорта, 

будівництва. 
9 2 - 2 - 5 

Тема 28. Агропромислова екологія 10 3 - 1 - 6 

Разом за змістовим модулем 4 60 15 - 9 - 36 

       

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 5.   Організаційно - правові основи процедури оцінки впливу на довкілля 



 

 

 

5.  Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  
Топографо-геодезична і картографічна діяльність, інженерні 

вишукування: нормативи, організація, методи та засоби. 
2 

2  
Територіальність-просторовість геосистем. Просторово-часовий 

аналіз геосистем. 
2 

3  Час і його вимір. Простір і його вимір 2 

4  Картографічні проекції. Масштаби карт 2 

5  
Зображення рельєфу на топографічних картах. Побудова профілю. 

Складання карт 
2 

6  Номенклатура і розграфлення топографічних карт України 2 

7  
Способи картографічного зображення об`єктів та явищ.  Складання 

анотації тематичної карти. Робота з еколого-географічними картами 
2 

8  
Геоінформаційне картографування. Електронні та цифрові карти 

геосистем 
1 

9 Оцінка різноманітності та складності геосистем 2 

10 Побудова “дерева подій” внутрішньо-геосистемних процесів 2 

11 Оцінка потенціалу геосистем 2 

в Україні 

Тема 29. Оцінка впливу на довкілля: загальні 

уявлення, сучасні вимоги законодавства, 

відмінності від процедури оцінки впливу на 

навколишнє середовище та проведення 

екологічної експертизи. Міжнародні 

зобов’язання України в сфері оцінки впливу на 

довкілля 

8 2 - 2 - 4 

Тема 30. Сфера застосування оцінки впливу на 

довкілля в Україні 
8 2 - 2 - 4 

Тема 31. Умови, підстави і процедура 

проведення оцінки впливу на довкілля 
8 2 - 2 - 4 

Тема 32. Шляхи та термін проведення оцінки 

впливу на довкілля 
8 2 - 2 - 4 

Тема 33. Участь громадськості у проведенні 

оцінки впливу на довкілля 
8 2 - 2 - 4 

Тема 34. Структура і склад матеріалів оцінки 

впливу на довкілля 
8 2 - 2 - 4 

Тема 35. Структура, зміст і юридична основа 

висновків із оцінки впливу на довкілля 
8 2 - 2 - 4 

Тема 36. Види відповідальності за порушення 

законодавства про оцінку впливу на довкілля 
4 1 - 1 - 2 

Разом за змістовим модулем 5 60 15 - 15 - 30 

Разом за модулем 2 180 45 - 30 - 105 

Всього годин 270 75  45  150 



12 Техноекологічні моделі господарської діяльності 2 

13 
Складання  загальної характеристики об’єктів проектування і 

господарської діяльності в зонах їхнього впливу та оцінки впливу на 

природне середовище 
2 

14 
Розрахунки норм викидів, скидів, техногенних навантажень на 

природне середовище 
2 

15 Визначення категорії небезпеки виробництва 2 

16 
Розробка заходів по забезпеченню нормативного стану 

навколишнього середовища та екологічної безпеки 
1 

17 
Оцінка проектів стратегії, планів і програм (СПП) і звітів про стратегічну 

екологічну оцінку (СЕО) 
2 

18 Оцінка екологічної ситуації в регіоні 2 

19 Оцінка впливу СПП на довкілля 2 

20 Порядок організації та проведення громадських слухань та обговорень 2 

21 Підготовка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 2 

22 Підготовка звіту про оцінку впливу на довкілля планової діяльності 2 

23 
Підготовка повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля 
2 

24 
Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на 

довкілля 
1 

Разом  45 

 
 

 

6. Самостійна робота 

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за 

час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, 

розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з 

довідниками. Підсумком самостійної роботи є складання письмового звіту, що 

враховується на рівні індивідуального (навчально-дослідного) завдання. 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  

Техноекологія як наука про взаємодію техносфери і природи. 

Техноекологічний базис та проблеми природоохоронної діяльності. 

Екологічні та інженерні завдання охорони природи. 

3 

2  

Поняття біогенезу, техногенезу, ноогенезу. Особливості ландшафтного 

та екологічного підходів до аналізу геосистем та основні напрямки їх 

інтеграції. Інженерно-вишукувальна діяльність. ДБН А.2.1-1-2014. 

ДБН В.1.3-2:2010. 

4 

3  

Концепція геосистем (природних територіальних комплексів). 

Концепція екосистем. Принципові моделі гео- та екосистем. Загальні 

властивості геосистем. Перетворення ландшафтів внаслідок 

техногенезу. Таксономічні одиниці техногенних ландшафтів. 

3 

4  

Поняття вертикальної структури геосистеми. Типи вертикальних 

структур. Способи декомпозиції геосистем. Елементи вертикальних 

структур. Геокомпоненти. Геомаси. Геогоризонти. Вертикальні межі 

4 



геосистем. 

5  

Особливості генетичного та еволюційного аналізу геосистем. Загальна 

схема генетико-еволюційних відношень у геосистемах. Фільтрація 

межгеокомпонентних зв’язків. Кількісна оцінка генетичної залежності 

геокомпонентів. Вплив техногенних факторів на генетико-еволюційні 

відношення та зв’язки в геосистемах. Енергетика та продукція 

геосистем. Потоки речовин в геосистемах. 

4 

6  

Рівні територіальної розмірності геосистем. Поняття елементарної 

ландшафтно-екологічної територіальної одиниці   геотопу. Структура 

геотопу. Елементи геотопу. Критерії виділення геотопу. Екоїди. 

Мікроценози. Таксономічний ряд ландшафтних територіальних 

одиниць. оняття ландшафтної територіальної структури (ЛТС). 

Основні типи ЛТС та їх особливості. Структуроформуючі відношення. 

Елементи ЛТС. Межі між геосистемами. 

8 

7  

Наукове впорядкування геосистем. Способи опису геосистем.  

Класифікація. Ординація. Районування.  Картографічний спосіб. 

Ландшафтні карти. Графічні та матричні моделі геосистем. 

3 

8  

Сучасні концепції екологічного картографування. Нормативні 

документи, що регламентують створення топографічних карт і планів, 

топографо-геодезична служба України. Суть та структура регіональних 

екологічних атласів. 

2 

9  

Визначення місця положення точок на земній поверхні. Астрономічний 

спосіб. Радіоастрономічний спосіб. Навігаційні способи. Система GPS. 

Геодезичні способи. Фотограмметричні способи. Найпростіші 

вимірювання на місцевості для визначення положення точок. 

