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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. 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. 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 

(атестація).  

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 

До складання заліку з дисципліни «Екологічний моніторинг» 

допускаються студенти, які відвідали або опрацювали семінарські та 

практичні заняття, проявивши середній рівень знань (від 3 до 5 за 

п’ятибальною системою оцінювання). 

Оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю – 

диференційного заліку –  здійснюється за п’ятибальною системою. 

Кожен студент повинен відповісти на три основних питання в усній 

формі (з переліку питань, що наведено нижче) та додаткових для 

розуміння рівню знань студента. 

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.  



 Якщо диференційний залік передбачає тестування за розділами курсу, 

то розподіл накопичених балів у відсотковому відношенні складає оцінку: 

 

Відсоток 

правильни

х 

відповідей 

тесту 

Рівень знань  Оцінка 

за 12-

бально

ю 

шкалою 

Оцінка за 5-

бальною 

шкалою 

Залік  

> 90 Високий  10 5 
Відмінно 

Зараховано 

81-89 Достатній  9  

4 

Дуже добре  

76-80 8 
Добре 

71-75 7 

66-70 Середній  6  

3 
Задовільно 

61-65 5 

51-60 4 Достатньо  

< 50 Початковий/недостатні

й 
1-3 2 Незадовільн

о  
Незарахован

о  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ 

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 

9. Нормативно-правове забезпечення  системи  екологічного моніторингу 

10. Державна програма моніторингу довкілля України 



11. Методичне забезпечення системи екологічного моніторингу 

12. Метрологічне забезпечення системи екологічного моніторингу 

13. Методи спостережень за станом довкілля 

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

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

16. Інформаційні технології в системі моніторингу довкілля.  

17. Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-технологій 

18. Організація спостереження за станом атмосферного повітря.  

19. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.  

20. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.  

21. Принципи вибору забруднюючих речовин для контролю їх вмісту в 

атмосфері.  

22. Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу.  

23. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря.  

24. Збирання і обробка результатів хімічних аналізів.  

25. Автоматизовані  системи спостереження і контролю за атмосферним 

повітрям 

26. Основні завдання і організація роботи системи моніторингу 

поверхневих вод.  

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

28. Пункти спостережень і контрольні створи. Програми спостережень.  

29. Методи та термін відбору проб.  

30. Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 

31. Особливості моніторингу морських вод і вод океанів.  

32. Пункти і програми спостережень за забрудненням морського 

середовища 

33. Загальна структура моніторингу геологічного середовища.  

34. Особливості організації моніторингу ґрунтів.  

35. Джерела і види деградації ґрунтів.  



36. Особливості організації спостереження і контролювання забруднення 

ґрунтів пестицидами.  

37. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.  

38. Моніторинг меліорованих земель 

39. Особливості біотичного моніторингу.  

40. Моніторинг лісових екосистем 

41. Моніторинг у сфері поводження з відходами 

42. Організація радіаційного моніторингу 

43. Кліматичний моніторинг  

44. Організація радіаційного моніторингу 

45. Еколого-гігієнічний мониторинг 

46. Агроекологічний моніторинг  

47. Соціально-екологічний моніторинг 

Методичне забезпечення 

 

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукова література. 

2. Опорні конспекти. 

3. Технічні засоби навчання 

4. Ілюстративні матеріали 

5. Електронні навчальні ресурси 

 

Рекомендована література 

Базова  

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. 



Додаткова 

1. Розпорядження КМУ від 31.12.2004 р. № 992-р «Про схвалення Концепції 

Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного 

середовища».  

2. Аналитическая химия / Под ред. Петрухина О. М. – М.: Химия, 1993. – 397 

с.  

3. Берлянт А. М. Картографический метод исследования. – М.: МГУ, 1988. – 

252 с.  

4. Васильев В. П., Аналитичечкая химия. В 2-х ч. – М.: Высш. шк., 1989. – 

384 с.  

5. Величко О. М., Зеркалов Д. В. Екологічний моніторинг: Навчальний 

посібник. – К.: Науковий світ, 2001. – 426 c.  

6. Величко О. М., Зеркалов Д. В. Контроль забруднення довкілля: 

Навчальний посібник – К.: Основа, 2002. – 426 с.  

7. Золовский А. П., Маркова Е. Е., Пархоменко Г. О. Картографические 

исследования проблемы охраны природы. – К.: Наук. думка, 1978. – 152 с.  

8. Израэль Ю. А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка 

изменения состояния окружающей природной среды. Основы мониторинга. – 

Л.: Метеорология и гидрология, 1974. – 375 с.  

9. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды и пути их 

решения. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560с.  

10. Картографическое исследование природопользования (теория и практика 

работ) / Л. Г. Руденко, Г. О. Пархоменко и др. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 

с.  

11. Козаченко Т. І., Пархоменко Г. О., Молочко А. М. Картографічне 

моделювання. – Вінниця, 1999. - 328 с.  

12. Основы аналитической химии / Под ред. Золотова Ю. А. В 2-х кн. – М.: 

Высш. шк., 1999. – 493 с.  

13. Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та 

властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово 



допущених до використання Мінекоресурсів України. Затв. наказом 

Мінекоресурсів України від 03.11.2003 р. №98  

14. Якість вимірювань складу та властивостей об’єктів довкілля та джерел їх 

забруднення. – К., 1997. – 247с.  

15. Біотестування у природоохоронній практиці / Під ред. А. М. 

Крайнюкової. – К., 1997. – 330 с.  

16. Бурдэ А. И. Картографический метод исследования при региональных 

геологических работах. – Л.: Недра, 1990. – 251 с.  

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотека ТГНП ОНАХТ 

2. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького (Електронний 

доступ: http://odnb.odessa.ua/) 

3. http://www.menr.gov.ua/ 

4. Google Маps. - URL: http://maps.google.com/ 

5. Законодавство України. - URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi 

6. http://www.countries.ru/library/nature/glob.htm 

7. http://www.ecobez.narod.ru/ecosafety.html 
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