
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Оцінка впливу на довкілля 

Викладацький склад Максименко Олена Аркадіївна 

Спеціальність 263 «Цивільна безпека» 

Освітня програма Охорона праці 

Кількість годин 150  

Кредити ECTS  5  

Опис В рамках курсу розповідається про застосування 

правових та організаційних засад оцінки впливу на 

довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, 

раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів у процесі прийняття рішень щодо провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив 

на довкілля, з урахуванням державних, громадських і 

приватних інтересів.  

Мета вивчення дисципліни - Формування у 

майбутніх фахівців умінь та компетенції для 

забезпечення застосування правових та організаційних 

засад оцінки впливу на довкілля, спрямованої на 

запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної 

безпеки, охорони довкілля, раціонального використання 

і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття 

рішень щодо провадження господарської діяльності, яка 

може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням 

державних, громадських і приватних інтересів. 

 

Результати навчання полягають у наступному: 

Аналізувати суспільні явища й процеси на 

рівні, необхідному для професійної діяльності, знати 

нормативно-правові засади забезпечення цивільного 

захисту, охорони праці, питання нормативного 

регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного 

захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій. 

Застосовувати отримані знання правових основ 

цивільного захисту, охорони праці у практичній 

діяльності. 

Передбачати екологічно-збалансовану 

діяльність, необхідний рівень індивідуальної безпеки 

та психічного здоров'я у разі виникнення типових 

небезпечних подій.  

 Розробляти та використовувати технічну 

документацію, зокрема з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

 Ідентифікувати небезпеки та можливі їх 

джерела, оцінювати ймовірність виникнення 

небезпечних подій та їх наслідки. 

 



Назва показників Характеристика 

Методи навчання:  

Лекція – основний вид навчальних занять 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу  та 

вводять студентів в певну систему наукових знань і в 

методологію науки, являються своєрідною школою 

наукового мислення. 

Практичні заняття – форма навчального заняття 

при якій викладач організує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

Для самостійної роботи студентів 

використовується самостійне вивчення теоретичного 

матеріалу дисципліни з використанням Internet-ресурсів, 

методичних розробок, спеціальної навчальної та 

наукової літератури. 

 

Тип дисципліни Вибіркова  

Підсумковий контроль Залік у V семестрі  

 


