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Назва  курсу Географічний моніторинг 
 

Адреса викладання 
курсу 

вул. Дорошенка, 41,  
м. Львів, 79000 
Географічний факультет, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 
кафедра фізичної географії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 Природничі науки, 106 “Географія” 

Викладачі курсу Смалійчук Анатолій Дмитрович, к.г.н., доцент кафедри 
фізичної географії 

Контактна інформація 
викладачів 

anatoliy.smaliychuk@lnu.edu.ua 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/smalijchuk-anatolij-dmytrovych 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації за 
попередньою домовленістю через MS Teams та електронну. Для 
погодження часу он-лайн консультацій потрібно написати на 
електронну пошту викладача або повідомити через MS Teams. 

Сторінка курсу - 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам четвертого року 
навчання необхідні знання та навички теоретичних основ та методів 
моніторингу різних компонентів довкілля (геологічного середовища, 
атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів та 
земельних ресурсів, лісових ресурсів та біотичного різноманіття), 
природних систем (клімату, Світового океану) та окремих процесів та 
явищ природного та антропогенного походження (радіоекологічного 
стану, несприятливих фізико-географічних процесів). Детально 
розгадається державна система моніторингу різних компонентів 
довкілля, порядок організації мережі пунктів моніторингу, методи 
відбору та аналізу зразків, процес опрацювання первинних даних 
спостережень та розрахунок узагальнених показників стану довкілля. 
Особлива увага приділена використанню просторового (географічного) 
та комплексного (геоекологічного) підходів при плануванні та 
здійсненні моніторингу довкілля, а також використання даних 
дистанційного зондування земної поверхні для потреб моніторингу. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Географічний моніторинг» є завершальною дисципліною 
вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки з 
спеціальності 106 "Географія" для освітньої програми Географія , яка 
викладається в 8-му семестрі в обсязі 4,5 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Географічний моніторинг» є 
ознайомлення студентів з теоретичними основами, методами, 
програмою та організаційною структурою систем моніторингу різних 
компонентів природного середовища (довкілля), а також природних 
систем та окремих процесів та явищ природного та антропогенного 
походження. 
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Дисципліна націлена на поглиблення та спеціалізацію знань і вмінь, 
отриманих у рамках нормативних дисциплін "Раціональне 
використання природних ресурсів і охорона природи", "Геоекологічні 
інформаційні системи" та формування низки компетенцій пов’язаних з 
плануванням, проведенням та опрацюванням результатів моніторингу 
природного довкілля. 
 
Загальні компетенції 

• здатність застосовувати фахові знання для вирішенні 
конкретних проблем 

• навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

• здатність до пошуку інформації з різних джерел, самостійного 
опрацювання та критичного аналізу. 

• здатність працювати в командах, навички ефективної 
міжособистісної взаємодії. 

• здатність працювати автономно. 
 
Фахові компетентності спеціальності: 

• здатність застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні 
технології при вивченні сфер географічної оболонки, 
суспільства на різних просторово-часових рівнях.  

• здатність проводити та інтегрувати польові та лабораторні 
дослідження з допомогою відповідної методології та 
технологічних засобів, аналізувати та узагальнювати 
інформацію.  

• здатність проводити еколого-географічні дослідження, 
моніторинг компонентів довкілля та розробляти на цій основі 
проекти збалансованого природокористування.  

• здатність впроваджувати наукові знання про географічну 
оболонку у вирішення конструктивних питань на різних 
територіальних рівнях. 

• здатність самостійно досліджувати природно-географічні 
об’єкти, компоненти, процеси, явища шляхом використанням 
методичних підходів галузевих та комплексних географічних 
дисциплін.  

• здатність аналізувати склад і будову ландшафтів, робити 
науково виважені висновки, інтерпретувати результати 
дослідження і застосовувати їх у прикладній сфері.    

 
Програмні результати навчання: 

• використовувати різні методи для збору інформації та аналізу 
природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем. 

• проводити комплексні і прикладні ландшафтні дослідження 
території з застосуванням ГІС-технологій. 

