
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНЖЕНЕРІЇ  

ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

        «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник директора з навчальної 

роботи КНТІІС ОНАХТ 

        __________________Кунуп Т.В. 

        “______”_____________201_ року 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПЛАНИ  

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

з навчальної дисципліни: 
 

ПП.08     ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ 

 
 

з галузі знань  0401 Природничі науки, 10 Природничі науки  
 

за напрямом   040106 Екологія, охорона навколишнього 

 середовища та збалансоване природокористування,  

10 Природничі науки 
 

спеціальністю  5.04010602 Прикладна екологія, 101 Екологія 
 

 

 

Схвалено на засіданні циклової комісії 

Прикладна екологія 

Протокол від 31.08.2018  року   № 1_ 

Голова циклової  комісії _______/ Сагдєєва О. А./  

 

 

 

 

 

 

 

2018 



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. 

Програма забезпечує можливість самоосвіти та поглибленого вивчення 

окремих розділів в межах спеціальних дисциплін. У виді контролю знань з 

дисципліни передбачено усні та письмові відповіді з тем кожного розділу – 

семінарські заняття.  

Дані методичні вказівки передбачають визначення структури 

підготовки та проведення семінарських занять для студентів всіх 

спеціальностей, які вивчають дисципліну. 

Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити 

знання, одержані студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи над 

навчальною і науковою літературою, прищепити їм навички пошуку, 

узагальнення, критичного аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і 

захищати свої погляди з питань, що розглядаються. 



Семінар має узагальнюючу роль для кожного змістовного розділу та 

дозволяє визначити рівень підготовки студентів з обговорених та зазначених 

тем. 

Семінарські заняття є формою контролю для студента та викладача, яка 

дозволяє визначити рівень засвоєння знань, передбачаючи, що у результаті 

вивчення навчальної 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 та ґрунтів  



Теми семінарських занять 

 

 

 

 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Система екологічного моніторингу 2 

2 Забезпечення здійснення екологічного моніторингу 

довкілля 

2 

3 Організація моніторингу за складовими довкілля: 

атмосфера та гідросфера 

2 

4 Організація моніторингу за складовими довкілля: 

геологічне середовище, моніторинг біологічних ресурсів 

та у сфері поводження з відходами 

2 

 Разом  8 



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 1 

 

Тема   Система екологічного моніторингу 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Система екологічного моніторингу» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Система екологічного моніторингу» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти 

завдань 

Література: 

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – 

К.: 2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 

  



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, виконання індивідуальних завдань, 

обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Сутність, мета та задачі, об’єкт, предмет, методи екологічного моніторингу.  

2. Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних 

факторів.  

3. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього стану довкілля.  

4. Об’єкти та суб’єкти екологічного моніторингу, їх функції 

5. Види екологічного моніторингу 

6. Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану 

біосфери.  

7. Ієрархічні рівні системи екологічного моніторингу.  

8. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Система екологічного моніторингу»  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 1 

 з дисципліни «Екологічний моніторинг » 

 

1. Тема заняття: Система екологічного моніторингу 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Система 

екологічного моніторингу» 

3.План семінару 

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

моніторингу.  

Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля 

антропогенних факторів.  

Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього стану 

довкілля.  

Об’єкти та суб’єкти екологічного моніторингу, їх функції 

Види екологічного моніторингу 

Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального 

стану біосфери.  

Ієрархічні рівні системи екологічного моніторингу.  

