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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

Метою вивчення дисципліни є формування у аспірантів теоретичних знань та 

практичних навичок у галузі:  

• статистичного моделювання процесів у навколишньому природному 

середовищі;  

• імітаційного моделювання процесів антропогенного впливу на елементи 

довкілля;  

• використання стохастичних методів прогнозування забруднення довкілля 

під впливом антропогенних факторів;  

• розробки і використання імітаційних моделей для вирішення типових задач 

природоохоронної діяльності.  

Завдання вивчення курсу – навчити аспірантів основам використання 

методів математичного моделювання при дослідженні процесів антропогенного 

впливу на довкілля та здійсненні різних функцій екологічного управління, 

зокрема:  

• у циклі процесу екологічного моніторингу довкілля – на етапі розробки 

стратегії та програми моніторингу та на етапі обробки даних;  

• при оцінці впливу різних факторів антропогенного навантаження на 

довкілля (фактичного або прогнозного), прогнозуванні стану компонентів 

навколишнього середовища під впливом природних та антропогенних факторів; у 

тому числі при виконанні процедури оцінки впливу на навколишнє середовище;  

при розробці та оцінці ефективності природоохоронних заходів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  знати:  

• основи методу математичного моделювання;  

• основні принципи математичного та імітаційного моделювання;  

• етапи математичного моделювання;  

• принцип побудови найпростішої математичної моделі;  

• поняття та методи математичного аналізу і теорії диференційних рівнянь як 

основного апарату побудови математичних моделей;  

• методологію оцінки екологічних параметрів і моделювання процесів та 

явищ, що відбуваються у довкіллі.  

Аспірант повинен вміти:  

• оптимально визначати клас моделей та засобів моделювання, який є 

необхідним для практичної задачі екологічного управління;  
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• визначати програму розробки моделі; оцінювати необхідні ресурси;  

• коректно схематизувати практичну задачу з області охорони навколишнього 

природного середовища для розбудови імітаційної моделі;  

• оцінювати об’єм вихідної інформації, необхідної для моделювання;  

• задавати вихідні значення та параметри моделей у програмах імітаційного 

моделювання забруднення водного середовища та повітря;  

• за допомогою програмних засобів, представлених в курсі будувати 

нескладні моделі забруднення навколишнього середовища;  

• оцінювати та інтерпретувати результати моделювання; виконувати аналіз 

невизначеності результатів моделювання;  

• використовувати моделі популяційної екології при аналізі результатів 

екологічного моніторингу (даних щодо динаміки чисельності популяції);  

• здійснювати прогноз стану компонентів навколишнього середовища під 

впливом антропогенних та природних факторів.  

  

3. Програма навчальної дисципліни  

  

Змістовий модуль 1. Понятійний апарат та загальні принципи 

моделювання і прогнозування стану довкілля   

Тема 1.1. Види й особливості моделювання в екології.   

Тема 1.2. Математичне моделювання в екології.  

Тема 1.3. Статистичні моделі.  

Тема 1.4. Побудова функції регресії.  

Тема 1.5. Моделювання, прогнозування і охорона повітряного басейну  

Тема 1.6. Моделювання антропогенного забруднення атмосферного повітря 

Змістовий модуль 2. Модулювання стану довкілля 

Тема 2.1. Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на ґрунти 

Тема 2.2. Моделювання і прогнозування стану водних екосистем 

Тема 2.3. Розрахунок кратності розбавлення стічних вод 

Тема 2.4. Прогнозування стану навколишнього середовища 

Тема 2.5. Загальні проблеми екологічного прогнозування 
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 4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин  

денна форма  Заочна форма  

усього   у тому числі  усього   у тому числі  

л  п  лаб  інд  с.р.  л  п  лаб  інд  с.р.  

Тема 1.1 ВИДИ Й 

ОСОБЛИВОСТІ 

МОДЕЛЮВАННЯ В 

ЕКОЛОГІЇ 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 1.2. 

МАТЕМАТИЧНЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ В 

ЕКОЛОГІЇ 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 1.3. 

