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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

Показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма) 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 

10 – Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів – 3 Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

__101 «Екологія»____ 

(шифр і назва 

спеціальності) 

спеціалізація – 

«Екологічна безпека» 

___«Екологічна 

безпека»_ 

(назва освітньої 

програми) 

Рік підготовки: 

3 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

5 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 44 

самостійної роботи 

аспіранта – 46 

Рівень підготовки: 

третій освітньо-

науковий рівень  

 

«доктор філософії» 

Лекції 

22 год. 

Практичні  Семінарські 

0 год. 22 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

46 год. 

Індивідуальна робота 

0 год. 0 год. 

Вид контролю: залік 

 



 

 

2. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Моніторинг 

навколишнього природного середовища» є надання здобувачам знань у 

галузі найбільш актуального напрямку природоохоронної діяльності – 

інформаційної системи моніторингу довкілля, пріоритетами функціонування 

якої є захист життєво важливих екологічних інтересів суспільства, збереження 

природних екосистем, запобігання кризових змін екологічного стану довкілля. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Моніторинг 

навколишнього природного середовища» є: сформувати знання та вміння, 

необхідні здобувачу для роботи в регіональних і національних 

природоохоронних службах України, у регіонах, де екологічна ситуація 

залишається вкрай складною, навантаження на природне середовище зростає, 

а забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати 

здоров’ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності держави.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: 

• основні фактори, що зумовили створення системи моніторингу довкілля, 

джерела антропогенного впливу на навколишнє середовище та основні види 

забруднень. Знати, коли вперше було запропоновано ввести поняття 

«моніторинг», які складові елементи були притаманні моніторингу у первинному 

вигляді, за яких причин удосконалювалась система моніторингу до сучасного 

рівня. Чітко формулювати сучасне поняття моніторингу навколишнього 

природного середовища; 

• основну мету функціонування системи моніторингу в цілому та які задачі 

вирішуються в межах здійснення окремих її складових, а саме: спостережень за 

станом навколишнього природного середовища, оцінки якості його окремих 

компонентів, прогнозу змін стану під впливом антропогенних факторів та 

прийняття управлінських рішень з метою забезпечення екологічної безпеки 

відповідно до встановлених вимог. Викладати та пояснювати основні принципи 

здійснення моніторингу довкілля; 

• особливості притаманні стандартному  (загальному), оперативному 

(кризовому) та фоновому (науковому) виду моніторингу. Характеризувати 

особливості функціонування та основні завдання, що вирішуються при здійсненні 

моніторингу на тому чи іншому рівні: локальному, регіональному, національному, 

міждержавному;  

• вимоги щодо методів і технологій, які використовуються для комплексної 

оцінки стану довкілля з позицій їх відповідності міжнародним та європейським 

стандартам. Сучасні методи ведення банків екологічної інформації; 

• перелік показників складу та властивостей основних компонентів 

навколишнього природного середовища. Пояснювати, які характерні особливості 

притаманні якісним та кількісним показникам якості на прикладі будь-якого 

компоненту;  

• загальноприйняті методики вимірювань показників складу і властивостей 

атмосферного повітря, води, ґрунту, вимоги щодо метрологічного забезпечення 



 

 

методик вимірювань та лабораторій, у яких виконують вимірювання. Різновиди 

приладів і засобів вимірювань показників якості компонентів навколишнього 

природного середовища; 

• характерні особливості якісних методів визначення біологічних та 

екотоксикологічних показників якості компонентів навколишнього природного 

середовища як середовища мешкання живих істот. Відмінність між методами 

біоіндикації та біотестування; 

• приклади трьох складових із кожного з об’єктів моніторингу для будь-

якого компоненту навколишнього природного середовища, а також суб’єктів та їх 

функцій на прикладі здійснення моніторингу на загальнодержавному, 

регіональному, локальному та відомчому рівнях;  

• основні положення статей 35, 36, 37, 38 Водного кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 р. № 815 «Про затвердження 

Порядку здійснення державного моніторингу вод» та нормативних документів, які 

регламентують антропогенні навантаження на водні об’єкти. Взаємозв’язок між 

нормативами ГДК забруднюючих речовин та ГДС; 

• основні положення статті 43 Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.99 р. № 343 «Про 

затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря» та нормативних документів, які регламентують вимоги 

щодо якості атмосферного повітря з урахуванням безпеки для здоров’я людини та 

інших живих істот. Взаємозв’язок між нормативами ГДК забруднюючих речовин 

та ГДВ;  

• основні положення статті 95 Земельного кодексу України, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.08.93 р. № 661 «Положення про моніторинг 

земель» та нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості ґрунтів 

та контролю їх забруднення хімічними сполуками;  

• основні положення Закону України «Про відходи», статті 29 Закону 

«Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів» та нормативного 

документа «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та 

визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення. 