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища 

4. Основні поняття та терміни   

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

моніторингу. Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі 

екологічної науки. Моніторинг як система спостережень за впливом на 

довкілля антропогенних факторів. Моніторинг як система оцінювання і 

прогнозування майбутнього стану довкілля. Об’єкти та суб’єкти 

екологічного моніторингу, їх функції 



Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні 

глобального стану біосфери. Ієрархічні рівні системи екологічного 

моніторингу. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студентам видається індивідуальне завдання, що складається з 

чотирьох питань. Метою такого опитування є оцінка рівня знань студентів 

– від достатнього до високого рівня. Правильні відповіді відповідають 

достатньому рівню знань та свідчать про задовільний рівень підготовки 

студента. Питання мають бути розкриті в повному обсязі, з аналізом та 

оцінкою явища, процесу ситуації, що склалася. Відповіді на ці питання 

всебічно розкривають рівень підготовки студента, його аналітичні та 

творчі здібності до вирішення поставленої задачі. Правильні та розкриті 

відповіді на питання додаткового рівня дозволяють оцінити рівень знань як 

«добре» та «відмінно». 

Оцінка може підвищуватися на розсуд викладача у випадку сумлінної 

праці студента протягом вивчення теми – виконання домашнього завдання, 

відповіді на заняттях, наявності конспекту лекцій. 

6. Рекомендована література  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – К.: 

2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 

Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 

 Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

Протокол № ____ від  «___»________________20__р. 

Голова комісії __________/ Сагдєєва О. А./ 



ВАРИАНТ № 1 

1. Дайте определение системы мониторинга окружающей среды. Когда 

начались работы по созданию системы мониторинга на международном 

уровне? 

2. Сформулируйте семь основных задач программы ГСМОС. 

3. Назовите несколько специальных математических пакетов для 

автоматизации математической обработки данных мониторинга?  

4. Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение системы 

мониторинга 

ВАРИАНТ № 2 

1. Дайте определение общего, кризисного и фонового мониторинга. 

2. На каких станциях осуществляется глобальный мониторинг? 

3. Назовите этапы решения задач экологического мониторинга с 

использованием ГИС 

4. Охарактеризуйте методическое обеспечение системы мониторинга 

ВАРИАНТ № 3 

1. Какие классификации показателей и индикаторов в системе 

мониторинга окружающей среды Вы знаете? 

2. Каковы основные результаты получены в рамках ГСМОС? 

3. Какие Вы знаете методы анализа экологической информации с 

использованием ГИС/ДЗЗ-технологий? Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте группу физических методов анализа, которые 

используются в системе экомониторинга 

ВАРИАНТ № 4 

1. Какие принципы классификации систем мониторинга окружающей 

среды? 

2. Назовите особенности организации фонового мониторинга. 

3. Какие Вы знаете подходы и методы прогнозирования состояния 

окружающей среды с использованием ГИС/ДЗЗ - технологий? Приведите 

примеры 



4. Охарактеризуйте группу химических методов анализа, которые 

используются в системе экомониторинга 

ВАРИАНТ № 5 

1. Какие основные факторы антропогенного воздействия на 

окружающую среду Вы знаете? 

2. По каким принципам формируются программы наблюдений ГСМОС? 

3. Дайте определение понятиям «геоинформатика», 

«геоинформационная система», «ГИС-технология»  

4. Охарактеризуйте группу физико-химических методов анализа, 

которые используются в системе экомониторинга 

ВАРИАНТ № 6 

1. Приведите перечень субъектов системы государственного 

мониторинга Украины и их основных задач по экологическому мониторингу  

2. Укажите основные направления глобального мониторинга. 

3. Что узнать о состоянии окружающей среды с помощью ДЗЗ? 

4. Охарактеризуйте группу биологических методов анализа, которые 

используются в системе экомониторинга 

ВАРИАНТ № 7 

1. Какие Вы знаете объекты системы государственного мониторинга 

Украины? 

2. Какие критерии отбора веществ и соединений для фонового 

мониторинга? 

3. Какие Вы знаете основные методы математической обработки данных 

мониторинга?  

4. Какие требования предъявляются к метрологическому обеспечению 

системы экомониторинга 

ВАРИАНТ № 8 

1. Как обеспечивается эффективное взаимодействие между субъектами 

мониторинга? 

2. Когда и где было принято решение о создании глобальной системы 



мониторинга окружающей среды (ГСМОС)? 

3. Какую информацию размещают в ГИС мониторинга окружающей 

среды?  