3 

10  

Математична основа побудови географічних карт. Моделі поверхні 

Землі та її розміри. Математична основа карт. Картографічні проекції 

та їхня класифікація.  

3 

11  

Топографічна зйомка як основний метод вивчення земної поверхні. 

Польові, камеральні роботи. Типи мірних приладів та їх  метрологічні 

характеристики. Принцип дії оптичних віддалемірів і характеристика 

ниткового віддалеміра. Принцип вимірювання відстаней за допомогою 

радіофізичних віддалемірів та їх характеристика. Види нівелювання. 

Типи нівелірів. Характеристика і методи крупно масштабних 

топографічних знімань. Тахеометричне, горизонтальне, висотне 

знімання. Знімання підземних комунікацій. Побудова ландшафтно-

екологічних карт 

2 

12  

Характеристика та призначення топографічних карт й планів. 

Властивості карт. Класифікація карт. Географічні атласи та їх 

класифікація. Структура регіональних екологічних атласів. 

2 

13  

Умовні позначення на картах. Способи картографічного зображення. 

Способи зображення екологічних систем, об’єктів та ситуацій. 

Інформаційні джерела екологічного картографування 

2 

14  
Геоінформаційна концепція в теорії картографування. Вимоги до 

електронних та цифрових карт. Тривимірні моделі місцевості. 
2 

15  

Сучасні підходи до ландшафтно-екологічної організації території. 

Принципи організації території. Структурно-функціональні 

особливості ландшафтів. Підходи до розмежування і планування 

розвитку територій. Напрямки прикладних ландшафтно-екологічних 

досліджень. Практика організації території. 

6 

16  
Природні ландшафтно-екологічні фактори. Лімітуючи фактори. 

Ландшафтно-екологічні амплітуди геосистем. Ландшафтно-екологічні 
5 



ніші. Об’єми та перекриття ніш. 

17  

Динаміка та еволюція геосистем. Концепція часових масштабів аналізу 

геосистем. Поняття стану геосистеми. Типи часових структур та 

динаміки геосистем. Закономірності функціональної динаміки. Добова 

динаміка. Сезонна динаміка. Багаторічна динаміка. Флуктація та 

сукцесія геосистем. Закономірності еволюції геосистем. 

6 

18  

Поняття соціально-економічних функцій геосистеми. Типологія 

функцій геосистем Природний потенціал геосистеми. Антропогенні 

впливи та навантаження на геосистеми. Типологія антропогенних 

впливів на геосистеми. Ступінь антропізації геосистем. 

6 

19  

Поняття стійкості геосистем. Форми стійкості. Показники стійкості.     

Екологічні ризики та методи їх оцінки. Типологія геосистем за 

стійкістю. 

5 

20  

Часові та просторові масштаби прогнозу розвитку геосистем. Основні 

методи прогнозування. Форми представлення результатів 

прогнозування. Картографування прогнозів. 

5 

21  

Завдання оптимізації геосистем. Визначення ландшафтно-екологічних 

пріоритетів. Критерії оптимальності геосистем. Проблеми оптимальної 

ландшафтно-екологічної організації території. Ландшафтно-екологічне 

нормування антропогенних навантажень. 

6 

22  

Сучасне природокористування. Масштаби промислового виробництва. 

Темпи  росту виробництва і перетворення біосфери. Джерела, 

масштаби й наслідки техногенних впливів на природу. Види і причини 

техногенних впливів. Проблеми ресурсів і відходів. Відновлення 

ресурсної бази. Сутність і зміст природоохоронної діяльності. Принцип 

системного підходу до охорони природи. Інструменти екологічного 

управління господарською діяльністю. 

5 

23  

Проблема незамкненості промислово-ресурсних циклів. Сутність і 

критерії промислового техногенезу. Система інженерно-екологічного 

забезпечення виробництва. Принципи екологічного проектування. 

Система екологічних нормативів. Практика управління техногенезом. 

Типологія  техногенних забруднень. Класифікація джерел, викидів та 

скидів забруднень. Вплив техногенних об’єктів на елементи біосфери 

та природні комплекси. 

5 

24  

Принципи нормування енергетичних забруднень довкілля. Типологія і 

джерела акустичного та вібраційного забруднення навколишнього 

середовища. Захист від шуму, ультра- та інфразвуку, вібрацій.  

Типологія і джерела електромагнітного і теплового забруднення 

навколишнього середовища. Захист навколишнього середовища від 

електромагнітного і теплового забруднення. Типологія і джерела 

радіаційного забруднення навколишнього середовища. Захист 

навколишнього середовища від радіаційного забруднення.        

5 

25  

Зміст і сутність екологізації. Принципи переорієнтації науково-

технічного прогресу. Екологізація інвестиційних процесів. Напрямки 

екологізації. Неприпустимість стихійних та свідомих екопорушень. 

Екологічні аспекти військової і космічної діяльності. Екологічні 

ловушки. Екобезпека високих технологій. Політика енерго- та 

ресурсосбереження. Мініатюризація техніки. Малостадійні і 

маловідходні технології виробництва. 

5 

26  

Структура енергетики. Визначення великої системи “енергетика і 

навколишнє середовище”. Джерела та масштаби забруднень. 

Техноекологічна характеристика основних об’єктів енергетики. Шляхи 

5 



вирішення екологічних проблем енергетики. Симбіози об’єктів 

традиційної та альтернативної енергетики. 

27  

Вплив на навколишнє середовище промислових і транспортних 

об’єктів і технологій. Джерела і масштаби забруднень. Нормування 

промислово-транспортного впливу. Шляхи вирішення екологічних 

проблем промисловості та транспорту. Будівельна екологія. Методи 

відновлення техногенних ландшафтів. 

5 

28  

Вплив на навколишнє середовище об’єктів і технологій АПК. Джерела 

і масштаби забруднень. Екологічне нормування у сільському 

господарстві та аграрній промисловості. Шляхи вирішення екологічних 

проблем АПК. Методи відновлення аграрних ландшафтів. 

6 

29  

Місце і роль процедури оцінки впливу на довкілля в управлінні 

охороною навколишнім середовищем. Завдання, що вирішуються у 

процесі експертної оцінки екологічних ситуацій,  діючих об′єктів та 

комплексів. Спільне і  відмінне у процедурах оцінки впливу на 

навколишнє середовище та екологічної експертизи. 

4 

30  

Основні етапи розвитку та впровадження процедури оцінки впливу на 

довкілля. Мета і завдання процедури оцінки впливу на довкілля. 

Структура державних установ з проведення оцінки впливу на довкілля. 

