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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:  формування  знань про проведення оцінки впливу на довкілля діяльності 

підприємства що планується або працюючого підприємства та виявлення його 

впливу на навколишнє природне середовище, та здоров'я людей. 
  
Компетентності: 

К06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп  

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

діяльності). 

К07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

К09. Здатність працювати в команді  

К10. Навички міжособистісної взаємодії.  

К11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

К14. Знання  та  розуміння  теоретичних  основ  екології,  охорони  

довкілля  та  збалансованого природокористування.  

К15.  Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

К16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій.  

К18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього  середовища та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю.  

К19. Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління.  

К21.  Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі.  

К24. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та 
збалансованого природокористування.  

К26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами.  

 

Результати навчання:  

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 

донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.  
ПР16.  Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань 

щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду 
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та екологічної мережі.  

ПР17.  Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки  

реалізації комплексних природоохоронних заходів.  

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рішень.  

ПР19.  Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля.  

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Топографія з основами картографії Економіка природокористування 

Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє 

середовище 

Геоінформаційні технології 

Організація даних в екології   
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
   Змістовий модуль №1.   

   Мета та завдання ОВД.    

Категорійно-понятійний апарат 

 

1 Л 6 Тема 1.  Загальні положення та поняття про ОВД. 

1.1. Передумови виникнення ОВД. Базові підґрунтя для 

проведення ОВД.  

1.2. Світовий та європейський досвід ОВД.   

1.3. Основні суб’єкти оцінки.  

[1-4, 5-14] 

2 ПЗ 2 Аналіз європейського законодавства з питань 

оцінки впливу на довкілля  

[1-4, 5-22] 

3 СР 2 Процедури екологічної експертизи та оцінки впливу на 

довкілля.   

[1-4, 5-22] 

4 СР 2 Оцінка  впливу  окремих  державних  і  

приватних  проєктів  на довкілля  в  директивах  

ЄС  та  міжнародних  документах  з  захисту 

довкілля.  

[1-4, 5-22] 

5 СР 2 Процедури ОВД різні в різних країнах. [1-4, 5-22] 

6 Л 6 Тема 2.  Види діяльності, що можуть значно впливати 

на довкілля.  

2.1. Категорії планованої діяльності.   

2.2. Особливості  проведення  ОВД  під  час  

сільськогосподарського  та лісогосподарського  

освоєння  земель,  на  територіях  та  об’єктах  

природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах.   

2.3. Терміни та етапи проведення процедури оцінки 

впливу.   

2.4. Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля.   

2.5. Принцип відкритості та доступності інформації в 

процедурі ОВД. 

[1-4, 5-22] 

7 ПЗ 2 Порівняльний аналіз процедур екологічної 

експертизи,  ОВНС та ОВД  

[1-4, 5-22] 

8 СР 2 Уповноважені підрозділи Міндовкілля України, 

що відповідають за надання консультацій щодо 

підготовки звіту з ОВД.  

[1-4, 5-22] 

9 СР 2 Розподіл  повноважень  та  сфери  компетенцій  

щодо  проведення ОВД для видів діяльності, що 

можуть значно впливати на довкілля.   

[1-4, 5-22] 

10 СР 2 Обрання  методик  та  вихідних  даних  для  

оцінки  впливу  на окремі компоненти довкілля.  

[1-4, 5-22] 
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11 ПЗ 1 Контрольна робота №1  

   Змістовий модуль №2.   

   Етапи здійснення процедури ОВД  

12 Л 6 Тема 3. Процедури публічності та збирання 

інформації   

під час проведення ОВД  

3.1. Повідомлення про плановану діяльність, що 

підлягає ОВД.   

3.2. Визначення альтернатив планованої діяльності.   

3.3. Скоупінг в процедурі оцінки впливу на довкілля.  

3.4. Роль та участь громадськості в процедурі ОВД.   

3.5. Зауваження та пропозиції громадськості на 

повідомлення.   

[1-4, 5-22] 

13 ПЗ 2 Підготовка та подання повідомлення про ОВД [1-4, 5-22] 

14 СР 2 Відкритість та доступність інформації, створюваної 

в процедурі ОВД.   

[1-4, 5-22] 

15 СР 2 Єдиний реєстр з ОВД.   [1-4, 5-22] 

16 СР 2 Схема руху документів під час визначення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає внесенню до звіту ОВД.  

[1-4, 5-22] 

17 Л 6 Тема 4. Звіт з ОВД  

4.1.  Структура Звіту.   

4.2.  Екологічний моніторинг у процедурі ОВД.  

4.3.  Громадське  обговорення  Звіту  з  ОВД.  

Проведення  громадських  

слухань.  

4.4.  Звіт про громадське обговорення.  

[1-4, 5-22] 

18 ПЗ 2 Визначення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації,  що підлягає внесенню 

до звіту з ОВД. 