4. Приведите классификацию метрологического обеспечения системы 

мониторинга 

ВАРИАНТ № 9 

1. Как обеспечивается согласованность нормативно-правового и 

методического обеспечения между субъектами мониторинга? 

2. Назовите главные цели функционирования ГСМОС. 

3. Охарактеризуйте один из ГИС-пакетов и его возможности в обработке 

данных мониторинга 

4. Охарактеризуйте техническое обеспечение системы экомониторинга 

ВАРИАНТ № 10 

1. Каким постановлением утверждено положение о системе мониторинга 

окружающей среды в Украине? 

2. По программам проводят наблюдения в ГСМОС? 

3. Что такое GPS и какую информацию можно получить с помощью 

GPS-приемников? 

4. Охарактеризуйте контактные методы наблюдений в системе 

экомониторинга 

ВАРИАНТ № 11 

1. Какие выделяют уровни системы экологического мониторинга? 

2. Что включает программа фонового мониторинга? 

3. Охарактеризуйте дистанционные методы наблюдения за элементами 

окружающей среды. 

4. Охарактеризуйте методы прогноза и  прогностические модели 

ВАРИАНТ № 12 

1. Назовите основные этапы (структурные блоки) экологического 

мониторинга окружающей среды. 

2. Какие приоритетные факторы учитывают при организации ГСМОС? 



3. Назовите виды методов и возможностей дистанционного 

зондирования Земли? 

4. Охарактеризуйте критерии оценки состояния природной среды 

ВАРИАНТ № 13 

1. Как обеспечивается обмен информацией между субъектами 

мониторинга? 

2. Какие характеристики включаются в программу фонового 

мониторинга? 

3. Охарактеризуйте современные ГИС-пакеты (оболочки, программы), 

которые используются в области экологического мониторинга в Украине 

4. Охарактеризуйте  связь экологического мониторинга с концепцией 

устойчивого развития 

ВАРИАНТ № 14 

1. Какие виды мониторинга Вы знаете? 

2. Приведите пример классификации антропогенных факторов. 

3. Какие Вы знаете виды электронных карт? Какие из них и в каких 

задачах лучше использовать? 

4. Какие загрязняющие вещества определяет программа наблюдений? 

  



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 2  

 

Тема   Забезпечення здійснення екологічного моніторингу  

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Забезпечення здійснення екологічного 

моніторингу довкілля» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Забезпечення здійснення екологічного моніторингу 

довкілля» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, технічні засоби навчання 

Література: 
  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – 

К.: 2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 

  



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Нормативно-правове забезпечення  системи  екологічного моніторингу 

2. Державна програма моніторингу довкілля України 

3. Методичне забезпечення системи екологічного моніторингу 

4. Метрологічне забезпечення системи екологічного моніторингу 

5. Методи спостережень за станом довкілля 

6. Прилади виміру та контролю забруднюючих речовин 1-го рівня.  

7. Прилади виміру та контролю забруднюючих речовин 2-го та 3-го рівня 

8. Інформаційні технології в системі моніторингу довкілля.  

9. Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-технологій 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Забезпечення здійснення екологічного 

моніторингу» 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 2 з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

 

1. Тема заняття: Забезпечення здійснення екологічного моніторингу  

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Забезпечення 

здійснення екологічного моніторингу» 

3. План семінару 

1. Нормативно-правове забезпечення  системи  екологічного моніторингу 

2. Державна програма моніторингу довкілля України 

3. Методичне забезпечення системи екологічного моніторингу 

4. Метрологічне забезпечення системи екологічного моніторингу 

5. Методи спостережень за станом довкілля 

6. Прилади виміру та контролю забруднюючих речовин 1-го рівня.  

7. Прилади виміру та контролю забруднюючих речовин 2-го та 3-го рівня 

8. Інформаційні технології в системі моніторингу довкілля.  

9. Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-технологій 

4. Основні поняття та терміни   

Нормативно-правове забезпечення  системи  екологічного 

моніторингу. Державна програма моніторингу довкілля України. Методичне 

забезпечення системи екологічного моніторингу. Метрологічне забезпечення 

системи екологічного моніторингу. Загальні відомості про методи 

спостережень. Контактні методи спостережень. Дистанційні та 

біологічні методи спостережень за станом довкілля. Технічне забезпечення 

системи екологічного моніторингу. Прилади виміру та контролю 

забруднюючих речовин 1-го рівня. Прилади виміру та контролю 

забруднюючих речовин 2-го та 3-го рівня. Програмне забезпечення системи 

екологічного моніторингу. Інформаційні технології в системі моніторингу 

довкілля. Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-технологій 



5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського 

заняття 

Студентам за тиждень до проведення заняття видається 

індивідуальне завдання – розробити графічну роботу, яка складається з 

трьох розділів: 

1 Метрологічне забезпечення системи екологічного моніторингу 

2 Технічне забезпечення системи екологічного моніторингу 

3 Програмно-інформаційне забезпечення системи екологічного моніторингу. 

Студентові пропонується охарактеризувати метод, прилад та 

програмну оболонку для забезпечення системи екологічного моніторингу за 

індивідуальним варіантом. Робота повинна містити схеми, малюнки, 

графічні зображення приладу, що описується.  Роботу необхідно виконати 

вчасно за з додержанням вимог ДСТУ, що є умовою задовільної оцінки. 

Робота захищається студентом усно, за допомогою презентації та 

відповіддю на додаткові питання з переліку плану семінару.  

Виконана в строки та правильно оформлена захищена робота 

оцінюється як «задовільна». Оцінку студент підвищує захистом роботи, 

основних та додаткових питань, що виникають   що складається з двох 

частин – обов’язкових та додаткових питань. Правильні та розкриті 

відповіді на питання додаткового рівня дозволяють оцінити рівень знань як 

«добре» та «відмінно». 

6. Рекомендована література  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – К.: 

2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 

      



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 3  

 

Тема   Організація моніторингу за складовими довкілля:  

   атмосфера та гідросфера 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Організація моніторингу за складовими 

довкілля: атмосфера та гідросфера» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Організація моніторингу за складовими довкілля: 

атмосфера та гідросфера» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти  

   питань 

Література: 
  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – 

К.: 2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Організація спостереження за станом атмосферного повітря.  

2. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.  

3. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.  

4. Принципи вибору забруднюючих речовин для контролю їх вмісту в атмосфері.  

5. Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу.  

6. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря.  

7. Збирання і обробка результатів хімічних аналізів.  

8. Автоматизовані  системи спостереження і контролю за атмосферним повітрям 

9. Основні завдання і організація роботи системи моніторингу поверхневих вод.  

10. Сучасний стан поверхневих вод. Джерела і види їх забруднення.  

11. Пункти спостережень і контрольні створи. Програми спостережень.  

12. Методи та термін відбору проб.  

13. Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 

14. Особливості моніторингу морських вод і вод океанів.  

15. Пункти і програми спостережень за забрудненням морського середовищ 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Організація моніторингу за складовими 

довкілля: атмосфера та гідросфера» 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 3  з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

 

1. Тема заняття: «Організація моніторингу за складовими довкілля: 

атмосфера та гідросфера» 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Організація 

моніторингу за складовими довкілля: атмосфера та гідросфера» 

3. План семінару 

1. Організація спостереження за станом атмосферного повітря.  

2. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.  

3. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.  

4. Принципи вибору забруднюючих речовин для контролю їх вмісту в 

атмосфері.  

5. Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу.  

6. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря.  

7. Збирання і обробка результатів хімічних аналізів.  

8. Автоматизовані  системи спостереження і контролю за атмосферним 

повітрям 

9. Основні завдання і організація роботи системи моніторингу поверхневих 

вод.  

10. Сучасний стан поверхневих вод. Джерела і види їх забруднення.  

11. Пункти спостережень і контрольні створи. Програми спостережень.  

12. Методи та термін відбору проб.  

13. Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 

14. Особливості моніторингу морських вод і вод океанів.  

15. Пункти і програми спостережень за забрудненням морського середовищ 

4. Основні поняття та терміни   

Організація спостереження за станом атмосферного повітря. Джерела 

і наслідки забруднення атмосферного повітря. Види постів спостережень, 



програми і терміни спостережень. Принципи вибору забруднюючих речовин 

для контролю їх вмісту в атмосфері. Методи відбору проб атмосферного 

повітря для лабораторного аналізу. Метеорологічні спостереження при 

відборі проб повітря. Збирання і обробка результатів хімічних аналізів. 

Автоматизовані  системи спостереження і контролю за атмосферним 

повітрям. Основні завдання і організація роботи системи моніторингу 

поверхневих вод. Сучасний стан поверхневих вод. Джерела і види їх 

забруднення. Пункти спостережень і контрольні створи. Програми 

спостережень. Методи та термін відбору проб. Моніторинг у сфері питної 

води та питного водопостачання. Особливості моніторингу морських вод і 

вод океанів. Пункти і програми спостережень за забрудненням морського 

середовища 

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студентам видається індивідуальне завдання, що складається з трьох 

питань. Метою такого опитування є оцінка рівня знань студентів – від 

достатнього до високого рівня. Правильні відповіді відповідають 

достатньому рівню знань та свідчать про задовільний рівень підготовки 

студента. Висока оцінка проставляється, якщо студент виявив аналітичні 

здібності, згоден оцінити, проаналізувати явище, процес, ситуацію.  

6. Рекомендована література  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – К.: 

2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 

     Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 

  



Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

Голова комісії __________/ Сагдєєва О. А./ 

ВАРІАНТ № 1 

1. Чим забезпечується комплексне обстеження атмосферного повітря? 

2. Для чого потрібні створи, вертикалі і горизонталі на пунктах 

спостережень? 

3. Які особливості забруднення пригирлових зон? 

ВАРІАНТ № 2 

1. Які дії передбачає процес обстеження стану ЗА? Що характеризують 

класи небезпеки ЗР атмосфери? 

2. Що є основними завданнями моніторингу поверхневих вод? Що 

містять спостереження за водними об’єктами? 

3. Які вимоги встановлює Директива ЄС по питній воді до проведення 

моніторингу питної води? 

ВАРІАНТ № 3 

1. Як виконуються епізодичні обстеження ЗА? 

2. Які існують програми моніторингу поверхневих вод і чим вони 

відрізняються? 

3. Які основні вимоги до організації мережі моніторингу морів і океанів? 

ВАРІАНТ № 4 

1. Які існують програми та терміни спостережень за рівнем забруднення 

атмосфери? 

2. Що входить в систему інтегральних показників якості води? 

3. Які рівні ГДК передбачає Директива ЄС по питній воді? 

ВАРІАНТ № 5 

1. Яка потрібна кількість постів спостережень та їх розміщення? 

2. Що таке пункт і створ спостережень, вертикаль і горизонталь створу 

спостережень та які є підходи до їх вибору і розташування? 



3. Які є програми спостережень за фізико-хімічними показниками якості 

морських вод? 

ВАРІАНТ № 6 

1. Як визначити період та мінімальну кількість спостережень ЗА? 

2. Назвіть інгредієнти і показники якості води, що спостерігаються у 

пунктах стаціонарної мережі моніторингу. 

3. За якими показниками проводять гiдробiологiчнi спостереження за  

якістю морських вод? 

ВАРІАНТ № 7 

1. Як проводять пiдфакельні спостереження? 

2. Які основні процеси та фактори забруднення й самоочищення 

водотокiв i водойм? Які речовини сприяють інтенсивному розвитку 

синьо-зелених водоростей? 

3. За якими програмами і скільки разів на рік проводять спостереження у 

пунктах стаціонарної мережі моніторингу морських вод? 

ВАРІАНТ № 8 

1. Як визначити перелік забруднювальних речовин, обов’язкових для 

контролю в атмосфері? 