• приймати обґрунтовані рішення на основі аналізу фахової 
літератури та даних про стан довкілля та нести відповідальність 
за результати своєї професійної діяльності. 
 



 

Література для 
вивчення дисципліни 

Базова література: 
Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., 

Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.]; за ред. проф. В. М. Боголюбова. 
Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018. – 435 с. 

Полетаєва Л. М. Моніторинг навколишнього природного 
середовища: навчальний посібник  / Л. М. Полетаєва, Т. А. Сафронов. – 
Київ : КНТ, 2007. – 172 с. 

Степова О. В. Моніторинг вод : навчальний посібник / О. 
В. Степова, В.В. Рома. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 82 с. 

Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища : 
монографія /за ред. М.М. Приходько : Івано-Франківськ, 2010. – 324 с. 

Моніторинг довкілля : підручник / О. М. Крайнюков. – Харків : 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 176 с.  

Допоміжна: 
Михнович А. Аналіз мережі моніторингу поверхневих вод у 

Львівській області / Вісник ЛНУ. Серія географічна. Вип. 33. – Львів, 
2006. – С. 253-260. 

Методичні рекомендації з питань створення системи моніторингу 
довкілля регіонального рівня. – Київ : Мінприроди України, 2005. – 
33 с. 

Романченко І.С. Екологічна безпека: екологічний стан та методи 
його моніторингу. Навчальний посібник / І.С. Романченко, А.І. Сбітнєв, 
С.Г. Бутенко. – Київ : Полісся, 2006. – 560 с. 

Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг, 1993.  
Кукурудза С.1., Гумницька Н.О., Нижник М.С. Моніторинг 

природних комплексів. Львів, 1995.   
Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. 

Навчальний посібник. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. 
– 712 с. 

 
Інформаційні ресурси: 

https://mepr.gov.ua/timeline/Ekologichniy-monitoring.html 
http://davr.gov.ua/ 
https://land.copernicus.eu/ 
https://atmosphere.copernicus.eu/ 
https://climate.copernicus.eu/ 
https://marine.copernicus.eu/ 
https://emergency.copernicus.eu/ 
 

Тривалість курсу 135 год. 
 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 
практичних занять та 71 години самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
- Знати: основні поняття географічного моніторингу та теоретичні 

підходи до його здійснення; історію виникнення та розвитку 
систем моніторингу довкілля в Україні та світі; порядок 
організації та здійснення різних видів моніторингу довкілля, 
методи відбору та аналізу проб компонентів довкілля в ході 

https://mepr.gov.ua/timeline/Ekologichniy-monitoring.html
https://land.copernicus.eu/
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/
https://marine.copernicus.eu/
https://emergency.copernicus.eu/


 

проведення моніторингу; інформацію про основні джерела 
забруднення компонентів довкілля; розуміти основи системи 
національних нормативів в галузі екологічної безпеки; знати 
суб’єктів моніторингу довкілля в Україні, а також структуру та 
порядок здійснення моніторингу довкілля у рамках системи 
Копернік;  

- Вміти: працювати з різноманітними джерелами даних 
моніторингу довкілля (статистичні збірники, екологічні 
бюлетені, доповіді про стан навколишнього природного 
середовища, національна та глобальні он-лайн сервіси про стан 
довкілля, спеціалізовані інтернет-ресурси систем моніторингу 
довкілля); аналізувати стан довкілля за даними моніторингу; 
характеризувати динаміку стану довкілля та виявляти причини 
цих змін; виконувати картографічні твори, що відображають 
інформацію про стан довкілля у просторі та часі. 

 
Ключові слова Екологічна безпека, моніторинг довкілля, гранично допустима 

концентрація, система моніторингу Копернік, забруднення, 
екологічний контроль, дистанційне зондування, статистичний аналіз, 
лабораторні методи контролю стану довкілля, небезпечні фізико-
географічні явища. 

