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Анотація 

 

Силабус включає в себе анотований зміст курсу «Моніторинг 

навколишнього природного середовища», мету (компетентності), перелік тем, 

матеріали для читання. 

Програму навчальної дисципліни «Моніторинг навколишнього природного 

середовища» розроблено з урахуванням методологічного, нормативно-

методичного та правового забезпечення реалізації Основних напрямів державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки як складової національної безпеки; реалізації 

міжнародних угод і виконання Україною взятих на себе в рамках цих угод 

зобов'язань та підтримання міждержавних відносин у природоохоронній сфері; 

екологічної освіти та екологічного виховання. 

З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації 

людського світогляду в дисципліні узагальнено і систематизовано теоретичний 

доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань.  

Дисципліна «Моніторинг навколишнього природного середовища» 

призвана надати здобувачам вищої освіти за третім (освітньо-наукового) рівнем 

вищої школи уявлення про комплексний аналіз сутності, видів і рівнів 

моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих вод, стану 

ґрунтів, радіоактивного забруднення природного середовища, а також 

становлення біомоніторингу як методу наукового пізнання.  

Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами знань у галузі 

охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів і отримання глибоких знань та практичних навичок 

спрямованих на засвоєння основних сучасних концепцій здійснення моніторингу 

навколишнього природнього середовища. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну роботу та 

впровадження набутих практичних навиків, які можуть бути застосовані в 

практичній роботі в органах екологічного контролю та управління, в екологічних 

службах підприємств та організацій та при проведенні наукових досліджень.  

 

2. Інформація про викладача 

Загальна 

інформація 

Крайнюков Олексій Миколайович, професор кафедри екологічної 

безпеки та екологічної освіти Каразінського навчально-наукового 

інституту екології Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, професор, доктор географічних наук 

Контактні 

телефони  

(робочий) – (057) 707 46 58  

Е-mail alkraynukov@gmail.com 

Наукові 

інтереси* 

моніторинг довкілля, еколого-токсикологічні дослідження 

компонентів довкілля 

Професійні 

здібності* 

Професійні знання у сфері екології.  

Профайл 

викладача 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&g

mla=AJsN-

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYWDF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VVSsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYWDF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VVSsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkAAAAJ


F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYW

DF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VV

SsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkA

AAAJ 

http://orcid.org/0000-0002-5264-3118 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211795234 
* – заповнюється за бажанням НПП. 

3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

Університету (http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру щосереди з 

9.00 до 12.00 у каб. 309 УКРНДІЕП. Онлайн консультації: за попередньою 

домовленістю в робочі дні з 8.30 до 16.30. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

 

Пререквізити: «Філософсько-методологічні основи наукових досліджень», 

«Академічна іноземна мова», «Методика викладання у вищій школі», 

«Практикум з наукової комунікації», «Математичне моделювання процесів 

забруднення компонентів навколишнього природного середовища», «Радіаційна 

екологія», «Оцінка впливу на навколишнє природнє середовище», «Методологія 

та методи наукового аналізу», «Міжнародний досвід забезпечення екологічної 

безпеки». 

Постреквізити: «Системний аналіз якості навколишнього середовища», 

«Еколого - економічні основи природокористування», виконання та захист 

кваліфікаційної роботи. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою 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. 

Основним завданням вивчення 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.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами 

базовими знаннями з: 

–     принципів створення і функціонування системи моніторингу; 

–    принципів узгодженості нормативно-правового та організаційно-

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYWDF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VVSsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYWDF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VVSsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYWDF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VVSsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7X94X5qukko13Ma_2MWh0DkXcKVPHuOln1tbjmNCwR4fUcYWDF9rny3A4TWaYY9PUTMRtNV_cnCIaYuEfmEL6RrnGXF4Mf6VVSsoDYfCmcsTrPfUDx3XLYC7nGt8ouHJLermfD&user=TYGTBvkAAAAJ
https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0002-5264-3118&authorId=57211795234&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-5264-3118&category=orcidLink
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211795234
http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759


методичного забезпечення сумісності технічного, інформаційного і програмного 

забезпечення складових частин системи моніторингу; 

–     принципів своєчасності та систематичності спостережень за станом 

довкілля в зоні дії техногенних об’єктів, отримання комплексності оброблення і 

використання екологічної інформації, що знаходиться і зберігається в системі 

моніторингу. 