2. Як можна визначити термін «якість води»? Які існують види 

забруднення природних вод? Як організована система спостережень  та 

контролю за станом поверхневих вод суші? 

3. Які є категорії пунктів спостережень за забрудненнями морів та 

океанів? 

ВАРІАНТ № 9 

1. Як складають таблиці ЗА для автоматизованої обробки результатів 

спостережень за якістю атмосфери? 

2. Чим визначається вибір програми спостережень у пунктах стаціонарної 

мережі моніторингу поверхневих вод? 

3. Які особливості забруднення морського середовища нафтопродуктами 

та іншими органічними речовинами? 



ВАРІАНТ № 10 

1. У чому полягає сутність проведення безперервних спостережень ЗА? 

2. Як проводять гiдробiологiчнi спостереження за якістю вод та донних 

відкладень? Як оцінити рівень біологічного забруднення вод? 

3. Перелічить найбільш розповсюджені токсичні речовини, які 

забруднюють Світовий океан. 

ВАРІАНТ № 11 

1. Як проводиться відбір проб атмосферного повітря для лабораторного 

аналізу? 

2. Назвіть основні показники якості питної води. Чим відрізняються 

показники якості питної води в України від вимог ЄС? 

3. Який сучасний стан забруднення Світового океану? 

ВАРІАНТ № 12 

1. Які існують категорії постів ЗА? 

2. Які вимоги до моніторингу вод висуває Водна рамкова директива ЄС 

(ВРД)? Які програми моніторингу вод повинні бути сформовані за 

ВРД? 

3. Які основні джерела забруднення океанів та морів? 

ВАРІАНТ № 13 

1. У чому полягає сутність метеорологічних спостережень на пунктах 

вимірювання концентрацій iнгредiєнтiв? 

2. Як часто проводять спостереження за різними програмами у пунктах 

стаціонарної мережі моніторингу поверхневих вод? 

3. Яка екологічна ситуація у Чорноморсько-Азовському басейні? 

ВАРІАНТ № 14 

1. Які існують допустимі концентрації забруднювальних речовин для 

атмосфери? Що таке ефект сумації речовин? 

2. Назвіть класи та категорії, за якими оцінюють якість поверхневих вод. 

Які існують категорії пунктів? 

3. Які суб’єкти та об’єкти моніторингу морських вод в Україні? 



 

 

  



ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 4  

 

Тема   Організація моніторингу за складовими довкілля:  

   геологічне середовище, моніторинг біологічних ресурсів  

та у сфері поводження з відходами 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу «Організація моніторингу за складовими 

довкілля: геологічне середовище, моніторинг біологічних 

ресурсів та у сфері поводження з відходами» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

«Організація моніторингу за складовими довкілля: 

геологічне середовище, моніторинг біологічних ресурсів та 

у сфері поводження з відходами» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, індивідуальні варіанти  

   питань 

Література: 
  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – 

К.: 2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 



СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, обговорення доповідей та 

рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Загальна структура моніторингу геологічного середовища.  

2. Особливості організації моніторингу ґрунтів.  

3. Джерела і види деградації ґрунтів.  

4. Особливості організації спостереження і контролювання забруднення ґрунтів 

пестицидами.  

5. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.  

6. Моніторинг меліорованих земель 

7. Особливості біотичного моніторингу.  

8. Моніторинг лісових екосистем 

9. Моніторинг у сфері поводження з відходами 

10. Організація радіаційного моніторингу 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи: 

Доопрацювання питань тем розділу «Організація моніторингу за складовими 

довкілля: геологічне середовище, моніторинг біологічних ресурсів та у сфері 

поводження з відходами», підготовка до диференційного заліку 

  



Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 4  з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

 

1. Тема заняття: «Організація моніторингу за складовими довкілля: 

геологічне середовище, моніторинг біологічних ресурсів та у сфері 

поводження з відходами» 

2. Мета проведення заняття: завершити вивчення, закріпити здобуті 

знання та перевірити рівень засвоєння знань з тем розділу «Організація 

моніторингу за складовими довкілля: геологічне середовище, моніторинг 

біологічних ресурсів та у сфері поводження з відходами» 

3. План семінару 

1. Загальна структура моніторингу геологічного середовища.  

