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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Виробнича санітарія та гігієна праці 
2. Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення 
3. Статистичні методи контролю 
 
Цей курс є одним з заключних курсів ОПП за ОКР «бакалавр». 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Основні фактори, що зумовили створення системи моніторингу довкілля; 
2. Які критерії та показники використовуються для оцінки екологічного стану 

території  
3. Стан яких природних компонентів необхідно проаналізувати для здійснення 

оцінки екологічної ситуації;  
4. Які основні 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.  

Вміти: 
1. Обґрунтовувати доцільність здійснення моніторингу навколишнього 

природного середовища на прикладі надзвичайних екологічних ситуацій, які 
виникали в межах України, своєї області; 

2. Охарактеризувати основні види забруднень навколишнього природного 
середовища; 

3. Орієнтуватись, які складові елементи були притаманні системі моніторингу 
у первинному вигляді. 

Володіти: 
1. Переліком основних вимог, необхідних для реалізації інтегрованого підходу 

до управління станом навколишнього природного середовища. 
2. Методикою визначення того чи іншого елементу системи моніторингу для 

вирішення певних завдань у практичній діяльності.  
3. Методикою визначення виду моніторингу, що відповідає завданням, які 

необхідно вирішувати у конкретному випадку.  
 
 
 
 
 
 



3.Зміст робочої програми 
Модуль №1 

Створення та удосконалення системи моніторингу довкілля. Класифікація 
видів забруднення навколишнього природного середовища. Екологічний 

стан території та екологічна ситуація. 
o Передумови створення системи моніторингу довкілля та її 

удосконалення. 
o Екологічний стан території. Екологічна ситуація. Оцінювання 

екологічних ситуацій. Глобальний моніторинг 
o Загальні підходи щодо організації та здійснення системи моніторингу. 

Мета, завдання та принципи функціонування державної системи моніторингу 
довкілля (ДСМД) в Україні. Структурні елементи державної системи моніторингу 
довкілля 

 
Модуль №2 

Державна система моніторингу довкілля в Україні. Принципи функціонування, 
структура  та ієрархічні рівні. Нормативно-правове, методичне, метрологічне, 

технічне та програмне забезпечення здійснення моніторингу 
• Методичне, метрологічне, технічне, програмне, організаційне, наукове та 

нормативно-правове  забезпечення здійснення державної системи 
моніторингу довкілля в Україні. 

• Моніторинг вод Моніторинг атмосферного повітря.Моніторинг ґрунтів 
• Моніторинг біорізноманіття 
• Моніторинг у сфері поводження з відходами 
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