4 

31  

Нормативно-правова база процедури оцінки впливу на довкілля. 

Екологічна регламентація при розміщенні, проектуванні і будівництві 

промислових об'єктів. Принципи проведення процедури оцінки впливу 

на довкілля. Методи і системи відбору проектів, для яких необхідна 

екологічна оцінка. Спільне та відмінне у процедурі екологічного 

аудиту та ОВД. 

4 

32  

Порядок організації та процедури проведення оцінки впливу на 

довкілля. Етапи проведення оцінки впливу на навколишнє середовище. 

Особливості оцінки впливу на окремі компоненти навколишнього 

середовища. 

4 

33  

Учасники процесу екологічної оцінки впливу на довкілля (ОВД). 

Інформування та участь громадськості в процесі оцінки впливу на 

навколишнє середовище. На яких етапах і навіщо здійснюється участь 

громадськості в процесі оцінки впливу на довкілля. Навіщо потрібні 

громадські слухання матеріалів оцінки впливу на навколишнє 

середовище. Що означає принцип гласності при проведенні оцінки 

впливу на довкілля. 

4 

34  

Документування результатів процедури ОВД. Показники, що 

визначаються у процесі екологічної оцінки проектної документації.. 

Природоохоронні показники, що оцінюються при здійсненні оцінки 

впливу на довкілля. 

4 

35  
Обов'язковий зміст матеріалів оцінки впливу на довкілля. Методи 

виявлення значимих впливів при проведенні процедури ОВД. 
4 

36  

Негативні економічні наслідки внаслідок непродуманості 

господарських рішень. За якими критеріями оцінюються альтернативні 

варіанти досягнення мети господарської діяльності. Підстави 

проведення повторної оцінки впливу на довкілля. Види 

відповідальності за порушення законодавства про оцінку впливу на 

довкілля. 

2 

Разом 150 



7. Індивідуальні завдання 

7.1. З метою активізації самостійної роботи студентам видаються 

індивідуальні завдання з основних тем курсу. Виконання завдань є 

обов'язковим елементом роботи студента. Кожне вчасно виконане завдання  

оцінюється в 0-5 балів, які враховується при оцінюванні практичної роботи. 

Завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача 

протягом семестру. Для позааудиторної роботи може бути рекомендоване 

також індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ). Захист завдань 

відбувається під час практичних занять або на консультаціях.  

7.2. Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне 

вивчення однієї з тем за модулем (форма звітності − реферат на дану тему) 

або студентську наукову роботу в рамках кафедральної тематики. Реферат 

виконується за бажанням студента. За реферат студент може  додатково 

одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні контрольні 

роботи. 

7.3. Метою індивідуального завдання курсової роботи є виконання 

студентом екологічного обґрунтування доцільності запроектованої діяльності 

в межах попередньої оцінки впливу об’єкта проектування на навколишнє 

середовище.  

7.4.  Зміст курсової роботи. 

Розрахунково-пояснювальна записка (25-30 аркушів): 

Етап 1. Формування вихідних даних до  розробки  матеріалів ОВД  

Етап 2. Загальна характеристика об’єкта проектування та району його 

розміщення  

Етап 3. Оцінка впливу об’єкта на довкілля 

Етап 4. Розробка комплексних заходів із забезпечення нормативного 

стану навколишнього середовища та його безпеки 

Графічна частина складається з одного аркушу: схем розміщення 

джерел забруднень та принципової схеми їх моніторингу. Може бути 

представлена у формі презентації. 

Теми курсових робіт наведено у додатку 2. 

 
 

 

8. Методи навчання 

В процесі навчання при викладені нового навчального матеріалу 

використовуються пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи 

навчання. Для розвитку студентами навичок творчої пізнавальної діяльності 

та  самостійного оволодіння знаннями використовується проблемний метод 

навчання. З метою активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності 

студентів застосовуються евристичний та дослідницький методи навчання. 

Вибір метода навчання визначається формою та видом навчальної діяльності 

та представлений у таблиці: 



Форми 

діяльності 

Методи навчання 

ПІ Р П Е Д 

лекція + + + + + 

практичне 

заняття 
+ + + + - 

курсова 

робота 
+ + + + + 

індивідуальне 

завдання (ІЗ) 
+ + + + + 

ІНДЗ - + - + + 

реферат  +  + + 

тези 

доповідей 
- - - - + 

есе  + + +  

самостійна 

робота (звіт) 
+ + + + + 

 

Лекції проводяться з використанням відповідних таблиць, схем, карт, 

планів та інших дидактичних матеріалів. Частина лекційного часу 

відводиться на проведення опитування, дискусії та міні-дискусії, 

обговорення та осмислювання змісту та основних положень лекції,  

самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту 

лекцій, літератури, довідників та інших дидактичних матеріалів. 

Практичні заняття – більш глибокий розгляд висвітлених на лекції 

питань, підготовка доповідей та виступи за темою занять, виконання 

практичних завдань та захист виконаних робіт,. 

Самостійна робота - це самостійне вивчення за підручниками, 

посібниками та іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем для 

самостійного опанування. Проводиться в позааудиторний та аудиторний час. 

Аудиторна самостійна робота реалізується під час лекцій, семінарських і 

практичних занять, консультацій, колоквіумів та індивідуальних занять. 

Інноваційні технології навчання базуються на використанні 3D-моделей 

електронних освітніх ресурсів, мультимедійних технологій. Студенти 

залучаються до виконання презентацій з окремих питань та тем курсу, 

навчаються представляти результати власних здобутків сучасними засобами.  

При виконанні курсової роботи з техноекології  та індивідуальних 

завдань  застосовується проблемне навчання, що ініціює самостійний пошук 

знань студентом при вирішенні поставленого завдання 

З числа інноваційних методів використовується імітаційно-ігрове 

моделювання дій у типових ситуаціях охорони природно-технічних 



геосистем та контекстне навчання, що інтегрує навчальну, практичну і 

наукову діяльність.   

На початку семестру проводиться опитування або анкетування студентів 

з метою виявлення обізнаності кожного з них з навчальною дисципліною, 

рівня розуміння важливості дисципліни у фаховій підготовці. Обробка 

результатів опитувань та додаткові роз’яснення дозволяють відкорегувати та 

розширити коло інтересів студентів, визначити суміжні сфери застосування 

набутих знань та підвищити рівень зацікавленості студентів дисципліною. 

Студентоцентрований підхід реалізується через підбір інтересних для 

студента тем індивідуальних завдань, індивідуальних (під)програм 

підготовки, що особливо важливо студентам з особливими потребами, тим, 

що продуктивно займаються студентською науково-дослідною роботою або 

мають вільний графік відвідування занять. 

