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1 

 
Розділ 1 

Система екологічного моніторингу 

1.1 Загальні уявлення про систему 

моніторингу довкілля 

Сутність, мета та задачі, об’єкт, предмет, 

методи екологічного моніторингу.  

Лекція 2   ЗНАТИ: моніторинг довкілля як галузь 

екологічної науки і природоохоронної 

діяльності, основні поняття, класифікація 

систем моніторингу довкілля, мета, 

задачі, методи. 

[1]  

c. 6-8, 

[2]  

c. 7-12 

СРС Значення концепції сталого розвитку для 

розвитку екологічного моніторингу  

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: концепція сталого розвитку, 

«Порядок денний на XXI століття»,  

реалізація концепції сталого розвитку 

суспільства 

[1]  

c. 8-9 

 

СРС Становлення і розвиток моніторингу 

довкілля як галузі екологічної науки 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: історичні аспекти формування 

поняття «екологічний моніторинг», етапи 

формування моніторингу довкілля як 

системи 

 [2]  

c. 12-17 

2 Моніторинг як система спостережень за 

впливом на довкілля антропогенних 

факторів 

Лекція 2   ЗНАТИ: антропогенні фактори, основні 

напрямки спостережень за ними 

[2]  

c. 18-20 

СРС Моніторинг як система оцінювання і 

прогнозування майбутнього стану 

довкілля 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: критерії оцінки якості складових 

біосфери, пріоритетні забруднюючі 

речовини, екологічна стійкість 

екосистеми, методи прогнозування – 

експертне оцінювання, екстраполяція, 

моделювання. 

[2]  

c. 20-23 

3 Об’єкти та суб’єкти екологічного 

моніторингу, їх функції 

Лекція 2   ЗНАТИ: природні та техногенно 

перетворені системи як об’єкти 

моніторингу, суб’єкти державної системи 

моніторингу України 

[1]  

c. 6-8, 

[2]  

c. 7-12 

СРС Взаємовідносини суб'єктів державної 

системи моніторингу 

довкілля 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ:  узгодженість нормативно-

правового та методичного, 

інструментального та інформаційного 

забезпечення між суб’єктами 

моніторингу 

[1]  

c. 27-29 

 



4 1.2 Види екологічного моніторингу 

 

Лекція 2   ЗНАТИ: загальноприйняті види 

моніторингу – загальний, оперативний, 

фоновий; узагальнена схема класифікації 

систем моніторингу 

[1]  

c. 10-12 

 

СРС Фоновий моніторинг, його роль в 

оцінюванні і прогнозуванні глобального 

стану біосфери 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: фоновий моніторинг, програма, 

особливості організації, основні 

завдання, перелік хімічних речовин, що 

вивчаються 

[1]  

c. 118-120 

[2]  

c. 44-49 

5 Ієрархічні рівні системи екологічного 

моніторингу 

Лекція 2   ЗНАТИ: локальний, регіональний, 

національний рівні системи моніторингу, 

їх характеристика 

[1]  

c. 12-14 

 

СРС Глобальна система моніторингу 

навколишнього середовища 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: ГСМНС, головні задачі та цілі 

функціонування, програми та станції 

спостережень, напрямки глобального 

моніторингу 

[1]  

c. 115-117 

[2]  

c. 49-54 

6 Семінарське заняття з тем розділу 1 

«Система екологічного моніторингу» 

Семінар 2  Поточне  ЗНАТИ:  питання тем розділу 1 «Система 

екологічного моніторингу» 

 

7 Розділ 2 

Забезпечення здійснення екологічного 

моніторингу довкілля 

2.1 Нормативно-правове забезпечення  

системи  екологічного моніторингу 

 

Лекція 2   ЗНАТИ:  основні завдання державної 

системи моніторингу, відповідні 

постанови Кабінету Міністрів, принципи 

створення і функціонування державної 

системи моніторингу, ієрархічна  

структура 

[1]  

с. 19-20 

СРС Державна програма моніторингу 

довкілля України 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: завдання, принципи 

функціонування Державної програми 

моніторингу довкілля,  ієрархічна 

структура Державної системи 

моніторингу довкілля України 

[1]  