[1-4, 5-22] 

19 СР 2 Терміни розгляду звіту з ОВД та підготовки 

висновку з оцінки  

впливу на довкілля уповноваженим органом.   

[1-4, 5-22] 

20 СР 2 Консультації з державними органами щодо 

обсягу досліджень  

та  рівня  деталізації  інформації,  що  підлягає  

внесенню  до  звіту  з оцінки.  

[1-4, 5-22] 

21 Л 6 Тема 5.  Висновок з оцінки впливу на довкілля  

5.1.  Врахування  результатів  оцінки  впливу  на  

довкілля  в  рішенні  про провадження планованої 

діяльності.  

5.2.  Відмова у видачі висновку.   

5.3.  Оскарження висновку з ОВД або відмови у видачі 

висновку  

[1-4, 5-22] 

22 СР 2 Випадки  видання  висновків  з  оцінки  впливу  

на  довкілля  про недопустимість планованої 

діяльності.   

[1-4, 5-22] 

23 СР 2 Випадки скасування висновків з ОВД.   [1-4, 5-22] 

24 СР 2 Урахування зауважень і пропозицій 

громадськості у висновку з ОВД.  

[1-4, 5-22] 

25 Л 6 Тема 6. Завершальна стадія процедури ОВД  

6. 1. Екологічні умови, що містяться у висновку з ОВД.  

[1-4, 5-22] 
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6. 2. Післяпроєктний моніторинг.  

26 ПЗ 2 Громадське обговорення в процедурі ОВД [1-4, 5-22] 

27 СР 3 Зміст програм післяпроєктного моніторингу.  [1-4, 5-22] 

28 СР 6 Відмінності  між  висновками  державної  

екологічної  експертизи та висновками з ОВД.  

[1-4, 5-22] 

29 ПЗ 1 Контрольна робота №2  

     

     

Разом 
(годин) 

85  
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
37 

4 Виконання індивідуального завдання: 15 

5 Інші види самостійної роботи  

 Разом 72 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Розрахункове завдання 
(вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

 1. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

машинобудівного підприємства. 

2. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємсвта з виробництва цементу. 

3. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

газовидобувного підприємства. 

4. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

нафтовидобувного підприємства. 

5. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва сонячних батарей. 

6. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва соняшникової олії. 

7. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва вітрогенераторів. 

8. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва автомобільних покришок. 

9. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва керамічної плитки. 

10. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва сірчаної кислоти. 

11. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва літійіонних акумуляторів. 

12. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва сталі. 

13. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва чавуну. 

14. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

25-36 
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підприємства з виробництва аміаку. 

15. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва цегли. 

16. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва глюкози кристалічної. 

17. Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва полімерних виробів. 

18.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва соди. 

19.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва цукру. 

20.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва потрландцементу. 

21.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва синтетечної тканини. 

22.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва молочної продукції. 

23.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва картону. 

24.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва пелет із вторинної сировини. 

25.  Підготовка та подання повідомлення про ОВД 

підприємства з виробництва електроенергії.  

 
 

  
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

 Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції  (вступна,  тематичні),  практичні  заняття  (аналітичні  

завдання, ситуаційні задачі),  індивідуальне завдання у формі  розрахункового 

завдання,  консультації  (групові  та  індивідуальні,  у  тому числі в дистанційній 

формі).  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  
  
Викладання  дисципліни  супроводжується  здійсненням  поточного  та 

підсумкового  контролю  знань  студентів.  Форми  поточного  контролю 

включають:  коротку    співбесіду  на  початку  лекції  (за  матеріалами  тем 

попередньої  лекції);    контроль  знань  студентів  за  темами,  винесеними  на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку 

індивідуального  завдання,  а  також  підсумкову  тестову  перевірку  знань 

студентів  за  змістовними  модулями.  Підсумковий  контроль  здійснюється  на 

усному екзамені.  
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

заняття 

КР 

(КП) 
Р 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

62 14 - 14 - - 10 100 

 

 

КРИТЕРІЇ  ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

СТУДЕНТІВ. 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протягом 

навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з 

кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

 



 

 13 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, 

логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень 

знань в обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 
 
 
 
 
 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 
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1 2 3 4 5 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципови

х) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 
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1 2 3 
4 5 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 
– 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни

х положень; 

- невміння 

орієнтуватися 

під час 

розв’язання  

простих 

практичних 

задач 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
 

Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»  

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

 

1. Оцінка  впливу  на  довкілля:  впровадження  природоохоронних  

практик  та  кліматичної  політики  ЄС.  навч.  посіб.  –  Суми  :  Сумський 

національний аграрний університет, 2021. – 152 с 

2. Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і  

передумови  до  запровадження  нової  моделі  оцінки  впливу  на  довкілля  в 

Україні  та  її  основні  елементи  [Електронний  ресурс]  /  С. Вихрист,  Є. 

