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Дні занять  Розклад занять:  

Консультації  Розклад консультацій: 

Мета навчальної дисципліни   

Підготовка спеціалістів еколого – аналітичного профілю, які повинні: мати глибокі 

знання з аналітичної хімії; володіти знаннями про найбільш поширені методи аналізу 

основних об'єктів довкілля: ґрунтів, вод та повітря; мати чітке уявлення про 

особливості складу об'єктів природного середовища; вміти оптимально підібрати 

найбільш ефективні методи аналізу; вміти виконувати аналітичні дослідження. 

Передумови для навчання  

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Методологія та методи аналітичного 

аналізу; Практикум з аналітичної хімії 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Контроль забруднення навколишнього середовища та 

екосистем з використанням методів аналітичної хімії.  
Тема 1.  Контроль забруднення навколишнього середовища, як предмет дослідження 

у природничих науках. Екоаналітична хімія, фізичні та біологічні методи 

дослідження. 

Тема 2.  Якість вимірювань та методи статистичної оцінки результатів вимірювань. 

Тема 3. Методи аналітичної хімії. Титриметричний та гравіметричні методи. 

Тема 4.  Методи аналітичної хімії. Електрохімічні методи. 

Тема 5.  Методи аналітичної хімії. Оптичні методи. 

Тема 6.  Методи аналітичної хімії. Хроматографічні методи. Мас-спектрометричні 

методи. Інші методи. 

Тема 7. Методи аналітичної хімії. Індикаторні та експрес методи. 
 

Змістовий модуль 2. Аналіз реальних об’єктів. Відбір та підготовка проб до 

виконання аналізу Дослідження фізичного та біологічного забруднення. 

Тема 8. Об'єкти аналітичної хімії та методи відбирання проб. Вода.  

Тема 9. Об'єкти аналітичної хімії та методи відбирання проб. Повітря. 

Тема 10. Об'єкти аналітичної хімії та методи відбирання проб. Грунти, донні 

відклади, відходи. 

Тема 11. Об'єкти аналітичної хімії та методи відбирання проб. Біота. 

Тема 12. Дослідження фізичного забруднення (шум, вібрація, освітлення, радіація). 

Тема 13. Дослідження біологічного забруднення. Методи дослідження вмісту 

патогенних мікроорганізмів. 

Тема 14. Біоіндикація. Біомоніторинг. Біотестування. 
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Рекомендовані джерела  
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1. Christian, Gary D., author. Analytical chemistry. -- Seventh edition / Gary D. Christian, 

University of Washington, Purnendu K. (Sandy) Dasgupta, University of Texas at 

Arlington, Kevin A. Schug, University of Texas at Arlington. 2014. ISBN 978-0-470-
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https://vulms.vu.edu.pk/Courses/CHE301/Downloads/Analytical%20Chemistry%207e%

20by%20Gary%20D.%20Christian%20(1).pdf) 

2. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного 

середовища. К.: Либідь, 1996 – 304 с.. 

2. Моніторинг довкілля: підручник /[Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б. та 

ін.]; під ред. В. М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. І доп.]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 

232 с.  

2. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. Склад та хімічний контроль об’єктів 

довкілля: Навч. посібник. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. – Львів: 

“Новий Світ-2000”, 2013. – 589 с.  

3. Клименко М.О. Моніторинг довкілля: підручник / Клименко М.О., Прищепа А.М., 

Вознюк Н.М. – К.: Академія, 2006. – 360 с.  

4. Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: навч. 

Посібник / В.М. Ісаєнко, Г.В. Лисиченко, Т.В. Дудар [та ін.]. – К.: Вид-во Нац. Авіа. 

Ун-ту ”НАУ-друк”, 2009. – 312 с.  

5. Лялюк О.Г. Моніторинг довкілля: навчальний посібник / Лялюк О.Г., Ратушняк 

Г.С. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 140 с. 

Допоміжна література 

1. Закон України про охорону навколишнього середовища. – К.: Мінекобезпеки.  

2. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства україни до права  

ЄС у сфері охорони довкілля. – К.: «Додаткова підтримка Міністерства екології та  

природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки». – 

112 с. 