Формат курсу Очний. Передбачає постійний особистий контакт викладача і студентів 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій для кращого 

розуміння тем 
Теми Теми лекцій: 

Тема 1. Поняття географічного моніторингу. 
Тема 2. Глобальна система моніторингу довкілля. 
Тема 3. Система моніторингу Копернік в країнах ЄС. 
Тема 4. Державна система моніторингу природного середовища в 
Україні. 
Тема 5. Нормативно-правові основи моніторингу довкілля та 
екологічної безпеки. 
Тема 6. Моніторинг атмосферного повітря. 
Тема 7. Моніторинг поверхневих та підземних вод. 
Тема 8. Моніторинг Світового океану. 
Тема 9. Моніторинг ґрунтового покриву. 
Тема 10. Моніторинг земельних ресурсів та землекористування. 
Тема 11. Моніторинг клімату та його зміни. 
Тема 12. Моніторинг лісових ресурсів та біорізноманіття. 
Тема 13. Радіоекологічний моніторинг. 
Тема 14. Ландшафтний моніторинг. 

 
Теми практичних занять: 

Тема 1. Національна система моніторингу довкілля в Україні 
Тема 2. Система моніторингу довкілля у Львівській області 
Тема 3. Оцінка стану довкілля за даними системи моніторингу 
Копернік 
Тема 4. Моніторинг стану атмосферного повітря 
Тема 5. Моніторинг поверхневих вод 



 

Тема 6. Моніторинг екологічного стану ґрунтів  
Тема 7. Моніторинг земельних ресурсів та землекористування 
Тема 8. Моніторинг клімату та його змін 
Тема 9. Моніторинг біотичних та лісових ресурсів 
Тема 10. Моніторинг природного радіаційного фону та 
радіаційного забруднення 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 
тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з із геології, 
геоморфології, метеорології і кліматології, гідрології, біогеографії і 
ґрунтознавства, ландшафтознавства і геоекології, та навичок роботи з 
джерелами інформації, достатніх для сприйняття категоріального 
апарату, розуміння джерел даних та методів їх опрацювання. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, 
презентація і проведення практичних занять. Також використовуються 
проектно-орієнтоване навчання у вигляді індивідуальних завдань та 
дискусії під час лекційних занять, які передбачають обмін думками та 
поглядами учасників щодо даної теми. 

Необхідне обладнання Студенти повинні бути забезпечені стаціонарними або портативними 
комп’ютерами з встановленим програмним забезпеченням для 
статистичної обробки інформації та візуалізації результатів у вигляді 
графіків та картосхем (MS Excel, R studio, ArcMap 9 або вище, QGIS 3.2 
або вище) з доступом до мережі Internet. Вивчення курсу також 
потребує використання мультимедійного обладнання для проведення 
лекцій в авдиторії. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
• практичні роботи: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 50 
• контрольні заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 30 
 • залік: 20% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 20 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100  
 
Для складання заліку необхідний допуск, а саме наявність не менше 20 
балів за практичні роботи впродовж семестру та здача двох модулів. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 
підсумкового оцінювання (залік). При цьому обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та активність студента під час практичних/ 
лекційних занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
 
Критерії оцінювання: 

• Академічна доброчесність 



 

• Повнота оволодіння теоретисним та практичним навчальними 
матеріалами 

• Самостійна робота 
• Активність впродовж занять 

 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 
курсом. 
 
Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку 1. Що є об’єктом моніторингу земель в Україні? 
2. Назвіть основний суб’єкт моніторингу земель в Україні? 
3. Мережа яких пунктів створюється на всій території України для 

ведення моніторингу земель? 
4. Які систематичні спостереження включає моніторинг земель? 
5. Як поділяють спостереження за станом земель залежно від 

терміну та періодичності?                
6. Який із суб’єктів моніторингу довкілля в Україні здійснює 

моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 
призначення? 

7. На якому рівні проводиться моніторинг ґрунтів, що охоплює 
землі сільськогосподарського призначення в межах фізико-
географічних і адміністративних одиниць, великих масивів 
зрошення та осушення? 

8. Який інтервал проведення агрохімічної паспортизації орних 
земель в Україні? 

9. Яку інформацію містить агрохімічний паспорт земельної 
ділянки? 