 

9. Методи контролю 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни  включає 

поточний контроль успішності та підсумковий контроль у вигляді екзамену. 

Методи оцінювання рівня знань: письмовий, тестовий та усний контроль. 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом 

проведення поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових 

завдань різної складності, захисту звітів з практичних та самостійних робіт, 

захисту виконаних студентами індивідуальних завдань та підсумкового 

контролю у формі екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, результатів виконання практичних робіт та 

індивідуальних завдань. У разі успішного навчання протягом семестру, тобто 

своєчасного та якісного виконання та захисту практичних робіт, 

індивідуального завдання, поточних контрольних завдань та отримання 

мінімально встановленої суми балів по кожному змістовому модулю,  

студент отримує підсумкову оцінку без заліку/екзамену.  

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може 

отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна 

сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх елементів 

модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 

допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 

виконання додаткового індивідуального завдання.   

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, 

за власним бажанням може бути звільнений від заліку/екзамену. Студент, 

який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумкову контрольну роботу, 

до якої він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів 

модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

 
 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т61 Т62 МКР1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 МКР2 

3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 30 100 
Модуль 2  

Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4 Змістовний модуль 5 
Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 МКР3 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 МКР4 Т29 Т30 Т31 Т32 Т33 Т34 Т35 Т36 МКР5 

3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100 
 

 

 
10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

 

 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 

 

 

Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 

відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 

отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 

документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує 

системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 

матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 

взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте 

при викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При 

виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує 

навчальний матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не 

може виконати практичні завдання, не виявляє здатність до викладення 

думки на елементарному рівні. 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за виконання практичних робіт; 

2) за підготовку, виконання та захист індивідуального завдання 

(реферату); 

3) за модульні контрольні роботи. 

 

 

Система рейтингових балів 

1. Практичні роботи 

Ваговий бал – 3:  

1 бал – підготовка до практичної роботи; 

1 бал – захист роботи; 

1 бал – оформлення роботи. 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал : МКР1 – 25, МКР2 – 30, МКР3 – 10; МКР4 – 12; МКР5 – 12 бал. 

Штрафні та заохочувальні бали за:  
- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- недопуск до практичних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним 

контролем 

- 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт за кожен тиждень - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральній (факультетській чи університетській) олімпіаді з 

дисц. 

+ 10 балів 

- участь у модернізації практичних робіт чи виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 



 

11. Методичне забезпечення 

 

Навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять з 

дисципліни включає в себе такі складові: 

1. Навчальна програма з дисципліни; 

2. Робоча програма з дисципліни; 

3. Конспект лекцій; 

4. Плани практичних занять; 

5. Рекомендований список літератури для забезпечення самостійної 

підготовки студентів; 

6. Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт; 

7. Тести, питання для поточного та підсумкового контролю знань 

студентів;  

8. Відео- аудіо- матеріали, презентації, плакати; 

9. Рекомендовані теми індивідуальних завдань, рефератів, курсових робіт. 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища 

” від 25.06.1991р. №1264-ХІІ. http://rada.gov.ua/  

2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р. 

№2059- VIII. http://rada.gov.ua/  

3. Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності” від 

17.02.2011р. №3038-YI. http://rada.gov.ua/  

4. Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.1992р. № 2780-

ХІІ http://rada.gov.ua/  

5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р. №1560-

ХІІ. http://rada.gov.ua/  

6. Закон України "Про забезпечення санітарного й епідемічного 

благополуччя населення" від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ . http://rada.gov.ua/  

7. Закон України "Про місцеві Ради і місцеве самоврядування" від 

14.07.2015р. №595-YIII . http://rada.gov.ua/  

8. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" 16.10.1992р. 

№2707- ХІІ. http://rada.gov.ua/  

9. Земельний кодекс України. 25.10.2001р. №2768-ІІІ. http://rada.gov.ua/  

10. Водний кодекс України від 6.06.1995р. №213/95-ВР. 

http://rada.gov.ua/  

11. Лісовий кодекс від 21.01.1994р. №3852-ХІІ. http://rada.gov.ua/  

12. Кодекс України про надра 27.11.1994р. №1025-ІY/ http://rada.gov.ua/  
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13. Директива 2001/42/ЄС Європейського парламенту та Ради від 27 

червня 2001 року про оцінку впливу на стан навколишнього природного 

середовища окремих планів та програм.  

14. Протокол Про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті/ 

Організація Об’єднанних Націй, Європейська Економічна Комісія: 

ЕСЕ/МР.ЕІА/2003/3. – Нью-Йорк і Женева, 2003. -48с. (офіційний переклад).  

15. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(Оргуська конвенція). Ратифікована Законом України №832- ХІV від 

06.07.1999р. http://rada.gov.ua 6  

16. Конвенція про оцінку впливу на довкілля у транскордонному 

контексті (Конвенція Еспо). Ратифікована Законом України №534- ХІV від 

19.03.1999р.  

17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейськім співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію). 

Ратифікована Законом України №1678-VII від 16.09.2014р.  

18. Протокол про приєднання України до Договору про застосування 

Енергетичного Співтовариства. Ратифікований Законом України №2787-VI 

від 15.12.2010р.  

19. Директива 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 

середовище (кодифікація).  

20. Постанова КМУ від 28.08.2013р. №808 « Про затвердження переліку 

видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку». http://rada.gov.ua/  

21. Державні санітарні правила планування і будівництва населених 

пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

19.06.96. № 173. http://rada.gov.ua/  

22. ДБН 360-92. Містобудування. Планування i забудова міських і 

сільських поселень. http://rada.gov.ua/  

23. БНіП 3.01.04-95. Приймання в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів. http://rada.gov.ua/  

24. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
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Додаток 1 

 

Питання для модульного контролю 

 

Змістовний модуль 1 

1. Поняття техноекології як науки про взаємодію техносфери і природи. 

2. Сутність техноекологічних проблем ноосферогенезу. 

3. Типи взаємодій суспільства з природою. 

4. Історичні етапи зміни біосфери людством.  

5. Поняття інтегрованого навколишнього середовища. 

6. Техноекологічний базис природоохоронної діяльності 

7. Техноекологічні проблеми природоохоронної діяльності 

8. Поняття природної системи. 

9. Інженерно-вишукувальна діяльність. 

10. Поняття геосистеми. 

11. Загальна концепція геосистеми. 

12. Поняття біогенезу. 

13. Поняття техногенезу. 