с. 21-23 

8 2.2 Методичне забезпечення системи 

екологічного моніторингу 

Лекція 2   ЗНАТИ: основні методики та вказівки 

щодо здійснення екологічного 

моніторингу, «Порядок організації та 

проведення екологічного моніторингу» 

[1]  

с. 23-25 

СРС Узгодженість методичного та 

методологічного забезпечення 

екологічного моніторингу 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: постанови Кабінету Міністрів 

України в галузі екомоніторингу, 

узгодженість методичного та 

методологічного забезпечення 

[1]  

с. 25-27 



екологічного моніторингу 

9 2.3 Метрологічне забезпечення системи 

екологічного моніторингу 

Загальні відомості про методи 

спостережень. Контактні методи 

спостережень 

Лекція 2   ЗНАТИ:  селективність, чутливість, 

експресність методів аналізу; 

електрохімічні, оптичні та 

хроматографічні контактні методи 

аналізу 

[3]  

с. 162-167 

СРС Дистанційні та біологічні методи 

спостережень за станом довкілля  

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ:  активні та пасивні дистанційні 

методи, біотестування та біоіндикація 

[3],  

c. 167-170 

10 2.4 Технічне забезпечення системи 

екологічного моніторингу 

Прилади виміру та контролю 

забруднюючих речовин 1-го рівня 

Лекція 2   ЗНАТИ: пристрой для експрес-

визначення токсичності води «Біотокс», 

газоаналізатор УГ-2, нітратомір ЕБІК, 

аналізатор грунту «АП-Дельта», 

дозиметр «Белла»: призначення, 

методика роботи, технічні 

характеристики та оцінка результатів 

аналізу 

[3],  

c. 284-293 

СРС Прилади виміру та контролю 

забруднюючих речовин 2-го та 3-го рівня 

Самостій

на робота 

 4  ЗНАТИ: колориметр фотоелектричний 

концентраційний КФК-2, 

фотоелектроколориметр ФЕК-56М, 

нефелометр НФМ, флуорометр ЕФ-3МА, 

рефрактометр ІРФ-22, універсальні 

учбові комплекти засобів екологічного 

контролю,газоаналізатор «ГІАМ-21», ІК-

спектрофотометри та спектрометри: 

призначення, методика роботи, технічні 

характеристики та оцінка результатів 

аналізу 

[3],  

c. 293-318 

11 2.5 Програмне забезпечення системи 

екологічного моніторингу 

Інформаційні технології в системі 

моніторингу довкілля 

Лекція 2   ЗНАТИ: функції та структура ГІС, 

основні ГІС-пакети, функціональне 

призначення ГІС-технологій, 

математичні моделі обробки даних 

моніторингових досліджень 

[1],  

c. 172-180 

СРС Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-

технологій 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: методи та можливості обробки 

даних ДЗЗ, використання ГІС-технологій 

в  задачах математичного моделювання 

та прогнозування 

[1],  

c. 184-186 



СРС Регіональні системи моніторингу 

довкілля 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ:  діяльність РСМД, підсистеми 

збирання та введення інформації, 

підсистеми збереження та накопичення 

інформації, підсистеми аналізу та 

подання інформації 

[1],  

c. 187-195 

12 Семінарське заняття з тем розділу 2  

«Забезпечення здійснення екологічного 

моніторингу довкілля» 

Семінар 2  Поточне  ЗНАТИ: питання тем розділу 2 

«Забезпечення здійснення екологічного 

моніторингу довкілля» 

 

13 Розділ 3 

Організація моніторингу за 

складовими довкілля 

3.1 Моніторинг атмосферного повітря 

Організація спостереження за станом 

атмосферного повітря  

Лекція 2   ЗНАТИ:  загальні вимоги до організації 

спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря 

[3]  

с. 170-173 

[2]  

с. 76-80 

СРС Джерела і наслідки забруднення 

атмосферного повітря 

Самостій

на робота 

 4  ЗНАТИ: пріоритетні забруднюючі 

речовини повітря, первинне та вторинне 

забруднення, основні джерела 

забруднення атмосфери 

[2]  

с. 64-76 

 

14 Категорії, розміщення і кількість постів 

спостережень 

Лекція 2   ЗНАТИ:  категорії, розміщення і 

кількість постів спостережень  

стаціонарні, маршрутні та пересувні 

пости спостереження 

[2]  