2. Особливості організації моніторингу ґрунтів.  

3. Джерела і види деградації ґрунтів.  

4. Особливості організації спостереження і контролювання забруднення 

ґрунтів пестицидами.  

5. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.  

6. Моніторинг меліорованих земель 

7. Особливості біотичного моніторингу.  

8. Моніторинг лісових екосистем 

9. Моніторинг у сфері поводження з відходами 

10. Організація радіаційного моніторингу 

4. Основні поняття та терміни   

Організація радіаційного моніторингу. Особливості біотичного 

моніторингу. Моніторинг лісових екосистем. Загальна структура 

моніторингу геологічного середовища. Особливості організації моніторингу 

ґрунтів. Джерела і види деградації ґрунтів. Джерела і види деградації 

ґрунтів. Особливості організації спостереження і контролювання 

забруднення ґрунтів пестицидами. Організація моніторингу забруднення 

ґрунтів важкими металами. Моніторинг меліорованих земель 



5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану 

семінарського заняття 

Студентам видається індивідуальне завдання, що складається з трьох 

питань. Метою такого опитування є оцінка рівня знань студентів – від 

достатнього до високого рівня. Правильні відповіді відповідають 

достатньому рівню знань та свідчать про задовільний рівень підготовки 

студента. Висока оцінка проставляється, якщо студент виявив аналітичні 

здібності, згоден оцінити, проаналізувати явище, процес, ситуацію.  

6. Рекомендована література  

1. 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. 

2. Клименко М. О., А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. – К.: 

2006 – 359 с. 

3. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 332 с. 

      

Інструкційна картка складена викладачем Сагдєєвою О. А. 

  

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  

Прикладна екологія 

Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

Голова комісії __________/ Сагдєєва О. А./ 

  



ВАРІАНТ № 1 

1. Які негативні процеси в ГС відбуваються під впливом антропогенних 

факторів? 

2. Яким методом проводиться відбір зразків ґрунту при вивченні 

вертикальної міграції пестицидів? 

3. Поясніть роль лісових екосистем в стабілізації біосферних процесів. 

ВАРІАНТ № 2 

1. Що таке геологічне середовище (ГС)? Які спеціальні карти 

складаються при дослідженні забруднення ґрунтів важкими металами? 

2. Назвіть пестициди у порядку збільшення їх терміну життя. За якою 

програмою проводять моніторинг ґрунтів на залишки пестицидів? 

3. Яким чином відбувається винесення точок в натуру при формуванні в 

лісі моніторингової ділянки? 

ВАРІАНТ № 3 

1. Які основні форми та показники техногенного порушення і 

забруднення ГС? 

2. Де розташовані пункти спостережень та контролю за забрудненням 

ґрунтів ВМ? У якому шарі треба проводити відбір проб ґрунту на 

оранці? 

3. За якими критеріями оцінюється придатність ділянки лісу для 

моніторингових робіт? 

ВАРІАНТ № 4 

1. Що є показниками природно-антропогенних порушень ГС? 

2. Чому дорівнює сторона «конверта» при відборі проб ґрунту у містах? В 

яких шарах ґрунту відбирають проби? 

3. Охарактеризуйте рівні інтенсивності загальноєвропейського 

моніторингу лісів? 

ВАРІАНТ № 5 

1. Вкажіть основні, логічно пов’язані, системні блоки моніторингу ГС. 

2. Які є програми спостережень за забрудненням ґрунтів ВМ? 



3. Які основні завдання міжнародної програми ICP Forest? Де на території 

України розташовано національний центр ІСР Forest? 

ВАРІАНТ № 6 

1. В чому суть спостережень за станом геологічного середовища? 

