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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

0401 Природничі науки 

 
Варіативна 

(за вибором закладу) 
Напрям підготовки 

6.040104 Географія 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 IV-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

VIII-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 

48 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

86 год.  

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання –74 

для заочної форми навчання –  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студентів знання про теоретичні і правові засади нормування в 

Україні; основні положення національної системи стандартизації якості довкілля; принципи 

нормування якості довкілля; категорії нормативних документів, нормативи якості довкілля; 

понятійно-термінологічну базу якості довкілля. 

 Завдання: розглянути місце і роль нормування в системі заходів підвищення якості та 

рівнів екологічної безпеки довкілля; основні положення в галузі стандартизації та нормування 

якості довкілля; поняття та визначення; категорії нормативних документів; систему 

нормативних документів, які регламентують якість повітря, води та водних об’єктів; ґрунтів; 

продуктів харчування; відходів; впливів тощо. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: терміни та основні показники контролю якості повітря: ГДК робочої зони, ГДК 

максимально разове, ГДК середньодобове, індекс забруднення атмосфери (ІЗА), класи 
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небезпечності забруднювачів атмосфери, ефект сумації забруднювачів; терміни та основні 

показники контролю якості води: ГДК у воді водойми господарсько-питного та культурно-

побутового призначення, ГДК у воді водойми рибогосподарського призначення,  методи 

інтегральної оцінки якості води та оцінки її якості за окремими інгредієнтами забруднення, 

класи небезпечності забруднювачів води, ефект сумації забруднювачів; терміни та основні 

показники контролю якості ґрунтів: ГДК ґрунту, коефіцієнти концентрації хімічних елементів у 

ґрунті, ефект сумації забруднювачів; принципи санітарно-гігієнічного нормування продуктів 

харчування: ГДК (допустима залишкова кількість) шкідливої речовини в продуктах харчування, 

ефект сумації шкідливих речовин в продуктах харчування, токсичність хімічних сполук та їхні 

концентрації; терміни та визначення понять у сфері поводження з відходами, нормативи у сфері 

поводження з відходами: граничні показники утворення відходів у технологічних процесах, 

питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних 

процесах; гранично допустимі викиди (ГДВ) та гранично допустимі скиди (ГДС), загальні 

принципи їхнього встановлення та використання, види ГДВ та ГДС. 

 вміти: володіти багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, 

підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів і проведення деяких 

інших операцій, наведених у нормативних документах; отримувати реальну інформацію про 

стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри вмісту 

інгредієнтів в об'єктах довкілля.  

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Суть, мета, об'єкт і завдання нормування. Санітарно-гігієнічне, екологічне та науково-

технічне нормування. 

Тема 2. Нормування якості атмосферного повітря. 

Тема 3. Нормування поводження з відходами. 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Нормування якості води. 

Тема 5. Нормування якості ґрунту. 

Тема 6. Нормування якості харчових продуктів. 

Тема 7. Нормування впливів техногенних об'єктів на природне середовище. 

 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  

Суть, мета, об'єкт 

і завдання 

нормування. 

Санітарно-

гігієнічне, 

екологічне та 

науково-технічне 

нормування 

24 8 2   14       

Тема 2.  

Нормування 

якості 

24 8 4   12       
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атмосферного 

повітря  

Тема 3. 

Нормування 

поводження з 

відходами 

24 8 2   14       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

72 24 8   40       

Змістовий модуль 2 

Тема 4.  

Нормування 

якості води 

32 10 2   20       

Тема 5.  

Нормування 

якості ґрунту  

14 4 2   8       

Тема 6. 

Нормування 

якості харчових 

продуктів 

18 6 2   10       

Тема 7. 

Нормування 

впливів 

техногенних 

об'єктів на 

природне 

середовище 

14 4 2   8       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

78 24 8   46       

Усього годин  150 48 16   86       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря 

автотранспортом, який використовується суб’єктами господарської 

діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності 

1 

2 Визначення якості довкілля ділянки території, на якій розміщено 

школу  

1 

3 Оцінювання забруднення атмосферного повітря поселень  1 

4 Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря  2 

5 Визначення категорії небезпечності підприємств залежно від маси, 

виду та складу забруднюючих речовин, що викидають в атмосферу 

1 

6 Визначення антропогенного впливу на повітряне середовище  1 

7 Розрахунок річної емісії СО2 на заводах з виробництва коксу 1 

8 Визначення класу небезпеки промислових відходів  1 

9 Методи відбирання, консервації і зберігання проб  1 

10 Санітарні норми і правила охорони поверхневих вод від 

забруднення  

1 

11 Державні санітарні норми і правила “Вода питна”  1 
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12 Методи покращення якості води  1 