вміти: 

• обґрунтовувати доцільність здійснення моніторингу навколишнього 

природного середовища на прикладі надзвичайних екологічних ситуацій, які 

виникали в межах України, своєї області; 

• розкривати суть поняття «Моніторинг довкілля» від класичного до 

сучасного та простежити етапи вдосконалення системи моніторингу. Чітко 

формулювати сучасне трактування системи моніторингу та назвати всі її складові 

елементи; 

• досконало володіти основними термінами та поняттями, які 

використовуються в даній дисципліні; 

• орієнтуватись у виборі того чи іншого елементу системи моніторингу 

для вирішення певних завдань у практичній діяльності;  

• визначати пріоритетні принципи здійснення моніторингу з урахуванням 



 

 

особливостей та конкретних умов його проведення;  

• у практичній діяльності визначати вид моніторингу, що відповідає 

завданням, які необхідно вирішувати у конкретному випадку; 

• визначати рівень моніторингу відповідно до переліку об’єктів та 

суб’єктів його функціонування. Орієнтуватись із питань використання необхідних 

нормативних та методичних документів, враховуючи особливості здійснення 

моніторингу на тому чи іншому рівні;  

• здійснювати вибір методик вимірювань показників складу та 

властивостей будь-якого компоненту навколишнього природного середовища, 

використання яких у системі моніторингу забезпечить отримання вірогідних 

результатів. Орієнтуватись із питань вимог до лабораторій, які виконують 

вимірювання та вибору тих чи інших засобів вимірювань показників складу та 

властивостей компонентів навколишнього природного середовища;  

• орієнтуватись щодо суб’єктів моніторингу та їх функцій, закріплених 

відповідними документами;   

• використовувати нормативи екологічної безпеки водокористування  для 

оцінки відповідності якості поверхневих і зворотних вод відповідно до 

встановлених нормативних вимог;  

• орієнтуватись із питань вибору нормативів екологічної безпеки 

атмосферного повітря відповідно до переліку забруднюючих речовин для оцінки 

можливого антропогенного впливу на здоров’я людей та інших живих істот;  

• визначати пріоритетні показники оцінки стану ґрунтів та використати 

відповідні нормативи для контролю їх якості з урахуванням критеріїв екологічної 

безпеки; 

• здійснювати аналіз надходження небезпечних відходів у навколишнє 

природне середовище та використовувати відповідні нормативні вимоги щодо 

поводження з відходами для вирішення практичних завдань.  

комунікації:  

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 



 

 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

• здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

• здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

• здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за 

третім (освітньо-наукового) рівнем вищої школи: 

формування у здобувача вищої освіти за третім (освітньо-наукового) 

рівнем вищої школи сучасного екологічного мислення та компетентностей, 

спрямованих на вирішення проблем забезпечення екологічної безпеки. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу.  

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК08. Здатність працювати автономно. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

Результати навчання:  

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість 

переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 



 

 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПР07 Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

ПР11 Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність 

під час реалізації комплексних наукових проектів. 

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати 

наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

  

МОДУЛЬ 1. Створення та удосконалення системи моніторингу 

довкілля. Класифікація видів забруднення навколишнього природного 

середовища. Екологічний стан території та екологічна ситуація. Проблеми, що 

вирішуються в межах глобального моніторингу. 

 

Тема 1.1. Передумови створення системи моніторингу довкілля та її 

удосконалення. 

Функціонально незамкнена система. Функціонально-частково замкнена 

система. Функціонально-замкнена система. Визначення поняття «моніторинг» 

за М. Ф. Реймерсом. Визначення поняття «моніторинг» за Ю. А. Ізраелем та І. 

П. Герасимовим. Сучасне визначення поняття «система моніторингу 

навколишнього природного середовища». Спостереження за станом 

навколишнього природного середовища. Аналіз та оцінка інформації щодо 

зміни стану навколишнього природного середовища. Прогнозування змін 

стану навколишнього природного середовища. Розробка науково-

обґрунтованих рекомендацій та прийняття управлінських природоохоронних 

рішень. 

Тема 1.2. Класифікація видів забруднення навколишнього природного 

середовища. 

Класифікація видів забруднення. Фізичне забруднення. Радіаційне та 

радіоактивне забруднення. Хімічне забруднення. Біологічне забруднення. 



 

 

Тема 1.3 Екологічний стан території. Екологічна ситуація. Оцінювання 

екологічних ситуацій. Глобальний моніторинг. 

Екологічний стан території. Екологічна ситуація. Надзвичайна 

екологічна ситуація. Зона екологічного лиха. Критерії та показники 

оцінки екологічної ситуації. Глобальний моніторинг. Моніторинг озонового 

шару. Моніторинг Світового океану. Моніторинг біорізноманіття. 

МОДУЛЬ 2. Загальні підходи щодо організації та здійснення системи 

моніторингу. Державна система моніторингу довкілля в Україні. Принципи 

функціонування, структура та ієрархічні рівні. Нормативно-правове, 

методичне, метрологічне, технічне та програмне забезпечення здійснення 

моніторингу. 

Тема 2.1. Загальні підходи щодо організації та здійснення системи 

моніторингу. Мета, завдання та принципи функціонування державної системи 

моніторингу довкілля (ДСМД) в Україні. 

Інтегрований екосистемний підхід до управління навко-лишнього 

природного середовища. Основна мета та завдання здійснення системи 

моніторингу. Принципи функціонування системи моніторингу. Об’єктивність 

та достовірність результатів спостережень. Систематичність спостережень. 