10. Результати моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації 
земель сільськогосподарського призначення не 
використовуються при проведенні…  

11. Як називається цілеспрямоване захоронення різноманітних 
відходів у океані? 

12. До якого шляху надходження забруднення у океан належать 
річковий та теригенний стік? 

13. В рамках якого із типів моніторингу Світового океану 
здійснюється контроль за джерелами та рівнем забруднення 
морського середовища? 

14. В рамках якого із типів моніторингу Світового океану 
здійснюється аналіз гідродинамічних факторів, які зумовлюють 



 

поширення та перерозподіл забруднюючих речовин у морському 
середовищі? 

15. За рахунок чого головним чином формується природний 
радіаційний фон? 

16. Яким чином змінюється інтенсивність космічного 
випромінювання з висотою над рівнем моря? 

17. Хто забезпечує суб'єктів державного моніторингу вод наявною 
архівною та оперативною аерокосмічною інформацією 
дистанційного зондування Землі на території? 

18. Яка інформація не є результатом здійснення державного 
моніторингу вод в Україні? 

19. Забруднення якими штучними радіонуклідами території України 
внаслідок Чорнобильської катастрофи відбулося найбільше? 

20. Який із суб’єктів моніторингу в Україні здійснює спостереження 
за вмістом радіонуклідів у ґрунтах та водних об’єктах у межах 
природоохоронних територій? 

21. До якого шляху надходження забруднення у океан належать 
аварійні ситуації і дампінг? 

22. Які типи охоплює комплексний моніторинг Світового океану? 
23. Яка із нижченаведених умов не враховується при визначення 

категорії пункту спостереження за станом морського 
середовища? 

24. Якою організацією ро зробляється інформаційний продукт 
“Індикатори моніторингу океану” ? 

25. Який із суб’єктів моніторингу в Україні здійснює спостереження 
за станом водних об’єктів у зонах впливу атомних 
електростанцій? 

26. Поблизу яких об'єктів в Україні здійснюється радіаційний 
контроль з використання автоматизованої системи контролю 
радіаційної обстановки(АСКРО)? 

27. Пункти якого з видів моніторингу вод розташовують на 
верхових озерах або на непорушених ділянках верхів'їв річок, де 
вода має хімічний склад, зумовлений тільки природними 
чинниками? 

28. Яка мінімальна відстань повинна бути дотримана від пунктів 
фонових спостережень вод і основних джерел забруднення 
атмосферного повітря? 

29. На які види поділяється державний моніторинг вод в Україні? 
30. Територіальні організації якого із суб’єктів моніторингу вод 

здійснюють фоновий моніторинг підземних вод? 
31. Яка уствнова є провідною у галузі моніторингу та охорони 

ґрунтів на території України? 
32.  Яка установа здійснює польові та аналітичні дослідження, збір 

та опрацювання даних щодо ґрунтово-агрохімічного обстеження 
земель та агрохімічної паспортизації земельних ділянок? 

33. Яка установа здійснює підготовку та видання щорічної доповіді 
про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення? 

34. Які показники стану ґрунтів не контролюються на 
моніторингових ділянках? 



 

35. Який характер мають спостереження за рівнем забрудненням 
ґрунтів важкими металами? 

36. Яка періодичність відбору проб при спостережені та контролю 
за забрудненням ґрунтів пестицидами? 

37. Який з нормативно-правових актів не належить до основних у 
сфері регулювання моніторингу атмосферного повітря в 
Україні? 

38. За якої умови ключові ділянки спостереження за забрудненням 
ґрунтів важкими металами розташовуються рівномірно в усіх 
напрямках? 

39. Що із нижчепереліченого не належить до основних чинників 
дегуміфікація ґрунтів України?  

40. Який вид деградації ґрунтів є найпоширенішим на території 
України? 

41. Який з нижченаведених процесів не є різновидом деградації 
земель? 

42. На якому рівні не здійснюється моніторинг довкілля в межах 
України? 

43. В межах яких територій здійснюють фоновий моніторинг 
довкілля? 