14. Поняття ноогенезу. 

15. Ландшафтний та екологічний підходи до аналізу геосистем 

16. Визначення ландшафтної екології. 

17. Територіально-прострові властивості геосистем. 

18. Поліструктурність геосистем. 

19. Складність геосистем. 

20. Цілісність геосистем. 

21. Відкритість геосистем. 

22. Динамічність геосистем. 

23. Стійкість геосистем. 

24. Стохастичність геосистем. 

25. Що таке топічна (вертикальна) структура геосистем? 

26. Елементи вертикальних структур. 

27. Концепція множинності вертикальних структур геосистем. 

28. Геокомпонентний спосіб декомпозиції геосистем. 

29. Геомасовий спосіб декомпозиції геосистем. 

30. Геогоризонтний спосіб декомпозиції геосистем. 

31. Верхні вертикальні межі геосистем. 

32. Нижні вертикальні межі геосистем. 

33. Ступінь зв’язку між геокомпонентами геосистем. 

34. Фільтрація зв’язків між геокомпонентами геосистем. 

35. Загальна схема потоку енергії в геосистемі. 

36. Типологія геосистем за джерелом надходження енергії. 

37. Потоки вологи в геосистемі. 

38. Типологія геосистем за водним режимом. 

39. Схема потоків мінеральних речовин у геосистемі. 



40. Механізми самоочищення геосистем. 

41. Продуційні процеси в геосистемах.  

42. Поняття ландшафтної територіальної структури. 

43. Територіальні рівні розмірності геосистем. 

44. Поняття геотопу. 

45. Критерії виділення геотопу. 

46. Внутрішньотопічна структура. 

47. Види екоїдів. 

48. Поняття генетико-морфологічної однорідності геосистем. 

49. Рівні однорідності геосистем. 

50. Територіальні одиниці геосистем. 

51. Поняття позиційно-динамічної ЛТС. 

52. Каркасна лінія динаміки ландшафту. 

53. Ландшафтна смуга. 

54. Ландшафтний ярус. 

55. Парадинамічні райони та підрайони. 

56. Поняття парагенетичної ЛТС. 

57. Територіальні одиниці парагенетичних ЛТС. 

58. Поняття басейнової ЛТС. 

59. Графічне представлення басейнових ЛТС. 

60. Типи територіальних одиниць басейнових ЛТС. 

61. Поняття біоцентрично-сітьової ЛТС. 

62. Поняття біоцентру. 

63. Поняття біокоридору.  

64. Типи ландшафтних меж. 

65. Інтерактивні елементи басейнових ЛТС. 

 

Змістовний модуль 2 

1. Сутність наукового впорядкування геосистем.  

2. Способи опису геосистем.   

3. Класифікація геосистем.  

4. Ординація геосистем.  

5. Районування геосистем.   

6. Картографічний спосіб опису геосистем.  

7. Ландшафтні карти.  

8. Графічні та матричні моделі геосистем. 

9. Дайте визначення топографії й картографії. 

10. Які задачі топографії? 

11. Наведіть структуру картографії. 

12. Проаналізуйте зв'язок топографії й картографії з іншими науками. 

13. Охарактеризуйте історію розвитку топографії й картографії. 

14. Дайте визначення карти. 

15. Наведіть елементи загальногеографічної карти. 

16. Охарактеризуйте властивості карти. 



17. За якими ознаками класифікують географічні карти? 

18. Наведіть класифікацію тематичних карт. 

19. Дайте визначення географічних атласів. 

20. Охарактеризуйте класифікацію атласів за різними ознаками. 

21. Для чого призначені регіональні екологічні атласи? 

22. Розкрийте структуру регіональних екологічних атласів. 

23. Дайте означення рівневої поверхні та геоїда. 

24. Що таке рівнева поверхня, які її властивості? 

25. Наведіть параметри земного еліпсоїда. 

26. Якою математичною поверхнею в практичних цілях може бути 

замінена рівнева поверхня Землі?  

27. Охарактеризуйте математичну основу карт. 

28. Поясніть, чим обумовлено використання картографічних проекцій. 

29. Наведіть класифікацію картографічних проекцій. 

30. Які зовнішні особливості картографічних сіток у прямих (нормальних) 

азимутальних, циліндричних, конічних проекціях? 

31. Які проекції найбільш уживані для карт світу, півкуль, материків, СНД, 

частин СНД, України? Які з них застосовують для шкільних карт? 

32. У яких проекціях будуються державні топографічні й оглядово-

топографічні карти України? У чому їхні достоїнства? 

33. Методи визначення форми і розмірів Землі. Державна геодезична 

мережа. 

34. Мети динамічної і геометричної задач космічної геодезії. Недоліки і 

достоїнства методу синхронних спостережень і орбітального методу. 

35. Охарактеризуйте геофізичний метод.  

36. Наведіть формулу Клеро і формулу нормального розподілу сили ваги. 

37. Охарактеризуйте основні лінії та площини еліпсоїда. 

38. Дайте означення геодезичних й астрономічних широти та довготи. 

39. Поясніть суть плоских прямокутних координат. 

40. Розкрийте суть полярних й біполярних координат. 

41. Що таке висота точки й перевищення? 

42. Охарактеризуйте систему координат Гаусса-Крюгера. 

43. Які величини спотворюються в системі координат Гаусса-Крюгера? 

44. Навіщо осьовий меридіан зони умовно зміщують на 500 км? 

45. Як враховується кривизна Земної поверхні при визначенні 

горизонтальних відстаней та висот? 

46. Дайте означення істинного й магнітного азимутів, румбів та 

дирекційних кутів й ілюструйте кресленням. 

47. Поясніть суть зближення меридіанів. Напишіть формулу для переходу 

від прямого азимута лінії до зворотного азимута. 

48. Що таке магнітне схилення? 

49. Наведіть залежності між румбами й азимутами. 

50. Поясніть суть прямих й зворотних азимутів та румбів. 

51. Напишіть формули зв'язку дирекційного кута з істинним азимутом. 

52. Наведіть порядок та прилади для визначення географічного азимута. 



53. Як визначається магнітний азимут? 

54. Поясніть суть навігаційної системи глобального позиціювання GPS. 

55. Охарактеризуйте приймачі GPS. 

56. Дайте означення топографічних карт й планів, у чому їхнє 

розходження? 

57. Охарактеризуйте призначення карт й планів різних масштабів. 

58. Наведіть геоінформацію, що зображується на топографічних планах. 

59. Що таке масштаб топографічної карти, у яких формах він виражається? 

Для чого застосовується лінійний масштаб? 