Зіставлення результатів спостережень. Комплексність оцінки стану 

навколишнього природного середовища. 

Тема 2.2. Структурні елементи державної системи моніторингу 

довкілля. Методичне, метрологічне, технічне, програмне, організаційне, 

наукове та нормативно-правове  забезпечення здійснення державної системи 

моніторингу довкілля в Україні. 

Цикл моніторингу. Стратегія моніторингу. Структура системи 

моніторингу. Програми моніторингу. Загальний (стандартний) моніторинг. 

Кризовий (оперативний) моніторинг. Фоновий (науковий) моніторинг.  Пункт 

спостережень. Міждержавний моніторинг. Загальнодержавний 

(національний) моніторинг.  Регіональний моніторинг. Локальний 

моніторинг. Відомчий моніторинг. Методичне забезпечення системи 



 

 

моніторингу. Метрологічне забезпечення системи моніторингу. Технічне  

забезпечення системи моніторингу. Програмне забезпечення системи 

моніторингу. Організаційне забезпечення системи моніторингу. Наукове 

забезпечення системи моніторингу. 

Тема 2.3. Недоліки у функціонуванні Державної системи моніторингу 

довкілля в Україні. Підходи щодо організації та здійснення моніторингу в 

розвинених країнах. 

Атестація методики вимірювань. Правила атестації лабораторії. 

Контроль якості вимірювань. Повірка засобів вимірювань. Оптимальна 

кількість параметрів спостережень. Єдина інформаційно-технологічна 

мережа. Цільова мережа спостережень. Періодичність спостережень. 

Оцінювання похибки вимірювань. Внутрішньолабораторний контроль. 

Міжлабораторний експеримент. 

Тема 2.4 Моніторинг атмосферного повітря. Моніторинг вод. 

Моніторинг біорізноманіття. Моніторинг у сфері поводження з відходами. 

Моніторинг ґрунтів. 

Показники складу та властивостей різних компонентів навколишнього 

природного середовища. Нормативи екологічної безпеки 

природокористування. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря 

(ГДК, ГДВ). Нормативи екологічної безпеки водокористування (ГДК, ГДС). 

Фактори антропогенного впливу на стан навколишнього природного 

середовища. Перелік забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти. 

Джерела надходження небезпечних відходів. Визначення класу небезпеки 

промислових відходів. 

МОДУЛЬ 3. Об’єкти моніторингу. Суб’єкти моніторингу та їх функції. 

Система екологічного менеджменту як основа управління екологічною 

безпекою на національному та міждержавному рівнях. 

Тема 3.1 Об’єкти та суб’єкти моніторингу. Мета  та принципи 

екологічного менеджменту. Стандартизація з питань функціонування системи 

екологічного менеджменту. 



 

 

Об’єкти моніторингу. Поверхневі води як об’єкт моніторингу. Донні 

відклади як об’єкт моніторингу. Підземні води як об’єкт моніторингу. Морські 

води як об’єкт моніторингу. Геохімічний стан ландшафтів як об’єкт 

моніторингу. Промислові відходи як об’єкт моніторингу. Система 

екологічного менеджменту. Система екологічного аудиту. Принципи 

функціонування екологічного менеджменту. Принцип екологічного 

мотивування діяльності. Принцип опори на екологічну свідомість людей. 

Тема 3.2 Законодавчо-правова основа системи екологічного 

менеджменту в Україні. 

Міжнародна організація із стандартизації - ISO. Міжнародні стандарти 

ISO. Система EMAS. Нормативно-правові документи. Суб’єкти господарської 

діяльності. Екологічна безпека. 

Тема 3.3  Екологічний аудит як елемент системи екологічного 

менеджменту. 

Система екологічного аудиту. Комплексний план проведення екоаудиту. 

Екоаудитори. Внутрішнє та зовнішнє аудитування. 

Тема 3.4  Екологічна оцінка на стадії планування як основа запобігання 

негативним наслідкам діяльності. 

Екологічна оцінка суб’єкта господарської діяльності. Принцип 

превентивності екологічної оцінки. Принцип комплексності екологічної 

оцінки. Принцип демократичності екологічної оцінки. Інформаційні методи 

зниження впливів на стан навколишнього середовища. Попереджувальні 

методи зниження  впливів на стан навколишнього середовища. Каральні 

методи зниження впливів на стан навколишнього середовища. Позитивність 

зв’язків між економічними та екологічними показниками діяльності. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

усього у тому числі 

л пз 

 

сем лаб с.р. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Створення та удосконалення системи моніторингу 

довкілля. Класифікація видів забруднення навколишнього 

природного середовища. Екологічний стан території та екологічна 

ситуація. Проблеми, що вирішуються в межах глобального 

моніторингу. 

Тема 1.1 Передумови створення 

системи моніторингу довкілля та її 

удосконалення. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.2 Класифікація видів 

забруднення навколишнього 

природного середовища. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.3. Екологічний стан 

території. Екологічна ситуація. 

Оцінювання екологічних ситуацій. 

Глобальний моніторинг. 

8 2 0 2 0 4 

Разом за модулем 1 24 6 0 6 0 12 

Модуль 2. Загальні підходи щодо організації та здійснення системи 

моніторингу. Державна система моніторингу довкілля в Україні. 