СТАТИСТИЧНІ 

МОДЕЛІ 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 1.4. ПОБУДОВА 

ФУНКЦІЇ РЕГРЕСІЇ 
8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 1.5. 

МОДЕЛЮВАННЯ, 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

І ОХОРОНА 

ПОВІТРЯНОГО 

БАСЕЙНУ 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 1.6. 

МОДЕЛЮВАННЯ 

АНТРОПОГЕННОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ 

АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 2.1. 

МОДЕЛЮВАННЯ І 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

АНТРОПОГЕННОГО 

ВПЛИВУ НА 

ҐРУНТИ 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 2.2. 

МОДЕЛЮВАННЯ І 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

СТАНУ ВОДНИХ 

ЕКОСИСТЕМ 

8 2 2   4 – – – – – – 
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Тема 2.3. 

РОЗРАХУНОК 

КРАТНОСТІ 

РОЗБАВЛЕННЯ 

СТІЧНИХ ВОД 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 2.4. 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

8 2 2   4 – – – – – – 

Тема 2.5. ЗАГАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

10 2 2   6 – – – – – – 

Усього годин 90 22 22 0 0 46 – – – – – – 

 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п  
Назва теми  

Кількість 

годин  

1.  Статистичні моделі.  2 

2.  Побудова функції регресії.  2 

3.  Моделювання антропогенного забруднення 

атмосферного повітря 

2 

4.  Моделювання і прогнозування стану водних екосистем 2 

5.  Розрахунок кратності розбавлення стічних вод 2 

Разом   22 

 

 

 

 

6. Теми семінарських  занять 

 

№  

з/п  
Назва теми  

Кількість 

годин  

1.  Види й особливості моделювання в екології.   2 

2.  Математичне моделювання в екології.  2 

3.  Моделювання, прогнозування і охорона повітряного 

басейну  

2 



8  

  

4.  Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на 

ґрунти 

2 

5.  Прогнозування стану навколишнього середовища 2 

6.  Загальні проблеми екологічного прогнозування 2 

Разом   22 

 

 

7. Самостійна робота  

№  

з/п  
Назва теми  

Кількість 

годин  

1  Види й особливості моделювання в екології.   2 

2  Математичне моделювання в екології.  2 

3  Статистичні моделі.  2 

4  Побудова функції регресії.  2 

5  Моделювання, прогнозування і охорона повітряного 

басейну  

2 

6  Моделювання антропогенного забруднення 

атмосферного повітря 

4 

7  Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на 

ґрунти 

4 

8  Моделювання і прогнозування стану водних екосистем 4 

9  Розрахунок кратності розбавлення стічних вод 4 

10  Прогнозування стану навколишнього середовища 4 

11  Загальні проблеми екологічного прогнозування 4 

Разом   46 

  

 

8. Методи навчання  

                                                         

 Під час викладення дисципліни “Моделювання та прогнозування стану 

довкілля” використовуються всі три групи методів навчання: словесні, наочні, 

практичні.  

Серед словесних методів під час аудиторних занять переважно застосовуються 

методи лекції, пояснення, бесіди. Також, серед словесних методів важливе місце у 

навчальному процесі займає інструктаж. Він передбачає розкриття норм 

поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання 
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правил під час виконання навчальних операцій. Під час самостійної роботи 

аспірантів чільне місце серед групи словесних методів посідає метод роботи з 

книгою. Під час самостійної роботи, книга – це основне джерело отримання 

наукової інформації.   

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. 

Під час вивчення дисципліни “ Моделювання та прогнозування стану довкілля ” 

застосовуються насамперед методи демонстрації та ілюстрації. При цьому варто 

зауважити, що ці методи застосовуються як прийоми реалізації інших методів.  

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу 

процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному 

завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. 

Серед практичних методів під час вивчення дисципліни «Моделювання та 

прогнозування стану довкілля» застосовуються методи лабораторної роботи, які 

спрямовані на використання набутих знань у виконанні лабораторних завдань 

сутність яких полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні 

аспірантами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.  