с. 80-84 

  

15 Програма і методи спостережень 

 

Лекція 2   ЗНАТИ: програми і терміни 

спостережень, періодичність і кількість 

спостережень 

[1]  

с. 40-43 

 

СРС Принципи вибору забруднюючих 

речовин для контролю їх вмісту в 

атмосфері 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: ранжування забруднюючих 

речовин, методика ранжування за 

споживанням повітря, перелік речовин, 

що підлягають контролю 

[1]  

с. 43-45 

 

16 Методи відбору проб атмосферного 

повітря для лабораторного аналізу 

Лекція 2   ЗНАТИ: види проб, методи їх відбору, 

відбір проб в рідке середовище, на тверді 

сорбенти,  в контейнери, загальні вимоги 

до відбору проб повітря 

[2]  

с. 89-92 

 

СРС Метеорологічні спостереження при 

відборі проб повітря 

Самостій

на робота 

 4  ЗНАТИ: спостереження за димовим 

факелом і станом погоди, вимірювання 

швидкості і напрямку повітря, 

[2]  

с. 92-100 

 



атмосферного тиску  

17 Збирання і обробка результатів хімічних 

аналізів 

Лекція 2   ЗНАТИ: збирання і обробка результатів 

хімічних аналізів 

[1]  

с. 52-53 

СРС Автоматизовані  системи спостереження 

і контролю за атмосферним повітрям 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ:  промислова та міська система, 

їх автоматизовані підсистеми, збір та 

обробка результатів  

[2]  

с. 100-115 

 

18 Практична робота № 1 

«Організація спостережень і 

контролювання забруднень 

атмосферного повітря» 

Практика  4  Поточне  ЗНАТИ: характеристика джерел 

забруднення атмосферного повітря, 

розподіл концентрацій забруднюючих 

речовин в атмосфері,  

ВМІТИ: характеризувати об’єкт 

дослідження, визначати кількість та 

розташування постів спостереження за 

станом повітря, речовини, що підлягають 

контролю, підбирати метод відбору проб 

та прилади контролю за концентраціями 

забруднюючих речовин 

[2]  

с. 320-325 

 

СРС Організація безперервної реєстрації 

забруднень атмосферного повітря 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ:  організація безперервної 

реєстрації забруднень атмосферного 

повітря, таблиця забруднення атмосфери, 

АСКНС-АГ 

[1]  

с. 53-54 

19 Семінарське заняття з тем підрозділу 

3.1 «Моніторинг атмосферного повітря» 

Семінар 2  Поточне  ЗНАТИ: питання   тем підрозділу 3.1 

«Моніторинг атмосферного повітря»  

 

20 3.2 Моніторинг гідросфери 

Основні завдання і організація роботи 

системи моніторингу поверхневих вод 

Лекція 2   ЗНАТИ:  основні завдання і організація 

роботи системи моніторингу 

поверхневих вод 

[2]  

с. 127-136 

 

СРС Сучасний стан поверхневих вод. 

Джерела і види їх забруднення 

Самостій

на робота 

 4  ЗНАТИ: водні ресурси, види забруднення 

води, раціональне використання та 

охорона вод 

[2]  

с. 124-127 

 

21 Пункти спостережень і контрольні 

створи 

Лекція 2   ЗНАТИ: пункт спостереження, об’єктна 

та територіальна схеми, категорії пунктів 

стаціонарного спостереження, створи 

пунктів спостереження  

[1]  

с. 63-67 

 

СРС Програми спостережень Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: обов’язкова та скорочена 

програми спостережень, гідрологічні та 

гідрохімічні спостереження   

[1]  

с. 67-70 

 



22 Методи та термін відбору проб Лекція 2   ЗНАТИ: кількість спостережень, 

стандартні та спеціальні спостереження, 

прості та змішані проби, вимогу до їх 

відбору 

[2]  

с. 143-147 

СРС Гідробіологічні спостереження за якістю 

води та донними відкладами 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: гідробіологічні показники, 

сапробність, шкала сапробності,  

кількісний і якісний склад гідро біонтів, 

програми спостереження 

[1]  

с. 71-76 

 

23 Інтегральні показники оцінки якості води Лекція 2   ЗНАТИ: норми якості води, екологічна 