 У результаті вивчення 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. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Денна форма навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 3-й 3-й 

Семестр 5-й 5-й 

Обсяг кредитів ECTS 3 3 

Загальна кількість годин 90 год. 90 год. 



Лекції 22 год. 22 год. 

Практичні, семінарські 22 год. 22 год. 

Лабораторні 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 46 год. 46 год. 

Вид підсумкового 

контролю 
Залік Залік 

 

6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні години 

утворюють пару академічних годин, що триває 90 хвилин без перерви. 
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Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

5 семестр (15 тижнів) 

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 

1-4 

 

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 1.2 Класифікація видів забруднення 

навколишнього природного середовища. 

Класифікація видів забруднення. Фізичне забруднення. 

Радіаційне та радіоактивне забруднення. Хімічне 

забруднення. Біологічне забруднення. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Модульний контроль. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

 



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. 

5-9 

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

  

 



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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

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

екологічного менеджменту як основа управління екологічною безпекою на 

національному та міждержавному рівнях. 

10-15 

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

 

 

 

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. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

 

Тема 3.3 Екологічний аудит як елемент системи 

екологічного менеджменту. 

Система екологічного аудиту. Комплексний план 

проведення екоаудиту. Екоаудитори. Внутрішнє та 

зовнішнє аудитування. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

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 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 6 год. 



навколишнього середовища. Каральні методи зниження 

впливів на стан навколишнього середовища. Позитивність 

зв’язків між економічними та екологічними показниками 

діяльності. 

 

Модульний контроль 

Модульний контроль  

 Іспит  

Всього 90 годин 
Примітка: Лек – лекція; ПЗ – практичне заняття; Сем – семінарське заняття; СР – самостійна 

робота.  
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Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

5 семестр 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 1 

Лекції 3 1 3 

Семінари 3 1 3 

Практичні заняття* - - - 

Модул. контроль* 

(тестування) 
1 10 10 

Разом за модулем № 1 16 

Модуль № 2 

Лекції 4 1 4 

Семінари 4 2 8 

Практичні заняття* - - - 

Модул. контроль* 

(контрольна робота) 
1 10 10 

Разом за модулем № 2 22 

Модуль № 3 Лекції 4 1 4 

 Семінари 4 2 8 

 Практичні заняття* - - - 

 Модул. контроль* 

(контрольна 

робота) 

1 10 10 

 Разом за модулем № 3 22 

Разом за поточний контроль 60 

ІІ. Екзамен 40 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність здобувача вищої освіти 
 

Разом за всі види навчальної роботи 100 
* – обов’язкові види навчального контролю. 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи здобувача вищої освіти впродовж семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

До уваги можуть братись додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих 

навичок під час виконання завдань практичних  і лабораторних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті 

(оцінюється від 0 до 2 балів): 



2 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

1 бал – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

0,5 балів – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

(оцінюється від 0 до 2 балів): 

2 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни, звіт оформлений 

граматично і стилістично без помилок; 

1 бал – завдання виконане частково, у звіті допущені незначні граматичні 

чи стилістичні помилки  

0 балів – завдання не виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, системність, 

логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність оформлення 

письмової роботи, самостійність виконання. 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти при виконанні 

контрольних робіт (оцінюється від 0 до 10 балів): 

10 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

9 балів - вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо повні. Не розкрито суть третини питань; 

8 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо повні. Не розкрито суть половини питань; 

7 балів - вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

6 балів – вірні відповіді дані на 2/3 питань,  дотримано всі вимоги до 

виконання; 

5 балів - вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

4 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань, але вони 

недостатньо повні. Не розкрито суть питань; 

3 бали – вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 



наявні значні помилки; 

2 бали – дано вірні відповіді на 25% питань; 

1 бал - дано вірні відповіді менш ніж на 25% питань; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 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. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 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. 

 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 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. Яка головна мета здійснення екологічного менеджменту? 