60. Що називається ціною розподілу лінійного масштабу, граничною 

точністю масштабу, графічною точністю? 

61. У яких масштабах створюються топографічні карти України? 

62. Що називається розграфленням і номенклатурою топографічних карт? 

63. Побудуйте схеми розграфлення і вкажіть зразки номенклатури для карт 

усіх масштабів. Укажіть розміри їхніх рамок. 

64. Що називається рельєфом місцевості?  

65. Як зображується рельєф на топографічних картах? 

66. У чому достоїнства і недоліки способу горизонталей? Які форми 

рельєфу зображуються на топографічних картах умовними знаками? 

67. Що таке висота перетину? Які її значення на топографічних картах 

України різних масштабів?  

68. У яких випадках проводять стовщені і додаткові горизонталі? 

Зобразите горизонталями деякі форми рельєфу (пагорб, лощину, 

хребет, сідловину) і покажіть на кресленні вододільні і водозбірні лінії, 

вершини, перевали. 

69. Якими показниками характеризується крутість схилу?  

70. Яка залежність між крутістю схилу, закладенням і висотою перетину 

рельєфу? Ілюструйте кресленням. 

71. Який зміст топографічних карт? Як він відображається на картах? 

Приведіть приклади контурних, лінійних і позамасштабних умовних 

знаків. 

72. Охарактеризуйте, що і як зображуються за допомогою різних способів 

зображення: спосіб значків, локалізованих діаграм, ізоліній, якісного 

фону, кількісного фону, ареалів, точковий спосіб, спосіб лінійних 

знаків, знаків руху, картодіаграми, картограми? 

73. Зображення населених пунктів, пром-, сельхоз- і соціально-культурних 

об'єктів, залізних і автогужових доріг, гідрографічної мережі, 

рослинності і ґрунтів, границь і огороджень. 

74. Поясніть суть еколого-географічного аналізу і оцінювання території на 

основі картографічного моделювання. 

75. Охарактеризуйте картографічний метод дослідження. 

76. Поясніть загальні положення проектування, складання карт. 

77. Які задачі проектування карт? 

78. Які основні етапи створення географічних карт? 

79. Які задачі складання карт? 



80. У чому сутність програми карти? Які розділи вона включає? 

81. У чому полягають особливості складання спеціальних карт? 

82. Які способи картографічного зображення вам відомі? Що впливає на 

вибір того чи іншого способу для зображення на карті об'єкта або 

явища? 

83. Які особливості генералізації зображення явищ на картах? 

84. Суть картографічного відображення. 

85. Наведіть фактори та прийоми картографічної генералізації. 

86. Охарактеризуйте методичні основи складання еко-географічних карт. 

87. Наведіть приклади використання методичних основ картографічного 

моделювання еколого-географічної інформації. 

88. Які є способи переносу змісту з джерела на оригінал карти, що 

складається ? У яких випадках застосовується кожний з них? 

 

 

Змістовний модуль 3 

1. Сучасні підходи до ландшафтно-екологічної організації території.  

2. Принципи організації території.  

3. Структурно-функціональні особливості ландшафтів.  

4. Підходи до розмежування і планування розвитку територій.  

5. Напрямки прикладних ландшафтно-екологічних досліджень.  

6. Практика організації території. 

7. Лімітуючи фактори. 

8. Ландшафтно-екологічні фактори. 

9. Поняття ландшафтно-екологічної амплітуди геосистеми. 

10. Концепція ландшафтно-екологічної ніші. 

11. Об’єм та перекриття ландшафтно-екологічних ніш. 

12. Характерний час аналізу геосистеми. 

13. Часові масштаби аналізу геосистем. 

14. Типові фазові портрети геосистем. 

15. Поняття стану геосистеми. 

16. Співвідношення між динамікою та еволюцією геосистеми. 

17. Типи динамічних процесів геосистем. 

18. Добова динаміка геосистем. 

19. Сезонна динаміка геосистем. 

20. Етоцикли геосистем. 

21. Багаторічна динаміка геосистем 

22. Флуктуації геосистем. 

23. Сукцесії геосистем. 

24. Закономірності еволюції геосистем. 

25. Поняття соціальної функції геосистем. 

26. Поняття природного потенціалу геосистем. 

27. Способи оцінки потенціалу геосистем. 

28. Реакції геосистем на антропогенні чинники. 



29. Форми стійкості геосистем. 

30. Показники стійкості геосистем. 

31. Екологічні ризики в геосистемах та ЛТС. 

32. Просторово-часові масштаби прогнозу геосистем. 

33. Основні методи ландшафтно-екологічного прогнозування. 

34. Ландшафтно-екологічні пріоритети. 

35. Критерії оптимальної геосистем. 

36. Принципи оптимальної організації геосистем.  

37. Ландшафтно-екологічне нормування антропогенних навантажень. 

 

Змістовний модуль 4 

1. Поняття природоохоронної діяльності.  

2. Сутність і зміст природоохоронної діяльності.  

3. Екологічний зміст гіпотези про автотрофність людства.   

4. В чому полягає інженерно-екологічний підхід до охорони природи? 

5. Поняття життя як термодинамічного  процесу.  

6. Природоохоронне значення  закону  толерантності В. Шелфорда. 

7. Природоохоронне значення  закону Ю. Лібіха.  

8. Екологічна сутність техногенних забруднень. 

9. Моделі ведення господарської діяльності.  

10. Співвідношення темпів  росту виробництва і перетворення біосфери. 

11. Види техногенних впливів.  

12. Причини техногенних впливів. 

13. Принцип екологічного управління господарською діяльністю. 

14. Поняття нормативного стану навколишнього природного середовища. 

15. Поняття інвестиційного процесу. 

16. Основні завдання оцінки техногенного впливу на довкілля. 

17. Порядок складання загальної характеристики об’єктів господарської 

діяльності в зонах їх впливу. 

18. Сутність і критерії промислового техногенезу.  

19. Система інженерно-екологічного забезпечення виробництва.  

20. Принципи екологічного проектування. 

21. Система екологічних нормативів. 

22. Типи  техногенних забруднень.  

23. Порядок складання характеристики природного середовища та оцінки 

впливу на нього. 

24. Класифікація джерел забруднень навколишнього середовища.  

25. Основні показники техногенного забруднення атмосфери.  

26. Заходи по запобіганню забруднення атмосфери. 

27. Розсіювання шкідливих речовин в атмосферу.   

28. Регламентація викидів у атмосферу.   

29. Принципи водокористування.  

30. Показники якості води.   

31. Регламентація скидів.   



