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Розглянуто на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № ___ від "____" _________ 20__ р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

  



ПЕРЕДМОВА 

 

Дисципліна «Екологічний моніторинг» є обов’язковою частиною курсу 

професійної та практичної підготовки молодшого спеціалісті-еколога. У 

дисципліни «Екологічний моніторинг» висвітлені загальні уявлення про 

методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення 

атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та 

геологічного середовища,  викладено теоретичні і практичні аспекти 

моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу 

довкілля. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування 

Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі моніторингу довкілля. 

Програма містить базові відомості про систему екологічного моніторингу, 

уніфіковану схему інформаційного моніторингу забруднень навколишнього 

природного середовища, методи організації і проведення спостережень за 

рівнем забруднення повітряного, водного та інших середовищ, основні засоби 

моніторингу. 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН 

ЗНАТИ: 

поняття моніторингу, мету і задачі екологічного моніторингу; види 

моніторингу, уніфіковану схему інформаційного моніторингу забруднень 

навколишнього природного середовища; методи організації і проведення 

спостережень за рівнем забруднення повітряного, водного та інших 

середовищ, основні засоби моніторингу 

ВМІТИ: 

визначати і обґрунтовувати види, методику, масштаби, етапність робіт на 

стадії підготовки територій і об’єктів для організації системи екологічного 

моніторингу в залежності від його видів; здійснювати вибір методик і 

методів вимірювань показників складу, екологічного стану атмосферного 

повітря; обґрунтовувати місця розташування пунктів гідрологічних і 

гідрохімічних спостережень за екологічним станом поверхневих вод 



Комплекс контрольних робіт (ККР) призначений для визначення 

залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних 

робіт, завдань для контрольних робіт з навчального матеріалу, винесених на 

самостійне вивчення. 

Оцінювання знань студентів під час виконання контрольної роботи 

здійснюється за п’ятибальною системою. 

Кожен студент повинен відповісти на три основних питання в письмовій 

формі (з переліку питань, що наведено нижче). Знання студентів 

оцінюються за такими критеріями: 

“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на 

додаткові запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно; 

“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на 

додаткові запитання будуть не повними; студент не відповів на одне питання, 

проте інші два розкрито. 

“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зовсім 

витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях; студент відповів 

повністю на одне питання. 

        “незадовільно”  — студент не відповів на жодне питання, або помилки 

у відповідях свідчать про неосвідченість в питаннях.  

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

  

Варіант № 1 

 

1. Визначте загальні уявлення про систему моніторингу довкілля 

2. Яким чином відбувається організація екологічного моніторингу 

поверхневих вод? 

3. Охарактеризуйте систему моніторингу забруднених пестицидами ґрунтів  

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 2 

 

1. Охарактеризуйте види та рівні екологічного моніторингу 

2. Яким чином організуються спостереження і контроль забруднень 

атмосферного повітря? 

3. Охарактеризуйте сучасний стан ґрунтів. Визначте джерела і види їх 

деградації 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 3 

 

1 З чого складається методичне забезпечення системи екологічного 

моніторингу? 

2 Охарактеризуйте умови відбору проб атмосферного повітря 

3 Визначте особливості організації спостережень за рівнем хімічного 

забруднення ґрунтів 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 4 

 

1. Охарактеризуйте методи прогнозу та прогностичні моделі стану довкілля 

2. Яким чином проводяться підфакельні спостереження за станом 

атмосферного повітря? 

3. Які існують програми спостережень та термін відбору проб поверхневих 

вод? 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 5 

 

1. Охарактеризуйте глобальну систему моніторингу навколишнього 

середовища 

2. Визначте принципи вибору забруднюючих речовин для контролю їх 

вмісту в атмосфері 

3. Охарактеризуйте методи вивчення техногенних змін геологічного 

середовища 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 6 

 

1. В чому полягає зміст нормативно-правового забезпечення системи 

екологічного моніторингу? 