7. Які характерні риси притаманні екологічному управлінню та 

екологічному менеджменту, в чому їх основні розбіжності? 

8. За якими принципами функціонує система екологічного менеджменту? 

9. Наведіть елементи системної моделі екологізації виробництва суб’єкта 

господарської діяльності. 

10. Дайте перелік основних міжнародних стандартів системи ISO, які 

регламентують здійснення екологічного менеджменту та проведення 

екологічного аудиту. 



11. Дайте пояснення скороченню «система EMAS» та позначте  

його англійською мовою. 

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

регламентують здійснення систем EMAS? 

13. Наведіть приклади суб’єктів господарської діяльності. 

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

екоаудитори? 

15. Чим відрізняється внутрішнє аудитування від зовнішнього? 

16.  Які основні принципи екологічної оцінки суб’єктів господарської 

діяльності та в чому їх сутність? 

17.  З якою метою здійснюється екологічна оцінка суб’єктів  

господарської діяльності? 

18.  Які спонукальні мотиви введення систем екологічного менеджменту і 

екологічного аудиту Вам відомі? 

19.  В чому полягають особливості екологічного менеджменту у порівнянні 

з системою управління? 

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

природокористування діють в Україні? 

21.  Які переваги мають суб’єкти господарської діяльності перед іншими, 

що впровадили систему екологічного менеджменту? 

22.  У чому полягають базові принципи міжнародного стандарту ISO 

14001? 

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

якими видами діяльності вони пов’язані? 
 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі з 

метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань і 

навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі екзамену. 

Екзамен проводиться за білетами. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді здобувач вищої освіти. Для уточнення оцінки 

знань не виключається можливість додаткових запитань за іншими розділами 

курсу. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час заліку 

(оцінюється від 0 до 40 балів): 

33-40 балів – здобувач вищої освіти в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив 

вміння застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно 

аналізувати, узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При 

відповіді продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою 

літературою. 

25-32 балів – здобувач вищої освіти достатньо повно володіє навчальним 



матеріалом, однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не 

впливають на загальну правильність відповіді. 

17-24 балів – здобувач вищої освіти засвоїв тільки основний матеріал, не 

знає окремих положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко 

сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні матеріалу, 

має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його практичним 

застосуванням. 

9-16 балів – здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-8 балів – здобувач вищої освіти не засвоїв значної частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти 

основні положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з 

його практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне 

доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання заліку 

необхідне значне доопрацювання. 

 

Перелік питань для підготовки до іспиту відповідно питань до 

підсумкового контролю 1- 3. 

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. 

24. Що є головною метою функціонування системи моніторингу довкілля. 

25. Як розуміти поняття «інтегроване управління навколишнього 

природного середовища». 

26. Дайте визначення поняттю «стійкий розвиток». 

27. Які вимоги необхідні для реалізації інтегрованого управління 

навколишнього природного середовища. 

28. Які елементи включає цикл системи моніторингу. 

29. Які чинники необхідно враховувати при розробці стратегії моніторингу. 

30. Які завдання повинні передбачатись у програмах моніторингу. 

31. Дайте перелік вимог до управління даними. 

32. Розкрийте поняття «структура моніторингу». 

33. Дайте визначення сучасного поняття «державний моніторинг довкілля». 

34. Що є метою здійснення системи державного моніторингу довкілля 

України. 

35. Назвіть основні завдання системи державного моніторингу довкілля 

України. 

36. Перелічіть основні принципи здійснення системи державного 

моніторингу довкілля України. 

37. Назвіть види моніторингу  відповідно до цілей його функціонування. 

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

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

назвіть мету, головні завдання та особливості його здійснення. 

40. Визначіть, які підстави необхідні для оголошення місцевості зоною 

надзвичайної екологічної ситуації. 



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

використовують інформацію одержану під час його проведення. 

42. Назвіть ієрархічні рівні системи моніторингу довкілля. 

43. Розкрийте сутність методичного та метрологічного забезпечення 

функціонування системи державного моніторингу довкілля в Україні.  

44. Які особливості технічного, програмного та організаційного 

забезпечення системи державного моніторингу довкілля в Україні можна назвати. 