32. В чому полягає негативний техногенний  вплив на природні 

ландшафти? 

33. Принципи охорони рослинного і тваринного світу від техногенного 

впливу. 

34. Методи відновлення і відтворення природних комплексів. 

35. Типологія акустичного і вібраційного забруднення навколишнього 

середовища.  

36. Захист від шуму, ультра - та інфразвуку.  

37. Типологія електромагнітного забруднення навколишнього середовища.  

38. Джерела теплового забруднення навколишнього середовища. Способи 

захисту навколишнього середовища від електромагнітного і теплового 

забруднення. 

39. Способи захисту навколишнього середовища від електромагнітного 

забруднення. 

40. Способи захисту навколишнього середовища від теплового 

забруднення. 

41. Типологія радіаційного забруднення навколишнього середовища.  

42. Джерела радіаційного забруднення навколишнього середовища.  

43. Способи захисту навколишнього середовища від радіаційного 

забруднення 

44. Зміст і сутність екологізації техногенної діяльності.  

45. Принципи екологічної переорієнтації науково-технічного прогресу.  

46. Екологічні вимоги до інвестиційних процесів.  

47. Зміст політики енерго- та ресурсозбереження.  

48. Види маловідходних технології виробництва.  

49. Енерготехнологічні комплекси виробництва. 

50. Екологічне обґрунтування інвестиційних проектів.  

51. Критерії екочистоти об’єктів і технологій.   

52. Призначення природозберігаючих аналогів та екологічних еталонів.  

53. Структура енергетики.  

54. Визначення великої системи “енергетика і навколишнє середовище”.  

55. Техноекологічна характеристика основних об’єктів енергетики.  

56. Шляхи вирішення екологічних проблем енергетики. 

57. Вплив на навколишнє середовище промислових об’єктів і технологій.  

58. Шляхи вирішення екологічних проблем промисловості.  

59. Вплив на навколишнє середовище транспортних об’єктів і технологій.  

60. Джерела і масштаби транспортних забруднень.  

61. Нормування транспортного впливу.  

62. Шляхи вирішення екологічних проблем транспорту.  

63. Методи відновлення техногенних ландшафтів. 

64. Джерела і масштаби забруднень АПК. 

65. Вплив на навколишнє середовище сільськогосподарських об’єктів і 

технологій.   

66. Екологічне нормування у сільському господарстві та переробній 

промисловості.  



67. Шляхи вирішення екологічних проблем АПК. 

68. Методи відновлення аграрних ландшафтів. 

69. Екологічні аспекти космічної діяльності.  

70. Екологічні аспекти військової діяльності. 

 

Змістовний модуль 5 

1. Визначення поняття «екологічна оцінка».  

2. Що є метою екологічної оцінки?  

3. Основні принципи екологічної оцінки.  

4. З чого починається екологічна оцінка?  

5. Які питання розглядає екологічна оцінка?  

6. Що є результатом екологічної оцінки?  

7. Де і в якому році започаткували проведення екологічної оцінки 

планової діяльності?  

8. Які вимоги встановлюються банківськими установами щодо 

екологічної оцінки?  

9. Які вимоги до здійснення екологічної оцінки планової діяльності 

встановлено у державах Європейського Союзу?  

10. Ключові елементи процесу розроблення планів або програм.  

11. Визначення поняттю «стратегічна екологічна оцінка».  

12. Що є основними складовими СЕО?  

13. Головна мета СЕО?  

14. В чому основні відмінності СЕО від ОВНС?  

15. Базові принципи застосування СЕО.  

16. Які вигоди від проведення СЕО?  

17. Від чого залежить ефективність СЕО?  

18. Які завдання ставляться в процесі розроблення планів і програм?  

19. Складові СЕО планів і програм.  

20. Як визначається необхідність проведення СЕО для планів і програм?  

21. Що має охоплювати екологічний звіт в процесі СЕО?  

22. Зміст екологічного звіту в процесі СЕО.  

23. Хто є громадськістю?  

24. Загальні права громадськості.  

25. Яким чином інформація стає доступною для громадськості?  

26. У чому полягає участь громадськість у процесі СЕО?  

27. З якими органами влади необхідно проводити консультації в процесі 

проведення СЕО?  

28. В яких випадках необхідно проводити транскордонні консультації?  

29. Чим визначається якість екологічного звіту та процесу СЕО?  

30. Які основні вимоги Оргуської конвенції?  

31. Чи ратифікувала Україна цю конвенцію, якщо да то яким 

документом?  

32. Чи було за період з прийняття Оргуської конвенції зафіксовано 

факти недотримання Україною цієї міжнародної угоди (навести приклади)?  



33. Чи є Україна стороною Конвенції Еспо, якщо да то коли і яким 

документом цю конвенцію ратифікувала Україна?  

34. Чи були за період приєднання до Конвенції Еспо зафіксовані факти 

порушень Україною статей цієї конвенції (навести приклади)? 

35. Визначення поняття «вплив на довкілля».  

36. Надати визначення «планова діяльність».  

37. Що передбачає оцінка впливу на довкілля?  

38. Як показники мають бути ураховані при проведені оцінки впливу на 

довкілля?  

39. Хто є суб’єктами оцінки впливу на довкілля? 

40. Для якої планової діяльності проведення оцінки впливу на довкілля є 

обов’язковим ?  

41. Яка планова діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля?  

42. Яка планова діяльність та об’єкти віднесені до першої категорії?  

43. Яка планова діяльність та об’єкти віднесені до другої категорії?  

44. Планована діяльність якої категорії підлягає обов’язковому розгляду 

щодо наявності підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля?  

45. За яких умов забороняється провадження господарської діяльності, 

експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти? 

46. Як суб’єкт господарювання інформує уповноважений 

територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 

впливу на довкілля?  

47. Яка інформація повинна міститися у повідомлення про планову 

діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля?  

48. Як оприлюднюються повідомлення про планову діяльність, що 

підлягає оцінці впливу на довкілля?  

49. Яким чином здійснюється громадське обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля?  

50. Як забезпечується доступ громадськості до звіту з оцінки впливу на 

довкілля?  

51. Яку інформацію має включати звіт про ОВД?  

52. В які органи суб’єкт господарювання подає звіт про ОВД?  

53. Хто видає висновок з оцінки впливу на довкілля?  

54. Що визначає висновок з оцінки впливу на довкілля?  

55. На підставі яких показників визначається допустимість чи 

обґрунтовується недопустимість провадження планованої діяльності та 

визначаються екологічні умови її провадження?  