Єндрошка, Н. Мікуліч та ін. – Київ, 2018. – 141 с. (електронне видання) 

3. Про  оцінку  впливу  на  довкілля  :  Закон  України  від  23.05.2017  р.  

№ 2059-VIII  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text.  

4. Екологічна експертиза: навч. посіб. : для студентів аграр. вищ. навч. закл. III-

IV рівнів акредитації / М. І. Федючка, Т. М. Коткова, М. М. Світельський, О. 

В. Іщук, Т. В. Пінкіна; Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; за заг. ред. М. І. 

Федючка. – 2-ге вид, перероб. і допов. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 140 с.  

5. Алексєєва  Є.  Популярний  коментар  до  Закону  України  “Про  оцінку 

впливу на довкілля” / Є. Алексєєва; за заг. ред. О. Кравченко. – Львів : Вид-во 

“Компанія “Манускрипт”, 2018. – 60 с. – Режим доступу : http://epl.org.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Komentar_do_zakony_OVD_  

netversia.pdf.  

6.  Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і  

передумови  до  запровадження  нової  моделі  оцінки  впливу  на  довкілля  в 

Україні  та  її  основні  елементи  [Електронний  ресурс]  /  С. Вихрист,  Є. 

Єндрошка, Н. Мікуліч та ін. – Київ, 2018. – 141 с. (електронне видання).  

7.  Вплив (не)допустимий: як покращити оцінку впливу рубок на довкілля  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://epl.org.ua/wp- 

content/uploads/2020/06/OVD_rubok_lisu_versiya_OK_clean_posylannya_1.pdf.  

8.  Вплив (не)допустимий: як покращити оцінку впливу рубок на довкілля  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://epl.org.ua/wp- 

content/uploads/2020/06/OVD_rubok_lisu_versiya_OK_clean_posylannya_1.pdf.  

9  Методичні рекомендації з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля в  

галузі  лісового  господарства  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  : 

https://mepr.gov.ua/documents/2749.html. 

10.  Сайт  Європейської  Комісії  щодо  оцінки  впливу  на  довкілля  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm.  

11.  Алексєєва Є. Оскарження висновків з оцінки впливу на довкілля в суді  

/  Є.  Алексєєва;  за  заг.  ред.  О.  Кравченко.  –  Львів  :  Вид-во  «Компанія 

“Манускрипт”, 2019. – 24 с.  

12.  Конвенція  про  оцінку  впливу  на  навколишнє  середовище  у  

транскордонному  контексті  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_272#Text.  

13. Environmental impact assessment: a tool to identify the impact on human health 

and well-being, by Zuleiny Meneses Martin, Omelio Cepero Rodriguez, Pedro 

Víctor Valladares Oliva, 2022, 68 pages.  

https://mepr.gov.ua/documents/2749.html
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14. Divided Environments: An International Political Ecology of Climate Change, 

Water and Security. Jan Selby 2022, 362  pages.  

15. Методичні вказіви до практичних занять та самостійної роботи з курсу 

"Оцінка впливу на довкілля" , для студентів спеціальності 101 Екологія, 183 

Технології захисту навколишнього середовища, денної та заочної форми 

навчання.  Філенко О.М., Райко В.Ф., Тихомирова Т.С., Шестопалов О. В., 

Гетта О. С. 35 с. 

 
Допоміжна література 

15. Environmental Impact Assessment. by Judith Rosales (Author) 2020, 277   pages.  

16. Handbook of Environmental Impact Assessment (Research Handbooks on Impact 

Assessment series), Alberto Fonseca . 2022, 480 pages .  

17. Environmental Impact Assessment for Automall, Port Harcourt, Nigeria: 

Environmental Impact Assessment EIA. Moses Okweda. 2022, 52 pages .  

18. Handbook of Environmental Impact Assessment: Concepts and Practice, by Arjun 

Kumar A. Rathi,  2021, 615 pages . 

19. Combining Facts And Values In Environmental Impact Assessment: Theories And 

Techniques. Eric L. Hyman 2020, 320 pages . 

20. Environmental Impact Assessment: EIA - A Pivotal Tool for Sustainable 

Development. Subash Thanappan. 2021,  84 pages  

21. Environmental Impact Assessment Methodologies. Anjaneyulu Yerramilli,  Valli 

Manickam,  2021, 588 pages.  

22. Introduction To Environmental Impact Assessment (Natural and Built Environment 

Series). John Glasson, Riki Therivel. 2019, 382 pages.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

(перелік інформаційних ресурсів) 

 

1. Наукова-технічна бібліотека Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут” Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко. Сайт: 

http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека. Сайт: 

http://www.library.kharkov.ua/                
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