2. Охарактеризуйте методи та терміни відбору проб поверхневих вод 

3. Що являє собою загальна структура моніторингу геологічного 

середовища? 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 7 

 

1. Охарактеризуйте дистанційні методи спостережень за станом довкілля 

2. Охарактеризуйте засоби контролю стану повітря на стаціонарних та 

пересувних постах 

3. Визначте основні схеми та умови спостережень за станом поверхневих 

вод 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 8 

  

1. Визначте об’єкти та суб’єкти екологічного моніторингу 

2. Які існують програми, види та категорії постів спостережень за станом 

атмосферного повітря? 

3. Охарактеризуйте методи відбору проб ґрунтів для аналізу 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 9 

 

1. Визначте та проаналізуйте критерії оцінки стану природного середовища 

2. Охарактеризуйте методи відбору проб атмосферного повітря для 

лабораторного аналізу 

3. В чому полягають особливості моніторингу морських та океанічних вод? 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 10 

 

1. Що таке фоновий моніторинг, яка його роль в оцінюванні глобального 

стану біосфери? 

2. Охарактеризуйте пункти і програми спостережень за забрудненням 

морського середовища 

3. Які критерії оцінювання екологічного стану осушуваних, зрошуваних та 

прилеглих до них земель? 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 11 

 

1. В чому полягає метрологічне забезпечення системи екологічного 

моніторингу? 

2. Що таке пункти спостережень та контрольні створи, за якими 

критеріями вони встановлюються на водних об’єктах?  

3. Охарактеризуйте систему моніторингу лісових екосистем 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 12 

 

1. В чому полягає програмне забезпечення системи екологічного 

моніторингу? 

2. Яким чином та з якою метою проводяться метеорологічні спостереження 

при відборі проб повітря? 

3. Визначте основні джерела та види забруднення морського середовища 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 13 

 

1. В чому полягає технічне забезпечення системи екологічного моніторингу? 

2. Охарактеризуйте пости спостережень в системі моніторингу 

атмосферного повітря. Які речовини вони контролюють? 

3. Визначте особливості організації радіаційного моніторингу 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 14 

 

1. Охарактеризуйте актуальність та задачі інформаційних технологій в 

системі моніторингу довкілля 

2. Визначте джерела та наслідки забруднення атмосферного повітря 

3. Яким чином та з якою метою проводяться гідробіологічні спостереження 

за якістю води? 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 15 

 

1. Яким чином виконується аналіз даних з використанням ГІС / ДЗЗ-

технологій? 

2. Як встановлюються пункти спостережень і контрольні створи в системі 

моніторингу поверхневих вод? 

3. Охарактеризуйте моніторинг біологічних ресурсів 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 16 

 

1. Проаналізуйте Державну цільову екологічну програму проведення 

моніторингу навколишнього природного середовища 

2. Охарактеризуйте автоматизовані системи спостереження і контролю за 

атмосферним повітрям 

3. Визначте інтегральні показники якості води. З якою метою їх 

використовують? 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 17 

 

1. Охарактеризуйте контактні методи спостережень за станом довкілля 

2. Проаналізуйте сучасний стан поверхневих вод. Визначте джерела та 

види їх забруднення 

3. Яким чином здійснюється організація моніторингу меліорованих 

земель? 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 18 

 

1. Охарактеризуйте біологічні методи спостережень за станом довкілля 

2. Як відбувається збирання та обробка хімічних аналізів атмосферного 

повітря? 

3. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 19 

 

1. Проаналізуйте зв'язок системи екологічного моніторингу із концепцією 

сталого розвитку  

2. Охарактеризуйте організацію безперервних спостережень за станом 

атмосферного повітря 

3. Охарактеризуйте моніторинг у сфері питної води та питного 

водопостачання 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 

 

 

 

  



КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

для студентів спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 

напряму підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, 10 Природничі науки 

 

Варіант № 20 

 

1. Охарактеризуйте види та рівні екологічного моніторингу. Які види 

спостережень Вам відомі? 

2. Як здійснюють організацію хімічного аналізу проб повітря? 

3. Охарактеризуйте моніторинг у сфері поводження з відходами 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

пр. № 1 від "31" серпня  2018 р. 

Голова циклової комісії ___________/ Сагдєєва О. А./ 