13 Правильне раціональне харчування – як чинник здоров'я людини  1 

14 Розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища 2 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Санітарно-гігієнічне, екологічне та науково-технічне нормування 14 

2 Нормування якості атмосферного повітря 12 

3 Нормування поводження з відходами 14 

4 Нормування якості води 20 

5 Нормування якості ґрунту 8 

6 Нормування якості харчових продуктів 10 

7 Нормування впливів техногенних об'єктів на природне 

середовище 

8 

 Разом  86 

 

7. Індивідуальні завдання 

Ознайомитися з методами покращення якості води.  Підготувати доповідь за однією з 

тем: 

1. Гігієнічне значення централізованого водопостачання населених пунктів.   

2. Методи покращення якості води і технологічні процеси обробки води.  

3. Способи освітлення води (видалення зважених речовин у відстійниках, флотація, 

фільтрування та ін.).  

4. Способи знебарвлення води шляхом коагуляції, напірної флотації, окислювачами (хлор, 

озон, перманганат калію), сорбентами (активоване вугілля). 

5. Способи знезараження води. 

6. Коагуляція води (коагулянти, флокулянти, організація реагентного господарства, 

дозування реагентів).  

7. Відстоювання води.  

8. Фільтрування води.  

9. Хлорування питної води (реагенти, механізми бактерицидної дії; методи хлорування 

води, дозування реагентів; обладнання для хлорування; контроль ефективності 

хлоруванння води).  

10. Знезараження води озоном (механізм бактерицидної дії, озонаторні установки, контроль 

ефективності).  

11. Знезараження води УФ-промінням, іонами срібла, йодом, ультразвуком, гама-

випромінюванням.  

12. Попередній санітарний нагляд за покращенням якості води на водопроводах.  

13. Поточний санітарний нагляд за ефективністю покращення якості води на водопроводах.  

14. Способи дегазації води.  

15. Пом’якшення води. 

16. Методи знезалізнення води. Деманганація.  

17. Способи фторування і знефторення води.  

18. Способи опріснення і знесолення.  

19. Способи дезактивації. Боротьба з мікроскопічною фауною.  

20. Споруди для покращення якості води на водопроводах.  

21. Механічні способи очищення стічних вод.  

22. Фізико-механічні способи очищення стоків води.  

23. Фізичні способи очищення стоків води.  

24. Хімічні способи очищення стоків води.  

25. Фізико-хімічні способи очищення стоків води.  
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26. Біологічні способи очищення стоків води.  

8. Методи навчання 

За джередом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, бесіда, 

дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

                                                                                

9. Методи контролю 

Поточне опитування на семінарських заняттях, індивідуальне завдання, тестування, 

залік. 

                                                               

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

8 8 8 10 4 6 6  

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
81-89 В 

71-80 С 

61-70 D 

51-60 Е  

0-50  не зараховано 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила): [навч. посібник] / М. А 

Петровська – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.  

2. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: [навч. посібник] / М. 

Петровська – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с. 

3. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище: [навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак 

.– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с. 

Допоміжна 

4. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23.12.1997 р.  

 № 771/97-ВР зі змінами від 03.02.2011 № 2973-VI // zakon.rada.gov.ua. – 58 с. 

5. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 

6. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих 

речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового 

водокористування № 6025-91 від 21.10.1991. 

7. Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, 

призначених для застосування у практиці питного водопостачання № 3 від 28.09.1998. 
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8. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та 

застосування пестицидів у народному господарстві № 1 від 03.08.1998. 

9. Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, 

баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97 № 199 від 09.07.1997. 

10. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами) № 201 від 09.07.1997. 

11. Державні санітарні правила та норми. 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених 

місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту.  

12. ДСанПіН 2.2.4.005-98 Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-

питного водопостачання № 5 від 22.10.1998.  

13. ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та 

визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення № 29 від 01.07.1999. 

14. ДСТУ 4161-2003.Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. 
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