56. Які екологічні умови провадження планованої діяльності є 

обов’язковими?  

57. Яка інформація наводиться у описовій частині висновку з оцінки 

впливу на довкілля?  

58. В яких випадках висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу?  

59. В який термін можуть бути використані висновок з оцінки впливу на 

довкілля та інші результати оцінки впливу на довкілля?  



60. Яким чином враховуються результати оцінки впливу на довкілля при 

рішенні про провадження планованої діяльності?  

61. Як здійснюється оскарження рішень, дій чи бездіяльності у процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля?  

62. Як здійснюється після проектний моніторинг? 

63. З якою метою проводиться громадське обговорення у процесі ОВД?  

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

65. Хто зобов’язаний забезпечити громадське обговорення у процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля.  

66. В якій формі проводиться громадське обговорення планованої 

діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля?  

67. В які терміни проводиться громадське обговорення планованої 

діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля?  

68. Хто складає звіт про громадське обговорення і яку інформацію він 

має містити у собі?  

69. Хто несе витрати, пов’язані з проведенням громадського 

обговорення?  

70. В який термін оприлюднюється оголошення про початок 

громадського обговорення?  

71. Яку інформацію має містити оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? 

72. Яка планова діяльність підлягає оцінці транскордонного впливу на 

довкілля  

73. Хто приймає рішення про необхідність здійснення оцінки 

транскордонного впливу на довкілля планової діяльності?  

74. Що береться до уваги при розгляді та визначенні можливого 

значного негативного транскордонного впливу на довкілля?  

75. Яку інформацію повинно містити у собі оповіщення про планову 

діяльність для держав довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу?  

76. В якому випадку припиняється процедура оцінки транскордонного 

впливу на довкілля планової діяльності?  

77. Хто визначає умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля?  

78. Хто схвалює рішення про врахування результатів оцінки 

транскордонного впливу на довкілля?  

79. Що передбачає участь України в оцінці транскордонного впливу на 

довкілля за процедурою зачепленої держави? 

80. У разі яких порушені законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля діяльність підприємств тимчасово забороняється (зупиняється)?  

81. Що може бути підставою для припинення діяльності підприємства 

чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання?  

82. Хто приймає рішення про тимчасову заборону (зупинення) або 

припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства 

про оцінку впливу на довкілля? 



Додаток 2 

Теми курсових робіт 

1. Оцінка впливу автотранспортного підприємства на навколишнє 

середовище.  

2. Оцінка впливу авторемонтного заводу на навколишнє середовище.  

3. Оцінка впливу моторемонотого заводу на навколишнє середовище.  

4. Оцінка впливу автозбирального підприємства на навколишнє 

середовище.  

5. Оцінка впливу підприємства відкритої розробки родовища вугілля  на 

навколишнє середовище.  

6. Оцінка впливу газодобувного підприємства на навколишнє 

середовище.  

7. Оцінка впливу  нафтодобувного підприємства  на навколишнє 

середовище.  

8. Оцінка впливу нафтопереробного заводу на навколишнє середовище.  

9. Оцінка впливу гірничозбагачувального комбінату на навколишнє 

середовище.  

10. Оцінка впливу  пиловугільної ТЕС на навколишнє середовище.  

11.  Оцінка впливу газомазутної ТЕС на навколишнє середовище.  

12.  Оцінка впливу  газотурбінної електростанції на навколишнє 

середовище.  

13.  Оцінка впливу багатопаливного комплексу заправки автомобілей  на 

навколишнє середовище.  

14.  Оцінка впливу АЕС на навколишнє середовище.  

15.  Оцінка впливу  ГЕС на навколишнє середовище.  

16.  Оцінка впливу сонячної електростанції на навколишнє середовище.  

17.  Оцінка впливу вітрової електростанції на навколишнє середовище.  

18.  Оцінка впливу геотермальної електростанції на навколишнє 

середовище.  

19.  Оцінка впливу  доменного виробництва на навколишнє середовище.  

20.  Оцінка впливу  метулургійного комбінату на навколишнє 

середовище.  

21.  Оцінка впливу глиноземного виробництва на навколишнє 

середовище.  

22.  Оцінка впливу алюмінієвого заводу на навколишнє середовище.  

23.  Оцінка впливу заводу феросплавів на навколишнє середовище.  

24.  Оцінка впливу ливарного виробницива на навколишнє середовище.  

25.  Оцінка впливу коксохімічного підприємства на навколишнє 

середовище.  

26.  Оцінка впливу  прокатного виробництва на навколишнє середовище.  

27.  Оцінка впливу  трубного виробництва на навколишнє середовище.  

28.  Оцінка впливу електрометалургійного комбінату на навколишнє 

середовище.  

29.  Оцінка впливу фармацевтичної фабрики на навколишнє середовище.  



30.  Оцінка впливу шиноремонтного заводу на навколишнє середовище.  

31.  Оцінка впливу целюлозно-паперового виробництва на навколишнє 

середовище.  

32.  Оцінка впливу ковальсько-штамповочного виробництва на 

навколишнє середовище.  

33.  Оцінка впливу вагоноремонтного заводу на навколишнє середовище.  

34.  Оцінка впливу машинобудівного виробництва на навколишнє 

середовище.  

35.  Оцінка впливу залізничного депо на навколишнє середовище.  

36.  Оцінка впливу авіатранспортного підприємства на навколишнє 

середовище.  

37.  Оцінка впливу фарбувального виробництва на навколишнє 

середовище.  

38.  Оцінка впливу заводу металоконструкцій на навколишнє 

середовище.  

39.  Оцінка впливу заводу залізобетонних конструкцій на навколишнє 

середовище.  

40.  Оцінка впливу заводу крупнопанельного будинобудування на 

навколишнє середовище.  

41.  Оцінка впливу керамзитобетонного заводу на навколишнє 

середовище.  

42.  Оцінка впливу підприємства шкіряної промисловості на навколишнє 

середовище.  

43.  Оцінка впливу взуттєвої фабрики на навколишнє середовище.  

44.  Оцінка впливу хлубопекарського заводу на навколишнє середовище.  

45.  Оцінка впливу молочно-товарного комплексу на навколишнє 

середовище.  

46.  Оцінка впливу мя’сотоварного  виробництва на навколишнє 

середовище.  

47.  Оцінка впливу тепличного комбінату на навколишнє середовище.  

48.  Оцінка впливу птицефабрики на навколишнє середовище.  

49.  Оцінка впливу цукрового заводу на навколишнє середовище.  

50.  Оцінка впливу портового елеватора на навколишнє середовище.  
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