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ПЕРЕДМОВА 

 

Вивчення курсу «Екологічний моніторинг» - необхідна ланка у процесі 

підготовки студентів по екологічним спеціальностям. Ця навчальна 

дисципліна належить до професійно-орієнтованого циклу, є обов’язковою 

частиною курсу професійної та практичної підготовки молодшого 

спеціалісті-еколога. 

У програмі викладання 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. 

Також програмою передбачено наявність практичних робіт, після 

виконання яких студент може визначати і обґрунтовувати методику та 

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. 

 

 



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 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Узагальнення інформації про забруднення атмосфери 

міст 

4 

2 Оцінка якості природних вод 2 

3 Техногенне забруднення підземних вод та ґрунтів (на 

прикладі промислового району) 

2 

 Разом  8 



ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 1 

 

Тема   Узагальнення інформації про забруднення атмосфери міст 

Вид заняття:  практичне заняття  

Мета: одержати вірогідну та об'єктивну інформацію про рівень та 

причини забруднення атмосфери;  визначити тенденції 

змінення рівня забруднення повітряного басейну; 

розробити рекомендацій по його зниженню й доведення 

інформації до органів, які приймають рішення, і широкої 

громадськості 

Дидактична:   сформувати навички в техніці розрахунку та вибірці деяких 

характеристик забруднення атмосфери;  навчити способу 

отримання полів концентрації; оволодіти навичками 

складання довідки про стан забруднення атмосфери міста j-

им інгредієнтом за місяць, використавши розраховані 

характеристики, просторові та часові зміни 

середньомісячних та середньодобових концентрацій на 

мережі стаціонарних постів.  

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, аналітичне 

мислення 

Методи:  розрахунковий, описово-аналітичний 

Дидактичні засоби навчання: таблиці вихідних даних, картографічна 

основа, засоби обчислення та побудови графіків 

Література:   Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В. М., 

Клименко М. О., Мокін  В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. 

Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. –  Вінниця : ВНТУ, 

2010. –  232 с. 

  



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Формування вмінь і навичок студентів: 

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

1. Провести вибірку вихідних даних  

2. Провести розрахунки і вибірки деяких характеристик забруднення (для 

однієї домішки і кожного посту) з використанням формул (1.1-1.5). 

3. Отримати поле середньомісячних концентрацій для заданого 

інгредієнта.  

4. Представити графічно зміни середньодобових концентрацій за місяць 

на «найбруднішому» і «найчистішому» КВП (на одному графіку).  

5. Скласти довідку про стан забруднення атмосфери міста j-им 

інгредієнтом за місяць, використавши розраховані характеристики, 

просторові та часові зміни середньомісячних та середньодобових 

концентрацій на мережі стаціонарних постів.  

6. Поточний контроль виконання роботи 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи 

Аналіз отриманих результатів 

 



ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2 

 

Тема   Оцінка якості природних вод 

Вид заняття:  практичне заняття  

Мета: вивчити та вміти розраховувати групи показників, яка 

використовується для оцінки якості води і забрудненості 

рік і водойм: загальносанітарний індекс якості води – ІЯВ, 

гідрохімічний показник забруднення води – ІЗВ, 

інтегральний індекс екологічного стану – ІІЕС.  

Дидактична:   сформувати навички в техніці розрахунку показників якості 

поверхневих вод; сформувати чітке уявлення про 

послідовність розрахунків; залучити до аналітичної 

діяльності 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, аналітичне 

мислення 

Методи:  розрахунковий, описово-аналітичний 

Дидактичні засоби навчання: таблиці вихідних даних, формули, засоби 

обчислення  

Література:    Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В. М.,  

Клименко М. О., Мокін  В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. 

Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. –  Вінниця : ВНТУ, 

2010. –  232 с. 

  



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Формування вмінь і навичок студентів: 

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

1. Визначити загальносанітарний індекс якості води – ІЯВ, 

використовуючи вихідні дані індивідуального варіанту 

2. Визначити гідрохімічний показник забруднення води – ІЗВ  

3. Визначити екологічний стан водоймища за допомогою інтегрального 

індексу екологічного стану – ІІЕС 

4. Зробити висновок щодо вивчення та використання інтегральних 

показників рівня забруднення поверхневих вод 

6. Поточний контроль виконання роботи 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи 

Аналіз отриманих результатів 



ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 3 

 

Тема   Техногенне забруднення підземних вод та ґрунтів 

(на прикладі промислового району) 

Вид заняття:  практичне заняття  

Мета: визначити техногенне забруднення підземних вод та 

ґрунтів на прикладі промислового району  

Дидактична:   сформувати навички в техніці аналізу картографічного 

матеріалу; закріпити навички побудови карти в ізолініях 

методом лінійної інтерполяції; залучити до аналітичної 

діяльності 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, аналітичне 

мислення 

Методи:  розрахунковий, описово-аналітичний, картографічний 

Дидактичні засоби навчання: таблиці вихідних даних,  

картографічна основа  

Література:    Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В. М.,  

Клименко М. О., Мокін  В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. 

Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. –  Вінниця : ВНТУ, 

2010. –  232 с. 

  



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Формування вмінь і навичок студентів: 

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

1. Охарактеризувати та проаналізувати техногенну ситуацію, що 

склалася в промисловому районі 

2. Провести побудову карти в ізолініях методом лінійної інтерполяції. 

3. Висновок по карті оцінки стану підземних вод та ґрунтів  відображає 

особливості розподілу зон різного ступеня небезпеки за рівнем 

забруднення.  

 6. Поточний контроль виконання роботи 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи 

Аналіз отриманих результатів 

 


