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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
заочна (дистанційна)
навчання
форма навчання1
Нормативна
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- лабораторні роботи (годин)
- самостійна робота студентів (годин)
- курсовий проект (годин)
- курсова робота (годин)
- розрахунково-графічна робота
(контрольна робота)
- екзамен

_____
_____

32
26

_____
_____
_____

30

_____
_____

30

2. Метою дисципліни „Екологічна експертиза” є підготовка фахівців до рішення
професійних завдань в галузі охорони довкілля від неприпущених порушень на базі
засвоєння теоретичних основ і практичних заходів проведення екологічної експертизи,
норм соціального регулювання екологічних відносин.
Предметом навчальної дисципліни є система понять про принципи правового
механізму охорони навколишнього середовища і науково-технічну діяльність державних
органів, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці
передпроектних, проектних матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно
впливати або впливає на стан навколишнього середовища та здоров’я людей.
Основні задачі дисципліни – полягає в формуванні знань навичок та уявлень, що
необхідні для рішення професійних завдань відповідно посадним обов’язкам в галузі
прикладної екології.
В результаті вивчення дисципліни студент зобов’язаний:
ЗНАТИ:
– загальні положення екологічної експертизи;
– порядок проведення та економічний механізм здійснення екологічної експертизи;
– призначення ОВНС в системі підготовки і прийняття господарських рішень
(поняття, терміни і визначення).
ВМІТИ:
на підставі закону України”Про екологічну експертизу”, підзаконних актів
та інструкцій про організацію проведення екологічних експертиз в умовах природного
об¢єкту або штучного промислового комплексу, використовуючи обладнання хімікоаналітичної лабораторії скласти Заяву про екологічні наслідки діяльності та інші
документи екологічної експертизи;
розрахувати фонові концентрації речовин, що нормуються у природних
водних об¢єктах та концентрації речовин у стічній воді, як складову частину проведення
експертизи проектних рішень;
на основі знання гідравлічних характеристик потоку та параметрів випуску
стічних вод розрахувати кратність необхідного розбавлення стічних вод;
визначити допустимі концентрації та величину гранично-допустимого
скиду забруднюючих речовин;
на основі знання метеорологічних показників визначати напрямок та
швидкість атмосферної міграції забруднювачів в природних умовах; робити висновки
щодо надання лімітів викидів або дозволу на викиди
на підставі нормативних документів про екологічну експертизу в умовах
природних екосистем або штучних об¢єктів з використанням статистичних, лабораторних
та фондових даних розробити розділ “Оцінка впливу на навколишнє середовище”

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Розділ 1. Загальні положення екологічної експертизи
Тема 1. Нормативна та законодавча база екологічної експертизи.
Тема 2. Державне регулювання та управління в галузі екологічної
експертизи.
Тема 3. Міжнародне співробітництво та закордонний досвід в галузі
екологічної експертизи.

Розділ 2. Порядок проведення та економічний механізм здійснення
екологічної експертизи
Тема 4.
Поняття екологічної експертизи. Мета, завдання та
призначення екологічної експертизи
Тема 5. Порядок організації та проведення екологічної експертизи
Тема 6. Правові форми екологічної експертизи
Розділ 3. Призначення ОВНС в системі підготовки і прийняття
господарських рішень (поняття, терміни і визначення)
Тема 7. Принципи організації та проведення ОВНС
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