класифікація поверхневих вод,  класи та 

категорії якості поверхневих вод суші 

[1]  

с. 76-80 

 

СРС Моніторинг у сфері питної води та 

питного водопостачання 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: збирання та систематизація 

даних, якість питних вод, кількість проб 

для моніторингу питної води   

[1]  

с. 79-82 

 

24 Практична робота № 2 

«Організація екологічного моніторингу 

поверхневих вод» 

Практика  2  Поточне  ЗНАТИ: характеристика основних 

учасників водогосподарського 

комплексу, категорії пунктів 

спостереження та розміщення 

контрольних створів, інтегральні 

показники якості води 

ВМІТИ: визначати  оптимальну кількість 

пунктів спостереження і місця 

розташування створів спостережень, 

складати програму спостережень, 

вибирати методи і прилади для 

контролювання якості води, аналізувати 

екологічний стан поверхневих вод 

[2]  

с. 225-234 

 

СРС Особливості моніторингу морських вод і 

вод океанів 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: джерела і види забруднення вод 

океанів та морів, суб’єкти та об’єкти 

моніторингу морських вод в Україні 

[1]  

с. 83-85 

 

25 Пункти і програми спостережень за 

забрудненням морського середовища 

Лекція 2   ЗНАТИ: пункти і програми спостережень 

за забрудненням морського середовища 

[1]  

с. 85-87 

СРС Суб’єкти та об’єкти моніторингу 

морських вод в Україні 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: характеристика діяльності  

суб’єктів  моніторингу морських вод в 

Україні 

[1]  

с. 87-89 



26  Семінарське заняття з тем підрозділу  

3.2 «Моніторинг гідросфери» 

Семінар 2  Поточне  ЗНАТИ: питання тем  підрозділу  3.2 

«Моніторинг гідросфери» 

 

27 3.3 Моніторинг геологічного середовища 

Загальна структура моніторингу 

геологічного середовища 

Лекція 2   ЗНАТИ:  особливості геологічного 

середовища, показники техногенного 

порушення геологічного середовища, 

мета, призначення та структурна схема 

моніторингу геологічного середовища 

 [1]  

с. 89-93 

СРС Показники техногенного порушення 

геологічного середовища 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: кадастровий облік земель,  

порушення і забруднення геологічного 

середовища,  класи природно-

антропогенних порушень 

[1]  

с. 93-94 

28 Методи вивчення техногенних змін 

геологічного середовища. 

 

Лекція 2   ЗНАТИ: інвентаризаційні, режимні, 

ретроспективні та методичні 

спостереження, аерокосмічні 

спостереження  

[1]  

с. 94-95 

СРС Стадії проведення еколого-геологічних 

досліджень 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ:  стадії проведення еколого-

геологічних досліджень, основні 

завдання, об'єкти вивчення, кінцева мета 

ЕГД 

[1]  

с. 95-96 

29 Особливості організації моніторингу 

ґрунтів 

Лекція 2   ЗНАТИ: техніко-економічне 

обґрунтування ґрунтового моніторингу, 

об’єкти ґрунтового моніторингу, постійні 

пункти контролю 

[1]  

с. 93-98 

СРС Джерела і види деградації ґрунтів Самостій

на робота 

 4  ЗНАТИ: деградація ґрунтів, засолення, 

опустелювання, показники техногенного 

порушення ґрунтів 

[1]  

с. 93-98 

30 Принципи організації спостережень за 

рівнем хімічного забруднення ґрунтів 

Лекція 2   ЗНАТИ: нормативи вмісту хімічних 

речовин в ґрунті, завдання та види 

спостережень, загальні вимоги до відбору 

проб ґрунтів  

[1]  

с. 98-105 

СРС Особливості організації спостереження і 

контролювання забруднення ґрунтів 

пестицидами 

Самостій

на робота 

 4  ЗНАТИ: особливості організації 

спостереження і контролювання 

забруднення ґрунтів пестицидами 

[2]  

с. 242-245 

31 Організація моніторингу забруднення 

ґрунтів важкими металами 

Лекція 2   ЗНАТИ: організація моніторингу 

забруднення ґрунтів важкими металами 

[2]  

с. 245-250 

СРС Моніторинг меліорованих земель Самостій  4  ЗНАТИ: моніторинг меліорованих [2]  