45. Дайте перелік основних напрямів наукового забезпечення системи 

державного моніторингу довкілля в Україні. 

46. Які основні нормативно-правові документи регламентують організацію і 

проведення системи державного моніторингу довкілля в Україні. 

47. Обґрунтуйте основні недоліки  функціонування системи державного 

моніторингу довкілля в Україні. 

48. В яких міжнародних програмах у сфері моніторингу бере участь 

Україна.  

49. Наведіть особливості функціонування систем моніторингу в розвинених 

країнах. 

50. Назвіть речовини, наявність яких в атмосферному повітрі визначається в 

обов’язковому порядку під час проведення моніторингу? 

51. Визначте мету проведення моніторингу атмосферного повітря. 

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

53. Яку інформацію отримають у результаті проведення моніторингу 

атмосферного повітря? 

54. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

атмосферного повітря. 

55. Визначте різницю між поверхневими та підземними водами. 

56. Дайте визначення поняття «стан поверхневих вод». 

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

58. Дайте визначення терміну «моніторинг вод». 

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

60. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

вод. 

61. Дайте визначення та структуру земельного фонду країни. 

62. Дайте визначення поняття «якість ґрунту». 

63. Дайте визначення поняття «самоочищення ґрунту». 

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

65. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

ґрунту. 

66. Дайте визначення терміну «відходи». 

67. Поясніть механізм центрального сортування. 

68. Визначте переваги переробки відходів. 

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

70. Назвіть основні нормативно-правові документи в галузі моніторингу 

відходів. 

71. Визначте мету проведення моніторингу відходів. 

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

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

74. Дайте визначення терміну «тест-полігон». 



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

76. Назвіть групи об’єктів моніторингу. 

77. Перелічіть основні суб’єкти моніторингу. 

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

79. Визначте функції суб’єктів моніторингу. 

80. Дайте визначення поняття «Екологічний менеджмент». 

81. Дайте визначення поняття «Екологічний менеджмент». 

82. Яка головна мета здійснення екологічного менеджменту? 

83. Які характерні риси притаманні екологічному управлінню та 

екологічному менеджменту, в чому їх основні розбіжності? 

84. За якими принципами функціонує система екологічного менеджменту? 

85. Наведіть елементи системної моделі екологізації виробництва суб’єкта 

господарської діяльності. 

86. Дайте перелік основних міжнародних стандартів системи ISO, які 

регламентують здійснення екологічного менеджменту та проведення 

екологічного аудиту. 

87. Дайте пояснення скороченню «система EMAS» та позначте  

його англійською мовою. 

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

регламентують здійснення систем EMAS? 

89. Наведіть приклади суб’єктів господарської діяльності. 

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

екоаудитори? 

91. Чим відрізняється внутрішнє аудитування від зовнішнього? 

92.  Які основні принципи екологічної оцінки суб’єктів господарської 

діяльності та в чому їх сутність? 

93.  З якою метою здійснюється екологічна оцінка суб’єктів  

господарської діяльності? 

94.  Які спонукальні мотиви введення систем екологічного менеджменту і 

екологічного аудиту Вам відомі? 

95.  В чому полягають особливості екологічного менеджменту у порівнянні 

з системою управління? 

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

природокористування діють в Україні? 

97.  Які переваги мають суб’єкти господарської діяльності перед іншими, 

що впровадили систему екологічного менеджменту? 

98.  У чому полягають базові принципи міжнародного стандарту ISO 

14001? 

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

якими видами діяльності вони пов’язані? 

Отримані здобувачем вищої освіти бали за накопичувальною  

100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 

 

 



Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 
Рейтингова шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 

 

9. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна підготовка 

до семінарських та практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

3. Під час заняття мобільними пристроями дозволяється користуватися 

тільки з навчальною метою і з дозволу керівника заняття. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих 

балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускаються реферати, які містять не менше 40 % оригінального тексту при 

перевірці на плагіат. 

6. Суворе дотримання правил безпеки під час організації виїзних занять на 

об’єкти (не) виробничої сфери. 

 

Розробник: 

проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна,  

д-р геогр. наук                                                 Олексій КРАЙНЮКОВ 

 


