
 



 

 



 

Назва курсу Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 

Адреса викладання 

курсу 

ауд. 67/В, географічний факультет, Львівський національний університет 

імені Івана Франка, вул. Петра Дорошенка, 41, м. Львів 79007 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки 

101 Екологія 

Викладачі курсу Кирильчук Андрій Андрійович, доктор географічних наук, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

Роб. тел. +38032-2394749 Моб. +38-067-3672698 

andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щовівторка; 09:50-10.50 год. 

Щосереди; 11:30-11.50 год. 

на географічному факультеті (вул. Петра Дорошенка, 41, авд. 67/В) 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/normuvannia-antropohennoho-navantazhennia-

na-pryrodne-seredovyshche 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб здобувачі отримали знання з теоретичних, 

нормативно-правових та методологічних основ нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище, ознайомилися з системою 

екологічних нормативів в галузі охорони природних середовищ та освоїли 

методи і методики визначання забруднювальних речовин довкілля, а також 

принципи і підходи нормування впливу техногенних об’єктів на довкілля 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище» складена відповідно до ОПП Прикладна екологія підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 101 Екологія. Вона викладається у 4 семестрі в 

обсязі 4 кредитів (за ECTS). 

Мета та цілі курсу Отримати та закріпити знання в галузі нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище, що полягає у встановленні гранично 

допустимих норм антропогенних впливів, які гарантують екологічну безпеку 

населення, збереження генофонду, забезпечують раціональне використання і 

відтворення природних ресурсів в умовах постійного розвитку господарської 

діяльності. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Максименко Н. В. Нормування антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. 

Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 

264 с.  

2. Войцицький А.П., Скрипніченко С.В.: Нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище: Навч. посіб. – Житомир: ЖДТУ, 

2007.-201с. 

3. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю.. 

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне 

середовище: Підручник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 288с. 

4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. 

посіб. – К.: Лібра. 2004. – 368с. 

5. Джигирей В.С., Сторожук В.Н., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона 

навколишнього середовища: Навч. посіб. – Львів: Афіша. – 2004. – 272с. 

6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2004. – 382с. 

7. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем’яненко В.І. Основи екології 

та екологічного права: Навч. посібник – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: 

ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 
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2005. – 368с. 

8. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища: Навч. посіб. – К.: Світ, 2003. – 287с. 

9. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991р. / Відомості Верховної Ради України., 1991р., №41. 

10. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 

“Методика екологічних досліджень” /укл. А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – 

Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. - 74 с. 

Інтернет-джерела:  

1. http://ukr-tur.narod.ru/bibl/bibliot.htm 

2. http://ukrlibrary.org/1101.htm 

3. http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-2/08lvioap.pdf 

4. http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/fragments/maksimenko.pdf 

5. http://chitalnya.nung.edu.ua/node/3415 

Тривалість курсу 120 годин 

Обсяг курсу 64 години авдиторних занять (з них 32 години лекцій, 32 годин практичних 

занять) та 56 годин самостійної роботи (денна форма) 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен:  

знати: 

- нормативно-правові засади національного та міжнародного законодавства у 

сфері охорони навколишнього середовища; 

- принципи та підходи загальної екології для дослідження стану 

навколишнього природного середовища; 

- систему нормативів у галузі охорони навколишнього природного 

середовища; 

- основні принципи методики проведенням оцінки впливу на природне 

середовище господарської діяльності; 

- теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на стан 

компонентів природного середовища. 

вміти: 

- здійснювати нормування антропогенного навантаження на складові 

антропосфери; 

- оперувати основним термінологічним апаратом у галузі нормування 

антропогенного навантаження на атмосферне повітря та оцінювати рівень 

його забруднення; 

- розраховувати основні характеристика забруднення атмосферного повітря, 

використовував алгоритм нормативної методики; 

- аналізувати отриману при розрахунках інформацію для опису впливу на 

атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин; 

- проводити порівняльний аналіз фактичних викидів з встановленими 

законодавством нормативами; 

- визначати розрахунковим шляхом фонові концентрації хімічних речовин у 

водному об’єкті;  

- визначати розрахунковим шляхом фонові концентрації хімічних речовин у 

ґрунтах;  

- обчислювати нормативну та розрахункову санітарно-захисну зону 

підприємства. 