Принципи функціонування, структура та ієрархічні рівні. 

Нормативно-правове, методичне, метрологічне, технічне та 

програмне забезпечення здійснення моніторингу. 

Тема 2.1 Загальні підходи щодо 

організації та здійснення системи 

моніторингу. Мета, завдання та 

принципи функціонування 

державної системи моніторингу 

довкілля (ДСМД) в Україні. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.2 Структурні елементи 

державної системи моніторингу 

довкілля. Методичне, 

метрологічне, технічне, програмне, 

організаційне, наукове та 

нормативно-правове  забезпечення 

здійснення державної системи 

моніторингу довкілля в Україні. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.3 Недоліки у 

функціонуванні Державної 

системи моніторингу довкілля в 

Україні. Підходи щодо організації 

та здійснення моніторингу в 

розвинених країнах. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.4 Моніторинг 

атмосферного повітря. Моніторинг 

8 2 0 2 0 4 



 

 

вод. Моніторинг біорізноманіття. 

Моніторинг у сфері поводження з 

відходами. Моніторинг ґрунтів. 

Разом за модулем 2 32 8 0 8 0 16 

Модуль 3. Об’єкти моніторингу. Суб’єкти моніторингу та їх 

функції. Система екологічного менеджменту як основа управління 

екологічною безпекою на національному та міждержавному рівнях. 

 

Тема 3.1 Об’єкти та суб’єкти 

моніторингу. Мета  та принципи 

екологічного менеджменту. 

Стандартизація з питань 

функціонування системи 

екологічного менеджменту. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 3.2 Законодавчо-правова 

основа системи екологічного 

менеджменту в Україні. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 3.3 Екологічний аудит як 

елемент системи екологічного 

менеджменту. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 3.4 Екологічна оцінка на 

стадії планування як основа 

запобігання негативним наслідкам 

діяльності. 

10 2 0 2 0 6 

Разом за модулем 3 34 8 0 8 0 18 

Усього годин за дисципліну 90 22 0 22 0 46 

 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історичні аспекти становлення моніторингу довкілля як 

екологічної науки 

2 

2 Джерела та наслідки забруднення довкілля 2 

3 Нормування забруднення довкілля 2 

4 Аналіз та оцінка інформації щодо зміни стану 

навколишнього природного середовища. 

2 

5 Концепція стійкого розвитку і стійкого 

природокористування 

2 

6 Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій та 

прийняття управлінських природоохоронних рішень. 

2 

7 Основні забруднюючі речовини атмосферного повітря. 2 

8 Системна екологізація  всіх складових виробництва. 2 



 

 

9 Першочергові завдання в сфері екологічного 

законодавства. 

2 

10 Об'єкти  та завдання екологічного аудиту 2 

11 Вплив намічуваної діяльності на навколишнє середовище. 2 

 Разом 22 

 

6. Теми практичних занять не передбачено навчальною програмою 
 

7. Теми лабораторних занять не передбачено навчальною програмою 

 

8. Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні засади концепції «сталого розвитку» суспільства 

та її взаємозв’язок із вирішенням екологічних проблем 

сучасності. 

4 

2 Основна мета функціонування системи моніторингу в 

цілому та які задачі вирішуються в межах здійснення 

окремих її складових, а саме: спостережень за станом 

навколишнього природного середовища, оцінки якості його 

окремих компонентів.  

4 

3 Особливості технічного, програмного та організаційного 

забезпечення системи державного моніторингу довкілля в 

Україні. 

4 

4  Прогнозу змін стану під впливом антропогенних факторів 

та прийняття управлінських рішень з метою забезпечення 

екологічної безпеки відповідно до встановлених вимог. 

4 

5 Фактори антропогенного впливу на стан навколишнього 

природного середовища. 

4 

6  Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря 

(ГДК, ГДВ).  

4 

7 Нормативи екологічної безпеки водокористування (ГДК, 

ГДС). 

4 

8 Основні групи об’єктів моніторингу довкілля. 4 

9  Основні нормативно-правові документи в галузі 

моніторингу ґрунту. 

4 

10 Основні нормативно-правові документи в галузі 

моніторингу відходів. 

4 

11 Основні характеристики екологічного управління й 

екологічного менеджменту. 

6 

 Разом 46 

 

9. Індивідуальні завдання (не передбачено навчальним планом) 



 

 

 

10. Методи навчання 
 

Вивчення дисципліни «Моніторинг навколишнього природного 

середовища» передбачає проведення лекційних, практичних занять та 

самостійну роботу здобувачів вищої освіти. 

Під час викладання навчальної дисципліни «Моніторинг навколишнього 

природного середовища» використовуються наступні методи забезпечення 

професійно-орієнтованої спрямованості навчання слухачів: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником 

заняття здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу 

з наголосом на його подальше практичне застосування під час виконання 

службових обов’язків); 

 – обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального 

заняття, особлива увага звертається на практичні питання, пов’язані з 

вивченням керівних документів з питань охорони навколишнього природного 

середовища від промислових забруднень та на питання проведення 

практичних розрахунків); 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий 

результат виконання відповідного завдання під час проведення практичних 

занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять 

на прикладах розгляду зразків документів з питань екологічної безпеки, 

екологічних паспортів об’єктів забруднення, тощо); 

– творчого підходу (викликає у слухачів почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття 

відповідного завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення 

вказаного завдання допоможе кожному з них в подальшому натхненно 

вирішувати подібні завдання під час службової діяльності); 

– контролю (спрямований на те, що кожний аспірант повинен в 

кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент 

завдання, яке йому ставилося). 

