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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 



Програма забезпечує можливість самоосвіти та поглибленого вивчення 

окремих розділів в межах спеціальних дисциплін.  

Самостійна робота студента (СРС) є невід’ємною складовою процесу 

вивчення дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента складається з таких вдів роботи: 

 підготовка до аудиторних занять; 

 самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; 

 підготовка до усіх видів контролю. 

При складанні плану самостійної роботи студента виходили із 

загального обсягу годин, відведених на самостійне опрацювання, видів 

самостійної роботи, загального тижневого бюджету часу студента, 

фізіологічно обґрунтованих норм навчального навантаження. 

Завдання на самостійну роботу викладач видає в кінці кожної лекції. 

Завдання повинні виконуватися своєчасно і це є головною умовою 

самостійної роботи. 

Така робота може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо 

студент знає і розуміє загальний зміст програми дисципліни і її структуру. 

Звідси головна рекомендація – добитися такого знання і розуміння необхідно 

з першого ж дня занять. Для цього слід: 

- детально ознайомитися з ввідними і загальними частинами 

підручників; 

- за допомогою предметного покажчика з'ясувати значення 

незрозумілих термінів і визначень; 

- вивчити програму дисципліни, порівнюючи її зі змістом підручників. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ,  

ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі 

екологічної науки 

2 

2 Моніторинг як система оцінювання і прогнозування 

майбутнього стану довкілля 

2 

3 Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і 

прогнозуванні глобального стану біосфери 

2 

4 Глобальна система моніторингу навколишнього 

середовища 

2 

5 Дистанційні та біологічні методи спостережень за станом 

довкілля  

2 

6 Прилади виміру та контролю забруднюючих речовин 2-го 

та 3-го рівня 

4 

7 Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-технологій 2 

8 Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря 2 

9 Принципи вибору забруднюючих речовин для контролю їх 

вмісту в атмосфері 

2 

10 Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря 4 

11 Автоматизовані  системи спостереження і контролю за 

атмосферним повітрям 

2 

12 Сучасний стан поверхневих вод. Джерела і види їх 

забруднення 

2 

13 Програми спостережень за станом поверхневих вод 2 

14 Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 2 

15 Пункти і програми спостережень за забрудненням 

морського середовища 

2 



 

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

У організації самостійної роботи, особливо під час підготовки до 

семінарських занять, може допомогти путівник по підручниках, що 

рекомендуються: 

 

ПУТІВНИК ПО ПІДРУЧНИКАХ  

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НМЛ) 
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1 Становлення і розвиток 

моніторингу довкілля як 

галузі екологічної науки 

1. Історичні аспекти 

формування поняття 

«екологічний моніторинг» 

2. Етапи формування 

моніторингу довкілля як 

системи 

[1]  

c. 8-9, 

[2]  

c. 12-17 

2 Моніторинг як система 

оцінювання і 

прогнозування 

майбутнього стану 

довкілля 

1. Критерії оцінки якості 

складових біосфери 

2. Пріоритетні забруднюючі 

речовини 

3. Екологічна стійкість 

[2]  

c. 20-23 

16 Джерела і види деградації ґрунтів 2 

17 Особливості організації спостереження і контролювання 

забруднення ґрунтів пестицидами 

2 

18 Моніторинг меліорованих земель 2 

19 Моніторинг лісових екосистем 2 

20 Організація радіаційного моніторингу 2 

 Разом  44 



екосистеми 

4. Методи прогнозування – 

експертне оцінювання, 

екстраполяція, 

моделювання. 

3 Фоновий моніторинг, 

його роль в оцінюванні і 

прогнозуванні 

глобального стану 

біосфери 

1. Фоновий моніторинг: 

програма, особливості 

організації, основні 

завдання 

2. Перелік хімічних 

речовин, що вивчаються 

 

[1]  

c. 118-

120 

[2]  

c. 44-49 

4 Глобальна система 

моніторингу 

навколишнього 

середовища 

1. ГСМНС: головні задачі та 

цілі функціонування, 

програми  

2. Станції спостережень 

3. Напрямки глобального 

моніторингу 

[1]  

c. 115-

117 

[2]  

c. 49-54 
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5 Дистанційні та біологічні 

