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Пререквізити навчальної 
дисципліни Базові знання з предметів  середньої освіти 

Анотація дисципліни, 
мета, завдання та 
очікувані програмні 
результати  навчальної 
дисципліни, загальні та 
фахові компетентності, 
основна тематика 
дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – cформування у здобувачів 
освіти теоретичних знань та практичних навичок у галузі 
одержання інформації щодо поточного стану різних 
компонентів довкілля. 
Завдання навчальної дисципліни – показати методичні 
основи моніторингу довкілля, оволодіти основними 
положеннями та принципами організаційно-структурних 
рішень моніторингу, засвоїти критерії оцінки стану 
навколишнього середовища, сформувати здатність до 
самостійної оцінки стану повітря, поверхневих та 
підземних вод, ґрунтів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 
освіти повинен мати наступні компетентності: 
знати: предмет, об’єкт, структуру моніторингу довкілля, 
основні завдання моніторингу, особливості хімічного 
складу природних об’єктів, методичне, метрологічне та 
технічне забезпечення моніторингу атмосферного повітря, 
природних вод, ґрунтів, критерії та оцінки стану 
природних об’єктів, особливості забруднювачів 
навколишнього середовища, їх трансформацію, основні 
методи, прилади та обладнання контролю об’єктів 
довкілля. 
умити: розкрити основні поняття та терміни моніторингу, 
сформулювати програму спостережень об’єктів довкілля, 
визначити методики спостережень атмосферного повітря, 
природних вод, ґрунтів, проводити хімічний аналіз, 
використовувати прилади для вимірювань, оцінювати 
фактичний стан природних об'єктів за результатами 
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контролю та аналізу, робити висновки щодо тенденцій їх 
змін,  обробляти та документувати інформацію 
моніторингу. 
Основна тематика дисципліни 
Поняття довкілля. Характеристика та особливості стану 
об’єктів навколишнього середовища. 
Наукові основи системи глобального і регіонального 
моніторингу навколишнього середовища. 
Об’єкти моніторингу. Методи і методики вимірювання 
складу і властивостей об’єктів довкілля. 
Моніторинг повітря. Прилади та обладнання для 
отримання інформації про стан повітря. 
Моніторинг поверхневих і підземних вод. Особливості 
моніторингу ґрунтів. 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Форма підсумкового контролю успішності навчання є 
залік. 
Поточний контроль проводиться на практичних заняттях. 
Розподіл балів: практичні роботи – 60 балів, залік – 40 
балів. 
Виконання практичних робіт є обов’язковим. Пропущенні 
практичні заняття здобувач освіти має відпрацювати в 
індивідуальному порядку. 
Передумовою заліку є виконання всіх практичних робіт. 
Вимогою до рівня засвоєння навчального матеріалу є 
щонайменше задовільні оцінки за практичні роботи, за 
залік. 

Інша інформація про 
дисципліну (технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

Викладання навчальної дисципліні забезпечене 
методичними матеріалами та технічними засобами. 
Практичні заняття проводяться в обладнаних згідно вимог 
аудиторіях та лабораторіях. 

Рекомендовані джерела 
(основна та допоміжна 
література), електронні 
інформаційні ресурси 
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