
Моніторинг довкілля 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

шостий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

– 32. 

Лектори: 

канд. біологічних. наук, ст. викладач Бриндзя І.В. 

Результати навчання: 

‒ ідентифікувати потенційні небезпеки, визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі 

фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;  

‒ прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на 

організм людини;  

‒ здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні та комунікаційні технології; 

розуміти теоретичні основи екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування;  

‒ використовувати сучасні інформаційні ресурси для екологічних досліджень;  

‒ уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище; уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення;  

‒ уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 

збору та обробки даних; уміти класифікувати системи моніторингу навколишнього 

середовища; 

‒ володіти методологією відбору проб та вимірювання параметрів атмосферного повітря, 

води, ґрунтів, геологічного середовища, біологічних об’єктів, здоров’я людей;  

‒ уміти складати програму моніторингу. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ метеорологія та кліматологія,  

‒ гідрологія,  

‒ популяційна екологія,  

‒ загальне землезнавство,  

‒ біогеографія,  

‒ біоекологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Cутність поняття та вчення моніторингу довкілля. Становлення і розвиток поняття та вчення 

про моніторинг навколишнього середовища. Принципи класифікації систем екологічного 

моніторингу. Характеристика та особливості основних типів моніторингу. Законодавство 

України у сфері моніторингу довкілля. Закони України, які регулюють проведення 

моніторингу довкілля. Постанови Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу довкілля. 

Нормативно-правові документи міністерств та державних відомств. Міжнародні нормативно-

правові акти у сфері моніторингу довкілля. Програми та системи екологічного моніторингу. 

Національна система екологічного моніторингу (СЕМ) “Україна”. Регіональні програми 

екологічного моніторингу. Глобальний моніторинг. Космічні засоби спостережень за 

довкіллям біосфери. Kліматичний моніторинг. Джерела та наслідки забруднення 

атмосферного повітря. Автоматизовані системи моніторингу атмосферного повітря. 

Геологічне середовище як сфера антропогенного впливу. Функціональна система 

моніторингу (ГС). Об’єкти моніторингу (ГС). Науково-методичні та нормативно-правові 

засади моніторингу ґрунтів. Критерії оцінювання моніторингу ґрунтів. Показники та види 

ґрунтового моніторингу. Загальні положення моніторингу поверхневих вод. Концептуальні, 



правові та прикладні аспекти системи моніторингу поверхневих вод в Україні. 

Автоматизовані системи контролю якості води. Центри обробки гідрохімічної інформації. 

Організація моніторингу Світового океану. Поняття про біологічний моніторинг та 

біоіндикацію. Моніторинг здоров’я людей. Наукові медико-валеологічні та демографічні 

дослідження. Використання інформації державної та медичної статистики. Методи 

соціологічного опитування. Моніторинг виробничих об’єктів. Моніторинг транспортних 

систем (комунікацій). Моніторинг сховищ відходів. Моніторинг об’єктів підвищеного 

ризику – військових об’єктів, хімічних підприємств, атомних електростанцій. 

Радіоекологічний моніторинг. Моніторинг соціально-екологічних процесів.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: екзамен у шостому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