 

 

11. Методи контролю 

 

Під час викладання навчальної дисципліни «Моніторинг навколишнього 

природного середовища» використовуються наступні методи контролю тих, 

хто навчається: 

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної 

навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто 

навчається.                                              

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на 

кожному практичному занятті шляхом проведення усного і письмового 

опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння навчального 



 

 

матеріалу, стимулювання навчальної роботи аспірантів та вдосконалення 

методики проведення занять. 

Поточний контроль може проводитися наступними способами: 

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів 

навчальних занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами 

навчального матеріалу попереднього заняття; 

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою 

перевірки рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, або 

після завершення вивчення слухачами матеріалу змістового модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення 

вивчення слухачами матеріалу блоку змістових модулів; 

– комбінована форма контролю – поєднання під час проведення 

навчальних занять усного опитування та експрес-контролю, або експрес-

контролю з тестовим контролем з метою максимального охоплення кількості 

залучених до контролю слухачів і більш якісної перевірки рівня засвоєння 

ними знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і 

здійснюється у формі виконання слухачем модульного контрольного завдання 

(контрольної роботи, тесту тощо) та є обов’язковим для слухача. Протягом 

навчального семестру під час вивчення дисципліни «Моніторинг 

навколишнього природного середовища» проводиться два модульні контролі. 

Підсумкова модульна оцінка визначається як сума поточної та 

контрольної оцінок (балів) з даного модуля. Оцінювання кожного 

контрольного модуля необхідно проводити таким чином, щоб звітність за 

результатами засвоєння модуля була за обов’язкові види робіт та допоміжні 

завдання (у цьому разі повинна враховуватись активність та поточна 

успішність слухача на семінарах, групових заняттях тощо). 

Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами 

підсумкових модульних (залікових) оцінок, отриманих за засвоєння всіх 

модулів. З навчальної дисципліни «Моніторинг навколишнього природного 

середовища» підсумковою формою семестрового контролю є залік. 

Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит.  
 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 

 
Поточний контроль та самостійна робота Підсум-

ковий 

контрол
ь (іспит) 

Сума балів 

за дисцип-

ліну 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Модуль

на 

контрол
ьна 

робота 1 

Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Модульна 

контрольна 

робота 2 

Т3.1 Т3.2 Т3.3 Т3.4 

 

Модуль

на 

контрол
ьна 

робота 

3 

 

 

2 2 2 10 3 3 3 3 10 3 3 3 3 10 40 100 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з 

дисципліни 



 

 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на занятті  30 

Модульна контрольна робота  30 

Усього – максимум за період  60 

Складання екзамену (максимум)  40 

Накопичувальний підсумок  100 

 

 

 

 

Шкали оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності за 

шкалою ЗВО 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен, диференційований залік 

90-100 

(та вище з урахуванням 

необов’язкових завдань) 

А відмінно   

80-89 В 
добре  

65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю 

(модульний контроль, залік). 

Модуль 1 

1. Які три етапи розвитку системи «природа – суспільство» можна 

виділити? 

2. Назвіть час, коли екологічна криза набула глобального значення та 

основні проблеми, що складають найбільшу небезпеку для навколишнього 

природного середовища. 

3. Коли та при яких обставинах вперше з’явився термін «моніторинг»?  



 

 

4. Внаслідок яких обставин відбувалось удосконалення визначення 

«моніторинг»? 

5. Дайте визначення терміну «моніторинг» за М. Ф. Реймерсом.  

6. Дайте сучасне визначення державного моніторингу довкілля. 

7. Назвіть основні екологічні проблеми, для вирішення яких необхідне 

здійснення глобального моніторингу. 

8. Дайте визначення поняття «забруднення». Які існують основні види 

забруднення навколишнього природного середовища? 

9. Що таке фізичне забруднення? Коротко охарактеризуйте основні 

види фізичного забруднення. 

10. Дайте визначення поняття «хімічне забруднення». Охарактеризуйте 

його основну небезпеку. 

11. Наведіть приклади біологічного забруднення навколишнього 

природного середовища. 

12. Дайте визначення понять «Екологічний стан території» та 

«Екологічна ситуація»?  

13. Як класифікуються екологічні ситуації за збільшенням ступеня 

екологічної несприятливості? 

14. Дайте визначення понять «Надзвичайна екологічна ситуація» та 

«Зона екологічного лиха». 

15. Які критерії та показники враховуються для оцінки екологічної 

ситуації? Наведіть приклади для кожного з них. 

16. Назвіть основні міжнародні угоди щодо охорони довкілля, учасником 

яких є Україна. 

17. Наведіть основні критерії та показники для оцінки екологічної 

ситуації. 

