
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

шостий 

Обсяг дисципліни: 

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

– 16. 

Лектори: 

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

Результати навчання: 

‒ пояснювати суть основних екологічних понять;  

‒ формулювати проблему, яка розглядається;  

‒ визначити мету і завдання дослідження;  

‒ будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з природоохоронної теми;  

‒ давати оцінку стану повітряного середовища;  

‒ визначати сумарний показник забрудненості природного середовища;  

‒ проводити розрахунок гранично допустимих викидів;  

‒ визначати гранично допустимі рівні шумових характеристик та електромагнітних полів;  

‒ розраховувати суми збору за викиди стаціонарних і пересувних джерел забруднення та за 

розміщення відходів;  

‒ застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при ствердженні активної 

природоохоронної життєвої позиції і формуванні світоглядних орієнтирів на основі нових 

екологічних концепцій. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ хімія з основами біогеохімії, 

‒ загальна екології та неоекологія,  

‒ метеорологія та кліматологія,  

‒ гідрологія,  

‒ ґрунтознавство,  

‒ моніторинг довкілля,  

‒ техноекологія,  

‒ моделювання і прогнозування стану довкілля. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище. 

Види нормування, нормативні матеріали, класифікація нормативів. Санітарно-гігієнічне та 

науково технічне нормування. Екологічне нормування. Основні принципи розробки 

екологічних нормативів, основні характеристики екологічного нормування: ЕДК- екологічно 

допустима концентрація, ЕДН - екологічно-допустиме навантаження, МТН - модуль 

техногенного навантаження. Показники нормування забруднюючих речовин в повітрі: 

фонова концентрація, максимально разова концентрація, середньодобова концентрація, 

ОБРВ - орієнтовно безпечні рівні впливу, нормування викидів, ГДВ – гранично допустимі 

викиди, ТУВ – тимчасово узгоджені викиди. Показники нормування забруднюючих речовин 

водних об’єктів та ґрунті:  нормування скидів, ГДС- гранично допустимі скиди,  загальні 

показники якості промислових вод, лімітуючий показник шкідливості, нормативи викидів і 

скидів для підприємств. Нормативи екологічної безпеки. Нормування якості природних вод.  

Нормування якості повітря та ґрунту. Оцінка стану повітряного середовища, класи 

небезпечності нормованих речовин, ГДК деяких шкідливих речовин у повітрі населених 

пунктів. Напрямки нормування забруднюючих речовин в ґрунті, значення ГДК хімічних 

речовин в ґрунті, пестициди. Нормування впливу техногенних об’єктів на природне 



середовище. Науково технічні нормативи і гранично допустимі викиди. Нормування 

шумових та вібраційних забруднень довкілля. Нормування радіоактивних речовин у повітрі. 

Нормування якості продуктів харчування. Економічні механізми охорони навколишнього 

природного середовища. Лімітування природокористування, платність 

природокористування. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і 

погіршення якості природних ресурсів. Нормативи збору за скиди забруднюючих речовин та 

за розміщення відходів. Ліміти  та обсяги скидів. Нормативи плати, що справляються за 

скиди.  
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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. 