44. До суб’єктів моніторингу в Україні не належить… 
45. До якого типу належить пост спостереження за станом 

атмосферного повітря призначений для забезпечення 
регулярного відбору проб повітря? 

46. У чому полягає імпактний рівень глобального моніторингу? 
47. Ким ухвалюється остаточне рішення про утворення біосферного 

резервату? 
48. Коли розпочала свою роботу програма моніторингу Копернік? 
49. Коли розпочалося масове використання даних ДЗЗ для 

моніторингу довкілля? 
50. Коли та де вперше відбулася міжнародна нарада з питань 

моніторингу довкілля? 
51. На скількох станціях транскордонного моніторингу в Україні 

здійснюється спостереженням за міждержавним переміщенням 
забруднення атмосферного? 

52. На який з суб’єктів моніторингу в Україні покладено здійснення 
спостереження за фізичними факторами впливу (шум, 
електромагнітні поля, вібрація,)? 

53. На який з суб’єктів моніторингу в Україні покладено функції 
спостереження за сейсмічною обстановкою та геофізичними 
явищами? 

54. Назвіть передумови для виникнення вчення про моніторинг 
довкілля? 

55. Як називаються репрезентативні та достатньо чутливі до 
антропогенного впливу біологічні види, які використовуються 
для моніторингу? 

56. Скільки класів шкідливих речовин у атмосферному повітрі 
встановлено Державними стандартами за ступенем дії на 
організм людини? 



 

57. Що є об’єктом географічного моніторингу? 
58. Що не належить до завдань моніторингу довкілля? 
59. Що не належить до об’єктів моніторингу атмосферного повітря 

в Україні? 
60. Що передує вибору місця розташування стаціонарного поста 

спостереження за станом атмосферного повітря в Україні? 
61. Як називається підсумковий документ про стан довкілля в 

Україні, який щорічно публікує Міністерство екології та 
природних ресурсів України? 

62. Яка з функціональних зон біосферних резерватів призначена для 
здійснення фонового моніторингу довкілля? 

63. Яка забруднююча речовина не належить до списку А при 
моніторингу атмосферного повітря? 

64. Яка загальна кількість супутників серії Sentinel заплановано 
ввести у експлуатацію в рамках системи моніторингу Копернік? 

65. Яка із забруднюючих речовин не входить до програми 
обов’язкового моніторингу атмосферного повітря в Україні? 

66. Яка основна забруднююча речовина атмосферного повітря в 
Україні від стаціонарних джерел? 

67. Яка технологія лежить в основі використання дистанційних 
методів для моніторингу стану атмосферного повітря? 

68. Яке сімейство супутників є основним джерелом даних для 
системи моніторингу Коперник? 

69. Який з видів моніторингу спрямований на визначення стану 
біотичної складової природних систем та їх реакції на 
антропогенний вплив? 

70. Який з нормативно-правових актів не належить до основних у 
сфері регулювання моніторингу атмосферного повітря в 
Україні? 

71. Який із нижчеперелічених компонентів не є складовою системи 
моніторингу Копернік? 

72. Який із суб’єктів моніторингу довкілля в Україні здійснює 
моніторинг у місцях розташування основних водозаборів? 

73. Який із суб’єктів моніторингу довкілля в Україні здійснює 
моніторинг мінеральних вод та лікувальних грязей? 

74. Який із суб’єктів моніторингу довкілля в Україні здійснює 
моніторинг в межах зони відчуження та обов’язкового 
відселення? 

75. Які групи методів використовують при моніторингу довкілля? 
76. Які складові виділяють у Службі Наземного моніторингу 

програми Копернік? 
77. Які основні завдання наземного (польового) компоненту 

програми моніторингу Копернік? 
78. Які складові програми глобального фонового моніторингу? 
79. Якому із суб’єктів державного моніторингу в Україні 

підпорядкована мережа станцій та постів Українського 
гідрометеоцентру? 

80. Які групи методів використовують при моніторингу довкілля? 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 



 

завершенню курсу з метою його вдосконалення у майбутньому. 
 

 
  