18. Дайте коротку характеристику показників стану атмосферного 

повітря, природних (поверхневих і підземних ) вод, ґрунтів, наземних і водних 

екосистем, які необхідно враховувати при здійсненні оцінки екологічної 

ситуації. 

19. Дайте визначення поняття «глобальний моніторинг». 

20. Сформулюйте основні цілі глобального моніторингу. 

21. Охарактеризуйте проблему, що вирішується в межах моніторингу 

озонового шару. 

22. Які завдання передбачено Кіотським протоколом у зв’язку з 

проведенням кліматичного моніторингу. 

23. Який основний документ покладено в основу здійснення моніторингу 

вод у країнах ЄС. 

24. Коротко охарактеризуйте значення моніторингу транскордонного 

переносу забруднень атмосферного повітря. 

 

Модуль 2 

1. Що є головною метою функціонування системи моніторингу 

довкілля. 

2. Як розуміти поняття «інтегроване управління навколишнього 



 

 

природного середовища». 

3. Дайте визначення поняттю «стійкий розвиток». 

4. Які вимоги необхідні для реалізації інтегрованого управління 

навколишнього природного середовища. 

5. Які елементи включає цикл системи моніторингу. 

6. Які чинники необхідно враховувати при розробці стратегії 

моніторингу. 

7. Які завдання повинні передбачатись у програмах моніторингу. 

8. Дайте перелік вимог до управління даними. 

9. Розкрийте поняття «структура моніторингу». 

10. Дайте визначення сучасного поняття «державний моніторинг 

довкілля». 

11. Що є метою здійснення системи державного моніторингу довкілля 

України. 

12. Назвіть основні завдання системи державного моніторингу довкілля 

України. 

13. Перелічіть основні принципи здійснення системи державного 

моніторингу довкілля України. 

14. Назвіть види моніторингу  відповідно до цілей його функціонування. 

15. Дайте визначення поняття «загальний (стандартний) моніторинг». 

16. Дайте визначення поняття «кризовий  (оперативний) моніторинг» і 

назвіть мету, головні завдання та особливості його здійснення. 

17. Визначіть, які підстави необхідні для оголошення місцевості зоною 

надзвичайної екологічної ситуації. 

18. Дайте визначення поняття «фоновий (науковий) моніторинг» та як 

використовують інформацію одержану під час його проведення. 

19. Назвіть ієрархічні рівні системи моніторингу довкілля. 

20. Розкрийте сутність методичного та метрологічного забезпечення 

функціонування системи державного моніторингу довкілля в Україні.  

21. Які особливості технічного, програмного та організаційного 

забезпечення системи державного моніторингу довкілля в Україні можна 

назвати. 

22. Дайте перелік основних напрямів наукового забезпечення системи 

державного моніторингу довкілля в Україні. 

23. Які основні нормативно-правові документи регламентують 

організацію і проведення системи державного моніторингу довкілля в Україні. 

24. Обґрунтуйте основні недоліки  функціонування системи державного 

моніторингу довкілля в Україні. 

25. В яких міжнародних програмах у сфері моніторингу бере участь 

Україна.  

26. Наведіть особливості функціонування систем моніторингу 

в розвинених країнах. 

27. Назвіть речовини, наявність яких в атмосферному повітрі 

визначається в обов’язковому порядку під час проведення моніторингу? 

28. Визначте мету проведення моніторингу атмосферного повітря. 



 

 

29. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу атмосферного повітря. 

30. Яку інформацію отримають у результаті проведення моніторингу 

атмосферного повітря? 

31. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

атмосферного повітря. 

32. Визначте різницю між поверхневими та підземними водами. 

33. Дайте визначення поняття «стан поверхневих вод». 

34. Назвіть фізичні та загально-санітарні показники якості води. 

35. Дайте визначення терміну «моніторинг вод». 

36. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу вод. 

37. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

вод. 

38. Дайте визначення та структуру земельного фонду країни. 

39. Дайте визначення поняття «якість ґрунту». 

40. Дайте визначення поняття «самоочищення ґрунту». 

41. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу ґрунту. 

42. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

ґрунту. 

43. Дайте визначення терміну «відходи». 

44. Поясніть механізм центрального сортування. 

45. Визначте переваги переробки відходів. 

46. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу відходів. 

47. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

відходів. 

48. Визначте мету проведення моніторингу відходів. 

49. Назвіть кількість видів, занесених до Червоної книги України. 

50. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу біорізноманіття. 

51. Дайте визначення терміну «тест-полігон». 

52. Назвіть головні критерії вибору тест-об’єктів. 

 

Модуль 3 

1. Назвіть групи об’єктів моніторингу. 

2. Перелічіть основні суб’єкти моніторингу. 

3. На чому базуються відносити між суб’єктами моніторингу? 

4. Визначте функції суб’єктів моніторингу. 

5. Дайте визначення поняття «Екологічний менеджмент». 

6. Дайте визначення поняття «Екологічний менеджмент». 

7. Яка головна мета здійснення екологічного менеджменту? 

8. Які характерні риси притаманні екологічному управлінню та 

екологічному менеджменту, в чому їх основні розбіжності? 

9. За якими принципами функціонує система екологічного 

менеджменту? 