Softskills: 

- аргументувати свою думку,  

- правильно розподіляти час, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі 

упродовж виконання практичних завдань; 

- позитивно налаштовуватись на результати роботи. 

Програмні результати навчання за ОПП Прикладна екологія (2021): 

ПРН 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 
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галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології,охорони довкілля та оптимального природокористування. 

ПРН 05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля. 

ПРН 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища 

із застосування мінноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного 

досвіду. 

ПРН 18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рішень. 

Ключові слова Нормування, екологічне нормування, санітарно-гігієнічне нормування, 

науково-технічне нормування, антропогенне забруднення, нормативно-

правові основи охорона довкілля. 

Формат курсу Очний 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік у кінці семестру: оформляється за результатами поточної праці 

студентів на курсі упродовж семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з географії, хімії, 

фізики, математики, екології 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

1. Інформативний метод; 

2. Пояснювально-ілюстративний метод; 

3. Проблемно-пошуковий метод; 

4. Презентація; 

5. Доповідь; 

6. Методи узагальнення; 

7. Методи порівняння; 

8. Запитання-відповідь. 

Необхідне обладнання Використовується обладнання, виходячи з особливостей навчальної 

дисципліни, зокрема: мультимедійний проектор, ноутбук, наочний матеріал, 

топографічні карти. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співвідношенням:  

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50 

• контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 40 

 • самостійна робота: 10% семестрової оцінки;максимальна кількість балів – 

10 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 (залік) 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Генетична й екологічна мінливість як результат пристосування виду – 

це…? 

2. Біоіндикація - це…? 

3. Метою розробки Концепції екологічного нормування визначено: … 

4. Екологічні норми повинні бути орієнтовані на вирішення наступних 

завдань: … 

5. Поняття: “токсикант” - …? 

6. В якому році вступив у дію Кіотський протокол? 

7. На які групи розділений комплекс природоохоронних заходів? 

8. Як називається група екологічних нормативів, яка встановлена для 

конкретних та унікальних об'єктів, ситуацій? 

9. Як називається забруднення пов’язане із зміною якісних параметрів 

навколишнього середовища? 

10. Які допустимі межі сили звуку? 



 

11. До якого із типу забруднення відновиться світлове? 

12. Граничнодопустиме значення якого-небудь виду навантаження на окремі 

елементи біосфери – це …? 

13. Що є основними характеристиками нормування? 

14. На який термін можуть встановлюватись ТДК (тимчасово допустимі 

концентрації)? 

15. Який розмір санітарно - захисної зони особливо небезпечних об’єктів? 

16. Як називається тип комбінованої дії хімічних речовин, коли одна 

речовина посилює дію іншої? 

17. До якого класу за ступенем небезпечності відносять помірно небезпечні 

хімічні речовин? 

18. Поняття: ЛК – це …? 

19. Що включають нормативи екобезпеки? 

20. Яка кількість розчиненого кисню повинна бути у воді? 

21. За площею охоплення та ступенем забруднення грунтів, які рівні 

забруднення виділяють? 

22. Якщо сумарний показник забрудненості ґрунтів 32…128, то до якої 

категорії його відносять? 

23. Який пестицид використовують для знищення кліщів? 

24. Якщо час розкладу пестициду на нетоксичні компоненти 1-6 місяців, то за 

стійкістю забруднення харчових продуктів він відноситься до …? 

25. До якого класу небезпечності належитьКадмій? 

26. Які технологічні особливості джерел впливу виділяються на сьогодні? 

27. Який показник характеризує перехід забруднювача із орного шару ґрунту 

через кореневу систему в зелену масу та плоди рослин? 

28. До якого класу відносяться дуже небезпечні промислові відходи? 

29. Які види випромінювання існують у природі при розпаді різних нуклідів? 