2. Що таке ґрунтово-геоморфологічний профіль і в яких шарах ґрунту 

зосереджуються техногенні викиди? 

3. Як здійснюють оцінювання токсико-мутагенного фону ґрунтів та 

водних джерел? 

ВАРІАНТ № 7 

1. Що впливає на швидкі зміни стану ГС?  

2. Дайте характеристику ступенів градації забруднення ґрунтів 

нафтопродуктами з урахуванням кларку. 

3. Охарактеризуйте методику розрахунку умовних показників 

ушкодження стану навколишнього середовища за токсико-мутагенним 

фоном. 

ВАРІАНТ № 8 

1. За якими показниками достовірно діагностується стан ГС?  

2. На яку відстань від джерела забруднення поширюються спостереження 

за забрудненням ґрунтів ВМ 

3. Що є критерієм токсичності і мутагенності? 

ВАРІАНТ № 9 

1. Охарактеризуйте основні методи вивчення техногенних змін 

геологічного середовища.  

2. За яким принципом формується карта-схема проведення спостережень 

забруднення ґрунтів важкими металами навколо підприємства? 

3. Вкажіть основні види ушкоджень рослин від ЗР. 

ВАРІАНТ № 10 

1. Що є об’єктом еколого-геологічного дослідження і картування? 

2. На який період створюються постійні пункти спостережень при 

дослідженні забруднення ґрунтів пестицидами? 



3. Які особливості цитогенетичних методів біотестування? 

ВАРІАНТ № 11 

1. Що називають радіаційним моніторингом? Назвіть джерела і фактори 

радіоактивного забруднення. 

2. Назвіть кількість спостережень за пестицидним забрудненням ґрунтів. 

Скільки проб складають сумарну пробу ґрунту для оцінювання 

площинного забруднення ґрунту пестицидами? 

3. Які важкі метали (ВМ) найчастіше і яким чином потрапляють в 

рослини? 

ВАРІАНТ № 12 

1. Які головні задачі ставлять при створенні комплексного 

радіоекологічного моніторингу? Назвіть основні одиниці радіаційних 

доз і випромінювань. 

2. Що таке ґрунт, ґрунтове середовище? Які показники оцінки еколого-

геологічного стану території? 

3. Які рослини є найкращими біоіндикаторами ВМ?  

ВАРІАНТ № 13 

1. Що включають в себе методи радіоекологічного моніторингу? 

2. Дайте визначення гранично допустимої концентрації речовини у 

ґрунті? 

3. В яких випадках доцільно використовувати методи біоіндикації? 

ВАРІАНТ № 14 

1. Які завдання має система радіоекологічного моніторингу «ГАММА»? 

2. Які зміни ґрунтового середовища відбуваються при меліоративному 

освоєнні земель? 

3. Охарактеризуйте основні принципи проведення біоіндикації за 

допомогою тварин. 

ВАРІАНТ № 15 

1. Що входить до складу системи «ГАММА»? 

2. Які загальні вимоги до відбору проб ґрунтів? 



3. Проаналізуйте способи одержання кількісних характеристик стану 

повітря через реакцію рослини на забруднення. 

ВАРІАНТ № 16 

1. Перерахуйте головні завдання радіоекологічного моніторингу 

2. Охарактеризуйте систему моніторингу ґрунтів України. Які 

антропогенні причини деградації ґрунтів? 

3. . Який негативний вплив ВМ на рослини?  

ВАРІАНТ № 17 

1. Які основні напрями здійснення радіоекологічного моніторингу? 

2.  Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу геологічного середовища 

3.  Дайте характеристику основних ЗР, що діють на рослину через 

повітря.  

ВАРІАНТ № 18 

1. Які особливості радіоекологічного моніторингу сільськогосподарських 

територій? Що таке гамма-зйомка?  

2. Що таке ґрунт, ґрунтове середовище? Які показники оцінки еколого-

геологічного стану території? 

3. Назвіть особливості та основні принципи проведення біотичного 

моніторингу.  

 