10. Наведіть елементи системної моделі екологізації виробництва 

суб’єкта господарської діяльності. 

11. Дайте перелік основних міжнародних стандартів системи ISO, які 



 

 

регламентують здійснення екологічного менеджменту та проведення 

екологічного аудиту. 

12. Дайте пояснення скороченню «система EMAS» та позначте  

його англійською мовою. 

13. Які нормативно-правові документи діють на території України та 

регламентують здійснення систем EMAS? 

14. Наведіть приклади суб’єктів господарської діяльності. 

15. Які функції та на підставі яких документів виконують свої обов’язки 

екоаудитори? 

16. Чим відрізняється внутрішнє аудитування від зовнішнього? 

17.  Які основні принципи екологічної оцінки суб’єктів господарської 

діяльності та в чому їх сутність? 

18.  З якою метою здійснюється екологічна оцінка суб’єктів  

господарської діяльності? 

19.  Які спонукальні мотиви введення систем екологічного менеджменту 

і екологічного аудиту Вам відомі? 

20.  В чому полягають особливості екологічного менеджменту 

у порівнянні з системою управління? 

21.  Які основні закони та нормативно-правові документи у галузі 

природокористування діють в Україні? 

22.  Які переваги мають суб’єкти господарської діяльності перед 

іншими, що впровадили систему екологічного менеджменту? 

23.  У чому полягають базові принципи міжнародного стандарту ISO 

14001? 

24.  Які три групи стандартів входять в систему стандартів ISO 14000, з 

якими видами діяльності вони пов’язані? 

 

Залік 

1. Які три етапи розвитку системи «природа – суспільство» можна 

виділити? 

2. Назвіть час, коли екологічна криза набула глобального значення та 

основні проблеми, що складають найбільшу небезпеку для навколишнього 

природного середовища. 

3. Коли та при яких обставинах вперше з’явився термін «моніторинг»?  

4. Внаслідок яких обставин відбувалось удосконалення визначення 

«моніторинг»? 

5. Дайте визначення терміну «моніторинг» за М. Ф. Реймерсом.  

6. Дайте сучасне визначення державного моніторингу довкілля. 

7. Назвіть основні екологічні проблеми, для вирішення яких необхідне 

здійснення глобального моніторингу. 

8. Дайте визначення поняття «забруднення». Які існують основні види 

забруднення навколишнього природного середовища? 

9. Що таке фізичне забруднення? Коротко охарактеризуйте основні 

види фізичного забруднення. 

10. Дайте визначення поняття «хімічне забруднення». Охарактеризуйте 



 

 

його основну небезпеку. 

11. Наведіть приклади біологічного забруднення навколишнього 

природного середовища. 

12. Дайте визначення понять «Екологічний стан території» та 

«Екологічна ситуація»?  

13. Як класифікуються екологічні ситуації за збільшенням ступеня 

екологічної несприятливості? 

14. Дайте визначення понять «Надзвичайна екологічна ситуація» та 

«Зона екологічного лиха». 

15. Які критерії та показники враховуються для оцінки екологічної 

ситуації? Наведіть приклади для кожного з них. 

16. Назвіть основні міжнародні угоди щодо охорони довкілля, 

учасником яких є Україна. 

17. Наведіть основні критерії та показники для оцінки екологічної 

ситуації. 

18. Дайте коротку характеристику показників стану атмосферного 

повітря, природних (поверхневих і підземних ) вод, ґрунтів, наземних і водних 

екосистем, які необхідно враховувати при здійсненні оцінки екологічної 

ситуації. 

19. Дайте визначення поняття «глобальний моніторинг». 

20. Сформулюйте основні цілі глобального моніторингу. 

21. Охарактеризуйте проблему, що вирішується в межах моніторингу 

озонового шару. 

22. Які завдання передбачено Кіотським протоколом у зв’язку з 

проведенням кліматичного моніторингу. 

23. Який основний документ покладено в основу здійснення 

моніторингу вод у країнах ЄС. 

24. Коротко охарактеризуйте значення моніторингу транскордонного 

переносу забруднень атмосферного повітря. 

25. Що є головною метою функціонування системи моніторингу 

довкілля. 

26. Як розуміти поняття «інтегроване управління навколишнього 

природного середовища». 

27. Дайте визначення поняттю «стійкий розвиток». 

28. Які вимоги необхідні для реалізації інтегрованого управління 

навколишнього природного середовища. 

29. Які елементи включає цикл системи моніторингу. 

30. Які чинники необхідно враховувати при розробці стратегії 

моніторингу. 

31. Які завдання повинні передбачатись у програмах моніторингу. 

32. Дайте перелік вимог до управління даними. 

33. Розкрийте поняття «структура моніторингу». 

34. Дайте визначення сучасного поняття «державний моніторинг 

довкілля». 

35. Що є метою здійснення системи державного моніторингу довкілля 



 

 

України. 

36. Назвіть основні завдання системи державного моніторингу довкілля 

України. 

37. Перелічіть основні принципи здійснення системи державного 

моніторингу довкілля України. 

38. Назвіть види моніторингу  відповідно до цілей його функціонування. 

39. Дайте визначення поняття «загальний (стандартний) моніторинг». 