Інформаційні ресурси 

Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів mepr.gov.ua 

Офіційний сайт із законодавчої бази України https://zakon.rada.gov.ua/laws 

Офіційний сайт з нормативними документами Європейського союзу із захисту 

довкіля https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html 

Опис методів контролю забрудненння довкілля на офіційному сайті Агенства із 

захисту довкілля США https://www.epa.gov/measurements-modeling/collection-

methods 

Опис стандартних методів та процедур з дослідження забруднення навколишнього 

середовища https://www.standardmethods.org/ 

 
Система оцінювання результатів навчання  

Система оцінювання сформованих компетентностей (100-бальна) враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

практичні/семінарські заняття, а також виконання самостійної роботи.  

Оцінювання здійснюється за такими видами контролю  

поточний контроль, який здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних/семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума – 70 балів, мінімальна – 50 балів); 
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підсумковий контроль, який проводиться у формі семестрового іспиту 

відповідно до графіку навчального процесу (максимальна сума – 30 балів, 

мінімальна – 10 балів); 

Оцінка виставляється як загальна сума балів, отриманих під час поточного 

контролю та письмового іспиту (максимальна сума – 100 балів, мінімальна – 60 

балів).  

Поточний контроль включає оцінювання здобувачів під час: лекцій – активна 

робота на парі – 10 балів; робота на практичних/семінарських заняттях – 40 балів; 

презентація індивідуального завдання – 20 балів. Загальна кількість балів – 70.  

Оцінювання знань під час поточного контролю проводиться за такими 

критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;  

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою 

з питань, що розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою у процесі 

виконання індивідуальних завдань; логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, 

здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.   

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за умови 

відповідності індивідуального завдання здобувача або його усної відповіді всім 

зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.   

Самостійна робота здобувача включає: пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою; підготовку до практичних/семінарських робіт; 

виконання і підготовка до захисту індивідуальних робіт; підготовку до контрольних 

робіт та іспиту.  

Самостійна робота здобувачів оцінюється як складова під час поточного 

контролю на лекціях і практичних/семінарських заняттях. Критеріями оцінювання 

самостійної позааудиторної роботи здобувачів є: глибина і міцність знань, рівень 

мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити 

обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми 

виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних/семінарських заняттях.   

Індивідуальне завдання. Максимальна оцінка 20 балів, яка може бути отримана 

за створення грантової заявки, презентації і доповіді за обраною тематикою, та 

публічного захисту роботи перед здобувачами та викладачем. 

Семестровий іспит відповідно до графіку навчального процесу є письмовою 

роботою здобувача та оцінюється балами – max 30 балів, min – 10 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів 

отриманих здобувачем під час поточного контролю та семестрового іспиту. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Сумарний результат 

у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано та виставлено оцінку за 

іспит", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку 

успішності" навчальної дисципліни. 
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Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад)  

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  
Робота на лекціях  10  
Виконання та захист індивідуальних практичних 

завдань  
40  

Презентація індивідуального завдання  20  
Семестровий іспит 30 

Разом  100  
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі 

оцінювання та системі оцінювання УКРНДІЕП  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ЄКТС  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену (іспиту), 

диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), 

практики, тренінгу  

для заліку  

90 – 100  A  відмінно  

зараховано  
82 – 89  B  

добре  
74 – 81  C  
64 – 73  D  задовільно  
60 – 63  E  
35 – 59  FX  

незадовільно  не зараховано  
1 – 34  F  

Політики навчальної дисципліни  
Політика дотримання академічної доброчесності: визначена Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у науково-дослідній 

установі «Український науково-дослідний інститут еколгічних проблем» 

http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/Aspirantura/PolozDobroches.pdf 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: При 

оцінюванні індивідуальних завдань увага приділяється якості, самостійності та 

своєчасності здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального 

процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені.  
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 

програмі навчальної дисципліни :http://www.niiep.kharkov.ua/perelik-navchalnih-

disciplin.html 
  

Силабус затверджено на засіданні Вченої ради «___» ________ 2021 р. 

Протокол №____  
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