на робота земель, критерії оцінювання екологічного 

стану осушуваних, зрошуваних та 

прилеглих до них земель 

с. 251-260 

32 Практична робота № 3 

«Організація спостереження і контролю 

забруднення ґрунтового покриву» 

Практика  2  Поточне  ЗНАТИ: характеристика забруднювачів 

ґрунтового покриву, організація 

спостережень і контролю за 

забрудненням ґрунтів 

ВМІТИ: оцінювати забруднюючі 

речовини з точки зору небезпеки для 

ґрунтового покриву, визначати схему 

розміщення та кількість ключових 

ділянок при спостереженні, кількість 

ґрунтових проб 

[2]  

с. 236-239 

33 Семінарське заняття з тем підрозділу  

3.3 «Моніторинг геологічного 

середовища» 

Семінар 2  Поточне  ЗНАТИ: питання тем підрозділу 3.3 

«Моніторинг геологічного середовища» 

 

34 Розділ 4  

Особливі види моніторингу довкілля  

4.1  Кліматичний моніторинг  

Лекція 2   ЗНАТИ: спостереження за основними 

кліматичними показниками, 

пріоритетність та точність вимірювань 

[1]  

с. 120-125 

СРС Супутниковий кліматичний моніторинг Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: напрямки функціонування 

супутникових систем, завдання та 

отримані результати  супутникового 

кліматичного моніторингу 

[1]  

с. 125-128 

35 4.2 Організація радіаційного 

моніторингу 

Лекція 2   ЗНАТИ: комплексний радіоекологічний 

моніторинг, його задачі, організація 

[1]  

с. 128-130 

СРС Система радіоекологічного 

моніторингу «ГАММА» 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: система радіоекологічного 

моніторингу «ГАММА» 

[1]  

с. 130-132 

36 4.3 Особливості біотичного моніторингу Лекція 2   ЗНАТИ: основні принципи біотичного 

моніторингу, пріоритетні та другорядні 

забруднюючі речовини, біоіндикація та 

біомоніторинг 

[1]  

с. 132-138 

СРС 4.4 Еколого-гігієнічний мониторинг Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: методи визначення рівнів 

токсико-мутагенної активності, критерії 

токсичності та мутагенності, структурна 

схема еколого-гігієнічного моніторингу 

об’єктів довкілля 

[1]  

с. 139-150 



 

Курс навчання 1 2 3 4 Всього 

Семестр 1 2 3 4 5 6 7 8 

Повний обсяг годин на предмет      162   162 

У тому числі аудиторних занять      80   80 

З них:                                                        лекції      60   60 

     практичні      8   8 

        семінарські      12   12 

Кількість годин на самостійну роботу      82   82 

Підсумкові форми контролю      Залік   Залік 
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37 4.5 Моніторинг лісових екосистем Лекція 2   ЗНАТИ: ліси, моніторинг біологічного 

різноманіття, міжнародна програма ICP 

Forest, рівні інтенсивності 

загальноєвропейського моніторингу лісів 

[1]  

с. 151-154 

СРС 4.6 Агроекологічний моніторинг  Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: завдання. програма, об’єкти 

агроекологічного моніторингу, еколого-

агрохімічна оцінка 

[1]  

с. 155-159 

38 4.7  Моніторинг у сфері поводження з 

відходами 

Лекція 2   ЗНАТИ: організація моніторингу в сфері 

поводження з відходами 

[3]  

с. 110-117 

СРС 4.8 Соціально-екологічний моніторинг Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: вимоги до методів оцінювання 

соціоекологічних показників населених 

пунктів,  вимоги до екологічних 

показників сільських населених пунктів,  

методи оцінювання екологічних 

показників сільських населених пунктів 

[1]  

с. 160-164 

СРС Особливості громадського екологічного 

моніторингу 

Самостій

на робота 

 2  ЗНАТИ: громадський екологічний 

моніторинг як додатковий 

інформаційний канал 

[1]  

с. 164-166 

39 Семінарське заняття з тем розділу  4 

«Особливі види моніторингу довкілля» 

Семінар 2  Поточне  ЗНАТИ:  питання тем  розділу  4 

«Особливі види моніторингу довкілля» 

 