40. Дайте визначення поняття «кризовий  (оперативний) моніторинг» і 

назвіть мету, головні завдання та особливості його здійснення. 

41. Визначіть, які підстави необхідні для оголошення місцевості зоною 

надзвичайної екологічної ситуації. 

42. Дайте визначення поняття «фоновий (науковий) моніторинг» та як 

використовують інформацію одержану під час його проведення. 

43. Назвіть ієрархічні рівні системи моніторингу довкілля. 

44. Розкрийте сутність методичного та метрологічного забезпечення 

функціонування системи державного моніторингу довкілля в Україні.  

45. Які особливості технічного, програмного та організаційного 

забезпечення системи державного моніторингу довкілля в Україні можна 

назвати. 

46. Дайте перелік основних напрямів наукового забезпечення системи 

державного моніторингу довкілля в Україні. 

47. Які основні нормативно-правові документи регламентують 

організацію і проведення системи державного моніторингу довкілля в Україні. 

48. Обґрунтуйте основні недоліки  функціонування системи державного 

моніторингу довкілля в Україні. 

49. В яких міжнародних програмах у сфері моніторингу бере участь 

Україна.  

50. Наведіть особливості функціонування систем моніторингу 

в розвинених країнах. 

51. Назвіть речовини, наявність яких в атмосферному повітрі 

визначається в обов’язковому порядку під час проведення моніторингу? 

52. Визначте мету проведення моніторингу атмосферного повітря. 

53. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу атмосферного повітря. 

54. Яку інформацію отримають у результаті проведення моніторингу 

атмосферного повітря? 

55. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

атмосферного повітря. 

56. Визначте різницю між поверхневими та підземними водами. 

57. Дайте визначення поняття «стан поверхневих вод». 

58. Назвіть фізичні та загально-санітарні показники якості води. 

59. Дайте визначення терміну «моніторинг вод». 

60. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу вод. 

61. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

вод. 

62. Дайте визначення та структуру земельного фонду країни. 



 

 

63. Дайте визначення поняття «якість ґрунту». 

64. Дайте визначення поняття «самоочищення ґрунту». 

65. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу ґрунту. 

66. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

ґрунту. 

67. Дайте визначення терміну «відходи». 

68. Поясніть механізм центрального сортування. 

69. Визначте переваги переробки відходів. 

70. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу відходів. 

71. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

відходів. 

72. Визначте мету проведення моніторингу відходів. 

73. Назвіть кількість видів, занесених до Червоної книги України. 

74. Назвіть об’єкти та суб’єкти моніторингу біорізноманіття. 

75. Дайте визначення терміну «тест-полігон». 

76. Назвіть головні критерії вибору тест-об’єктів. 

77. Назвіть групи об’єктів моніторингу. 

78. Перелічіть основні суб’єкти моніторингу. 

79. На чому базуються відносити між суб’єктами моніторингу? 

80. Визначте функції суб’єктів моніторингу. 

81. Дайте визначення поняття «Екологічний менеджмент». 

82. Дайте визначення поняття «Екологічний менеджмент». 

83. Яка головна мета здійснення екологічного менеджменту? 

84. Які характерні риси притаманні екологічному управлінню та 

екологічному менеджменту, в чому їх основні розбіжності? 

85. За якими принципами функціонує система екологічного 

менеджменту? 

86. Наведіть елементи системної моделі екологізації виробництва 

суб’єкта господарської діяльності. 

87. Дайте перелік основних міжнародних стандартів системи ISO, які 

регламентують здійснення екологічного менеджменту та проведення 

екологічного аудиту. 

88. Дайте пояснення скороченню «система EMAS» та позначте  

його англійською мовою. 

89. Які нормативно-правові документи діють на території України та 

регламентують здійснення систем EMAS? 

90. Наведіть приклади суб’єктів господарської діяльності. 

91. Які функції та на підставі яких документів виконують свої обов’язки 

екоаудитори? 

92. Чим відрізняється внутрішнє аудитування від зовнішнього? 

93.  Які основні принципи екологічної оцінки суб’єктів господарської 

діяльності та в чому їх сутність? 

94.  З якою метою здійснюється екологічна оцінка суб’єктів  

господарської діяльності? 

95.  Які спонукальні мотиви введення систем екологічного менеджменту 



 

 

і екологічного аудиту Вам відомі? 

96.  В чому полягають особливості екологічного менеджменту 

у порівнянні з системою управління? 

97.  Які основні закони та нормативно-правові документи у галузі 

природокористування діють в Україні? 

98.  Які переваги мають суб’єкти господарської діяльності перед 

іншими, що впровадили систему екологічного менеджменту? 

99.  У чому полягають базові принципи міжнародного стандарту ISO 

14001? 

100.  Які три групи стандартів входять в систему стандартів ISO 14000, 

з якими видами діяльності вони пов’язані? 

 

13.2. Плани практичних занять 

 

Плани практичних занять наведені в окремому методичному матеріалі 

щодо проведення вказаного виду навчальних занять. 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти наведені у 

методичному матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки». 

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних 

вказівках щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної дисципліни. 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни 

наведений в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і правил 

щодо розробки ККР.  
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