методи спостережень за 

станом довкілля  

1. Активні та пасивні 

дистанційні методи 

2. Біотестування та 

біоіндикація 

[3],  

c. 167-

170 

6 Прилади виміру та 

контролю забруднюючих 

речовин 2-го та 3-го 

рівня 

1. Колориметр 

фотоелектричний 

концентраційний КФК-2 

2. Фотоелектроколориметр 

ФЕК-56М 

3. Нефелометр НФМ 

4. Флуорометр ЕФ-3МА 

5. Рефрактометр ІРФ-22 

[3],  

c. 293-

318 



6. Універсальні учбові 

комплекти засобів 

екологічного контролю 

7. Газоаналізатор «ГІАМ-

21» 

8. ІК-спектрофотометри та 

спектрометри: призначення, 

методика роботи, технічні 

характеристики та оцінка 

результатів аналізу 

7 Аналіз даних з 

використанням ГІС/ДЗЗ-

технологій 

1. Методи та можливості 

обробки даних ДЗЗ 

2. Використання ГІС-

технологій в  задачах 

математичного 

моделювання та 

прогнозування 

[1],  

c. 184-

186 
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8 Джерела і наслідки 

забруднення 

атмосферного повітря 

1. Пріоритетні забруднюючі 

речовини повітря 

2. Первинне та вторинне 

забруднення 

3. Основні джерела 

забруднення атмосфери 

[2]  

с. 64-76 

 

9 Принципи вибору 

забруднюючих речовин 

для контролю їх вмісту в 

атмосфері 

1. Ранжування 

забруднюючих речовин 

2. Методика ранжування за 

споживанням повітря 

3. Перелік речовин, що 

підлягають контролю 

[1]  

с. 43-45 

 

10 Метеорологічні 1. Спостереження за [2]  



спостереження при 

відборі проб повітря 

димовим факелом і 

станом погоди 

2. Вимірювання швидкості і 

напрямку повітря, 

атмосферного тиску  

с. 92-

100 

 

11 Автоматизовані  системи 

спостереження і 

контролю за 

атмосферним повітрям 

1. Промислова та міська 

система, їх автоматизовані 

підсистеми 

2. Збір та обробка 

результатів 

3. Таблиця забруднення 

атмосфери 

4. АСКНС-АГ  

[2]  

с. 100-

115 

 

12 Сучасний стан 

поверхневих вод. 

Джерела і види їх 

забруднення 

1. Водні ресурси 

2. Види забруднення води 

3. Раціональне 

використання та охорона 

вод 

[2]  

с. 124-

127 

 

13 Програми спостережень 

за станом поверхневих 

вод 

1. Обов’язкова та скорочена 

програми спостережень 

2. Гідрологічні та 

гідрохімічні спостереження   

[1]  

с. 67-70 

 

14 Моніторинг у сфері 

питної води та питного 

водопостачання 

1. Збирання та 

систематизація даних 

2. Якість питних вод 

3. Кількість проб для 

моніторингу питної води   

[1]  

с. 79-82 

 

15 Пункти і програми 

спостережень за 

забрудненням морського 

1. Пункти і програми 

спостережень за 

забрудненням морського 

[1]  

с. 85-89 



середовища середовища 

16 Джерела і види 

деградації ґрунтів 

1. Деградація ґрунтів 

2. Засолення 

3. Опустелювання 

4. Показники техногенного 

порушення ґрунтів 

[1]  

с. 93-98 

17 Особливості організації 

спостереження і 

контролювання 

забруднення ґрунтів 

пестицидами 

1. Особливості організації 

спостереження і 

контролювання 

забруднення ґрунтів 

пестицидами 

[2]  

с. 242-

245 

18 Моніторинг 

меліорованих земель 

1. Моніторинг меліорованих 

земель 

2. Критерії оцінювання 

екологічного стану 

осушуваних 

3. Зрошуваних та прилеглих 

до них земель 

[2]  

с. 251-

260 

19 Моніторинг лісових 

екосистем 

1. Ліси, моніторинг 

біологічного різноманіття 

2. Міжнародна програма 

ICP Forest 

3. Рівні інтенсивності 

загальноєвропейського 

моніторингу лісів 

[1]  

с. 151-

154 

20 Організація радіаційного 

моніторингу 

1. Комплексний 

радіоекологічний 

моніторинг, його задачі 

[1]  

с. 128-

132 



2. Система 

радіоекологічного 

моніторингу «ГАММА» 

 

 

*ПЕРЕЛІК  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НМЛ) 
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