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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 – 3  

Галузь знань 

0401 Природничі науки 

 

Варіативна 

(за вибором закладу) 

Напрям підготовки 

6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 III-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

V-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 

32 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

42 год.  

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання –  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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

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

відходів. 

 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 

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; 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. 

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. 

 

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 

 6 2   6       

Тема 2.  

Нормування 

якості 

атмосферного 

повітря  

 6 6   8       
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Тема 3. 

Нормування 

поводження з 

відходами 

 4 2   8       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 16 10   22       

Змістовий модуль 2 

Тема 4.  

Нормування 

якості води 

 12 4   14       

Тема 5.  

Нормування 

якості ґрунту  

 4 2   6       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 16 6   20       

Усього годин   32 16   42       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря 

автотранспортом, який використовується субєктами господарської 

діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності 

2 

2 Визначення якості довкілля ділянки території, на якій розміщено 

школу  

2 

3 Оцінювання забруднення атмосферного повітря поселень  2 

4 Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря  2 

5 Визначення класу небезпеки промислових відходів  2 

6 Методи відбирання, консервації і зберігання проб  1 

7 Санітарні норми і правила охорони поверхневих вод від 

забруднення  

1 

8 Державні санітарні норми і правила “Вода питна”  1 

9 Методи покращення якості води  1 

10 Розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища 2 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Санітарно-гігієнічне, екологічне та науково-технічне нормування 6 

2 Нормування якості атмосферного повітря 8 

3 Нормування поводження з відходами 8 

4 Нормування якості води 14 

5 Нормування якості ґрунту 6 

 Разом  42 

 

7. Індивідуальні завдання 

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

тем: 

1. Гігієнічне значення централізованого водопостачання населених пунктів.   
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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.  

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 

Підсумкови

й тест 

(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

8 10 10 16 6 

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

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

81–89 В 
добре  

71–80 С 

61–70 D 
задовільно  

51–60 Е  

 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування 

пестицидів у народному господарстві № 1 від 03.08.1998. 

8. Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і 

сміття у водоймища ДСанПІН 199-97 № 199 від 09.07.1997. 

9. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення 

хімічними та біологічними речовинами) № 201 від 09.07.1997. 

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

побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту.  

11. ДсанПіН 2.2.4.005-98 Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного 

водопостачання № 5 від 22.10.1998.  

12. 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. 

13. Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони № 5203-90 від 

07.12.1990. 

14. Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного 

та культурно-побутового водокористування № 5311-90 від 28.12.1990. 

15. Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення 

радіаційної безпеки України» № 54 від 02.02.2005. 

16. Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості 

води централізованого господарсько-питного водопостачання» № 383 від 23.12.1996. 

17. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173 

від 19.06.1996. 

18. Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря 

автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими 

юридичними особами всіх форм власності № 293 від 06.09.2000. 
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19. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього 

природного середовища і стягнення цього збору № 303 від 01.03.1999. 

20. Про підготовку проекту ДсанПіН «Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль якості» № 

15 від 13.01.2005. 

21. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88. – М., 1988. – 

69 с.  

22. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 № 37 від 

01.12.1999. 

23. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території 

житлової забудови № 3077-84 від 03.08.1984. 

24. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 № 42 від 01.12.1999. 

25. Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини 

№ 2524-82 від 22.01.1982. 

26. Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях 

водокористування населення № 4631-88 від 06.07.1988.  

27. Білявський Г. О. Основи загальної екології: [підручник] / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С. 

Фурдуй. – К.: Либідь, 1995. – 368 с. 

28. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем: ( м. охімія, гідробіологія, 

управління): [навч. Посібник] /  [Й. В. Гриб, М. О. Клименко, В. В. Сондак, Л. А. Волкова]. – Рівне: 

ППФ «Волинські обереги», 1999. – Т. 2. – 198 с. 

29. Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т. – Укр. Та рос. Мовами / За заг. Ред. В. Л. 

Іванова. – Львів: НТЦ “Леонорм–стандарт”, 2001. – Т. 2. – 234 с. 

30. Екотоксикологія: [навч. Посібник] / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та  м... – 

Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с. 

31. Каталог нормативних документів 2009: У 3-х томах / Держспоживстандарт України; Уклад.: В. П. 

Мельникова, Н. Г. Муштенко, І. В. Стеценко. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2009. – Т. 1. – 510 с. 

32. Клименко В. Г. Забруднення атмосферного повітря: метод. Розробка для студентів-географів / В. Г. 

Клименко, О. Ю. Цигічко. – Харків: ХНУ  м.. В. Н. Каразіна, 2010. – 26 с. 

33. Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: [підручник] / М. О. 

Клименко, П. М.  Скрипчук. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 368 с. 

34. Основи екології: методика та контрольні завдання для самостійної роботи студентів для всіх форм 

навчання / За ред. Р. В. Луцик. – К.: КНУТД, 2004. – 58 с.  

35. Петровська М. А. Гідроекологічний словник / М. А. Петровська; за ред. Проф. І. П. Ковальчука. – 

Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с. 

36. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: [навч. Посібник] / М. А. Петровська  – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с. 

37. Скрипчук П.М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] /  П. М. Скрипчук – Рівне: НУВГП, 

2006. – 350 с. 

38. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація / В. В. Тарасова. – К.: Центр учбової 

літератури, 2006. – 264 с. 

39. Фомин Г. С. Вода. Контроль химической, бактериологической и радиационной безопасности по 

международным стандартам: [справочник] / Г. С. Фомин, А. Б. Ческис.  – М.: Геликон, 1992. 

40. Фомин Г. С. Вода. Контроль эпидемической, бактериальной и радиационной безопасности по 

международным стандартам: [энциклопедический справочник] /  Г. С. Фомин. – 2-е изд., перераб. 

И доп. – М.: Протектор, 1995. 

41. Хільчевський В. К. Методи визначення хімічного складу природних вод: [навч. Посібник] / В. К. 

Хільчевський, В. І. Пелешенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 1993. – 97 с. 

13. Інформаційні ресурси 
42.  http: // cct.com.ua – компакт-диск з державними правилами і нормами 

43. http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – Сайт Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики. 

44. http://www.leonorm.lviv.ua/  – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система 

“Леонорм-інформ”. 

45. http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law – Офіційний веб-портал Верховної Ради України. 

46. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO. 

 

 

http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/
http://www.leonorm.lviv.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law
http://www.iso.org