Застосування методів навчання дозволить аспіранту більш повно та 

комплексно засвоїти основні теми аудиторної та самостійної роботи.  

  

10. Методи контролю  

  

Результати засвоєння матеріалу аудиторних занять контролюються шляхом 

написання п’ятьох модульних контрольних робіт. Виконання самостійної роботи 

аспірантами контролюється під час лабораторних занять у вигляді виконання 

аспірантами лабораторної роботи, підготовки письмового звіту роботи та 

опитування.  

Підсумковий контроль вивчення дисципліни здійснюється шляхом 

складання заліку.  

                                                                         
11. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ АСПІРАНТАМ  
Поточне тестування та самостійна робота  Сума  

T1 T2 T3 T4 T5 
100  

20 20 20 20 20 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS  

За шкалою ECTS  За національною 

шкалою  

За шкалою 

університету    

(в балах)  

 

A  Відмінно  90-100  

B  
Добре  

82-89  

C  74-81  

D  
Задовільно  

64-73  

E  60-63  

FX  

Незадовільно, з 

обов’язковим  

перескладанням 

окремих модулів  

35-59  

F  

Незадовільно, з 

обов’язковим  

перескладанням повного  

курсу  

1-34  

   

  

12. Рекомендована література  

Базова  

1. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підручник / За ред. 

О.І.Бондаря, Г.І.Рудька – К.: ПП "ЕКМО"; Харків: ТОВ "Укртехнологія", 2004. – 423 

с. 

2. Дружинин Н.И., Шишкин А.И. Математическое моделирование и 

прогнозирование загрязнения поверхностных вод суши. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

– 392 с. 

3. Анохин Ю.А., Горстко А.Б., Дамешек Л.Ю. Математические модели и методы 

управления крупномасштабным водным объектом. – Новосибирск: Наука 

(Сибирское отд.), 1987. – С. 8. 

4. Флейшман Б.С., Брусиловский П.М., Розенберг Г.С. О методах математического 

моделирования сложных систем // Системные исследования. Ежегодник. – М.: Наука, 

1982. – С.65–79. 

5. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на 

качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева. – Л.: Гидрометеоиздат , 

1987. – 285 с. 

6. Романенко В. Д. Основи гідроекології: підручник / В. Д. Романенко – К. : 

Обереги, 2001. – 728 с. 

7. Олійник Я. Б. Основи екології: підручник / Олійник Я. Б., 

8. Шищенко П. Г., Гавриленко О. П. – К. : Либідь, 2012. – 558 с. 

9. Гришин А. С. Екологічна безпека: навч. посібник / А. С. Гришин, 



11  

  

10. В. М. Новиков. М. : Гранд, 2000. – 564 с. 

11. Боярин І. М. Основи гідроекології: теорія й практика: навч. 

12. посібник / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 365с. 

13. Клименко В. Г. Гідрологія України: навч. посібник / 

14. В. Г. Клименко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 124 с. 

15. Загальна екологія: навч. посібник / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, 

16. М. М. Радомська, Є. О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

 

Нормативно-правові документи: 

1. Водный кодекс Украины. К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 138 с. 

2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту», від 24.06.2004 № 1859-

IV. 

3. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. № 

1264. 

4. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 0962.  

5. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. № 

2456.  

6. Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 0591.  

7. Закон України «Про тваринний світ» від 03.03.1993 р. № 3041 і від 13.12.2001 р. 

№ 2894.  

8. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. № 0045.  

9. Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. № 0180.  

10. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 р. № 

1908.  

11. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 р. № 1989.  

12. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 

19.11.1992 р. № 2801.  

13. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного стану населення» 

від 24.02.1994 р. № 4004.  

14. Закон України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 р. № 1389.  

15. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 р.  № 0086.  

16. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 0187.  

17. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. 

 № 2245.  

18. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. № 3745.  

19. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. № 1809-111.  

20. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 

08.02.1995 р. № 0039.  

21. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1905 р. 

№ 0255. 

22. Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними 

відходами» від 14.09.2000 р. № 1947. 



12  

  

23. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 

подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. № 

1393. 

24. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відходів» від 07.03.2002 р. № 3073. 

25. Закон України «Про затвердження Порядку розробки та затвердження норм, 

правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки» від 8.02.1997 р. № 163. 

26. Земельний кодекс України від 25.10. 2001 р. № 2768-14.  

27. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94.  

28. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-12.  

29. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких 

нормується / Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100.  

[Электронный ресурс] // http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-

ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100. (дата обращения: 21.06.2016). 

 

Допоміжна 

1. Проскурнин О.А. Нормирование поступления взаимно трансформирующихся 

веществ в водный объект со сточными водами // Наук. вісн. будівництва. – Харків: 

ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2008. – № 46. – С. 189-195. 

2. Проскурнин О.А. Проблемы экологического прогнозирования при решении 

задачи нормирования сброса сточных вод в водные объекты // Коммунальное 

хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и архитектура. – К.: Техніка, 

2009. – № 86. – С.154-159. 

3. Проскурнин О.А. Оптимизационный подход к нормированию в сточных водах 

последовательно трансформирующихся веществ // Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища те екологічної безпеки: 

Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2009. – №31 – С. 124–133. 

4. Проскурнин О.А. Проблемы оптимизационного подхода к нормированию состава 

сточных вод // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2008. – 

№ 57. – С. 380-383. 

5. Проскурнин О.А. Обеспечение технологически достижимого результата расчета 

допустимого содержания загрязняющих веществ в сточных водах // 

Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и 

архитектура. – К.: Техніка, 2010. – № 95. – С.77– 81. 

6. Васенко А.Г. Использование непараметрических статистических методов при 

анализе данных мониторинга реки Северский Донец / А.Г. Васенко, А.В. 

Коробкова, О.А.Проскурнин // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ 

АБУ. – 2012. – № 70. – С. 451-456. 

7. Е. В. Еременко, О. А. Проскурнин. Оптимизация сброса в водный объект 

последовательно трансформирующихся веществ со сточными водами // 

Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. науки и 

архитектура. – К.: Техніка, 2012. – № 105. – С. 301-306. 

http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100
http://ecopravo.org.ua/2011/07/04/postanova-kabnetu-mnstrv-ukrani-vd-11-veresnja-1996-r-n-1100


13  

  

8. О. А. Проскурнин. Нормирование сброса последовательно трансформирующихся 

веществ в водный объект со сточными водами для случая неполного разбавления. 

Коммунальное хозяйство городов: Научно-техничний  сборник.  Выпуск .№103,– 

К., «Техника», 2012.– С. 211–217. 

9. Н. И. Адаменко О. А. Проскурнин проблемы нормирования сброса сточных вод в 

водные объекты, связанные со спецификой экологического прогнозирования / Н. 

И. Адаменко О. А. Проскурнин // Системи управління, навігації та зв’язку: 

Зб. наук. пр.  – К.: ДП „Центральний науково-дослідний інститут навігації та 

управління”, 2012. –  № 2(22) – С.185-189. 

10. Проскурнин О.А. Нормирование состава сточных вод путем оценки 

экологического риска / О.А. Проскурнин // Вода и экология: проблемы и решения. 

– С.Пб., ООО «Борвик полиграфия», 2013. – № 4. – С. 65–73. 

11. Проскурнин О.А. Минимизация затрат на очистку сточных вод в рамках задачи 

нормирования водоотведения / Экология и промышленность – №3 – 2013 – С.21-

28. 

12. Проскурнин О.А. Оптимизационный подход к нормированию состава отводимых 

в водоток сточных вод для случая неполного разбавления // Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища те екологічної безпеки: 

Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2012. – №34 – С. .140-151. 

13. Проскурнин О.А. Оптимизационный подход к ограничению содержания веществ 

в сточных водах с учетом лимитирующих признаков вредности // Проблеми 

охорони навколишнього природного середовища те екологічної безпеки: 

Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2010. – №32 – С. .162-173. 

14. Проскурнин  О.А. Разбиение бассейна реки на локальные участки с целью 

осуществления бассейнового принципа расчета допустимых сбросов сточных вод 

/ О.А. Проскурнин //Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. – Сер. техн. 

науки и архитектура. – К.: Техніка, 2014. – № 112. – С. 82-87. 

15. Проскурнин О.А. Установление региональных нормативов качества природной 

воды при реализации бассейнового принципа расчета допустимых сбросов 

сточных вод. // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ПФ „Михайлов”, 2014. – № 2. – 

С. 136-140. 

16. Проскурнин О.А. Нормирование состава сточных вод с учетом стохастической 

зависимости между концентрациями веществ после очистки // «Водоочистка» – 

М.: ИД «Панорама» Издательство «Промиздат», 2014 – №1. – С. 50-57. 

17. Проскурнин О.А. Использование коэффициента конкордации для оценки 

согласованности экспертных суждений при ранжировании пунктов контроля 

качества воды водного объекта / О.А. Проскурнин, С.А. Смирнова // Проблеми 

охорони навколишнього природного середовища те екологічної безпеки: 

Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2014. – № 36 – С. .93–99. 

18. Проскурнин  О.А. Использование метода Монте-Карло для оценки 

экологического риска, вызванного сбросом сточных вод в водоток, с учетом 

самоочищения воды/ О.А. Проскурнин, О.В. Рыбалова, С.А. Смирнова / Водные 

ресурсы и водопользование – № 1 (132) – 2015 – С. 26-32. 



14  

  

19. Проскурнин  О.А. Нормирование содержания растворенного кислорода в сточных 

водах, поступающих в водный объект / О.А. Проскурнин   / Технический аудит и 

резервы производства – № 1/4 (21) – 2015. – С. 13-16. 

20. Адаменко Н.И. Уточнение понятия «максимально загрязненная часть потока 

воды» в задачах расчета допустимого сброса сточных вод в водоток / Н. И. 

Адаменко О. А. Проскурнин // ScienceRise – № 2/2(7) – 2015. – С. 57-61. 

21. Проскурнин О.А. Минимизация общих затрат на очистку сточных вод при 

нормировании водоотведения / О.А. Проскурнин // Екологічні науки – №7 – 2015. 

– С. 65-71. 

22. Проскурнин О.А. Минимизация затрат на очистку сточных вод в рамках задачи 

нормирования водоотведения // Экология и промышленность – № 3 – 2013. – С. 

22-28. 

23. Проскурнин О.А. Расчет индекса загрязнения поверхностных вод в рамках оценки 

экологической составляющей жизненного цикла продукции / О.А. Проскурнин, Б. 

Н. Комаристая, С. А. Смирнова  // ScienceRise – № 5/2(10) – 2015. – С. 32-36. 

24. Проскурнин О.А. Методика установления региональных нормативов качества 

поверхностных вод при нормировании антропогенной нагрузки / О.А. 

Проскурнин, И. В. Кирпичева, С. А. Смирнова / Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий – № 4 (10) – 2016. – С. 24-30. 

25. Проскурнин О.А. Использование метода bootstrap для оценки влияния сброса 

сточных вод на качество воды водного объекта / О.А. Проскурнин, С.А. Смирнова 

// Проблеми охорони навколишнього природного середовища те екологічної 

безпеки: Зб. наук. пр. УкрНДІЕП – Харків: ВД “Райдер”, 2015. – № 37 – С. 163-

171. 

26. Проскурнин О.А., Кирпичева И.В , Кононенко А.В. , Третьякова Н.В. Расчет 

концентрации вещества в контрольной точке водного объекта в зоне действия 

сбросов сточных вод  // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ПФ „Михайлов”, 2017. 

– № 1. 

27. О.А. Проскурнина, А.И. Юрченко, Е.С. Березенко. Расчет допустимых сбросов 

возвратных вод в водные объекты с использованием бальной системы 

нормирования качества поверхностных вод / Экология и промышленность – № 1 – 

2017 – С.21-28. 

 

Розробник: 

старший науковий співробітник  

лабораторії проблем формування  

та регулювання якості вод, к.т.н., с.н.с.     Олег Проскурнін 

 