30. Загальна кількість звукової енергії, що випромінюється джерелом за 

одиницю часу це …? 

31. За якої категорії вібрації за санітарними нормами і критеріями безпеки 

наступає межа зниження продуктивності праці? 

32. Яке нормування радіоактивних речовин у продуктах харчування? 

33. Назвіть основні нормативні показники якості повітря? 

34. Як називаються збитки, що виникають унаслідок негативного впливу на 

продуктивні сили суспільства і на людину? 

35. Що таке “нормування”? 

36. Яка інформація повинна входити у пояснювальну записку з часткового 

скорочення викидів? 

37. Який термін діє ліцензія на здійснення окремих видів діяльності? 

38. Що розуміють під поняттям “екологічний ризик”? 

39. Назвіть показники нормування забруднювальних речовин у повітрі? 

40. Який показник характеризує вплив речовини на здатність ґрунту до 

самоочищення, а також на ґрунтовий мікробіоценоз у кількостях, що не 

змінюють зазначені процеси? 

41. Що таке «ОБРВ»? 

42. Назвіть основні характеристики науково-технічного нормування? 

43. Що розуміють під поняттям “максимально разова концентрація”? 



 

44. Якщо екологічні норми розробляються з урахуванням найбільш 

уразливих компонентів, зв'язків у системі або самих систем, то до якого 

принципу це віднести? 

45. Які нормативи не входять до нормативів екобезпеки? 

46. Враховуючи новітні технології екологічні нормативи можуть бути …? 

47. Як називається забруднення, що викликає зміну якісних параметрів 

довкілля? 

48. Як класифікуються забруднювачі за часом їхньої дії? 

49. Як класифікують навмисні забруднення? 

50. У скількох напрямах ведеться розробка нормативів та нормування? 

51. Як називається параметр, що враховує кількість (масу) шкідливої 

речовини, яка надійшла в організм, відносно маси тіла? 

52. У якому році упроваджено важливий акт з основ забезпечення 

екологічних прав людини ( Закон «Про охорону навколишнього 

природного середовища»)? 

53. Скільки законів та кодексів передбачено прийняти для розвитку Закону 

«Про охорону навколишнього природного середовища»)? 

54. Скільки національних стандартів на даний час діє в Україні? 

55. Гранично допустима концентрація максимально разова – це концентрація 

шкідливих речовин у повітрі, за якої не виникає рефлекторних реакцій в 

організмі людини при споживанні повітря протягом …? 

56. Що таке «ТДК»? 

57. Яку негативну функцію у природі може здійснювати вода? 

58. Назвіть види забруднення води? 

59. До якої категорії відносять ділянки водойм, що використовуються як 

джерела централізованого господарсько-питного водопостачання? 

60. Якої інтенсивності (у балах) запахів і присмаків вода не повинна мати, 

коли мова йде про водойми першої категорії? 

61. Що таке «ЕДК»? 

62. Що розуміють під поняттям “галузеві нормативи”? 

63. Температура води внаслідок скидання стічних вод не повинна влітку 

підвищуватись більше, ніж …? 

64. Що таке «екологічна проблема»? 

65. Як називається випромінювання, що характеризується потоком частинок 

із масою спокою, відмінною від нуля, які утворюються при 

радіоактивному розпаді або ядерних перетвореннях? 

66. Назвіть лімітуючі показники шкідливості для господарсько-питного 

водопостачання? 

67. Який критерій враховує небезпеку мікробного забруднення? 

68. Як називається забруднення ґрунту, що виникає унаслідок переносу 

забруднюючої речовини на відстань 1000 км від будь – якого джерела 

забруднення? 

69. Які допустимі межі сили звуку? 

70. Які пестициди використовуються для знищення гусені та комах? 

71. Граничнодопустиме значення якого-небудь виду навантаження на окремі 

елементи біосфери – це …? 

72. Які характеристики санітарно-гігієнічного нормування є основними? 



 

73. Вкажіть розмір санітарно - захисної зони для особливо небезпечних 

об’єктів? 

74. Як називається тип комбінованої дії хімічних речовин, у випадку, коли 

одна речовина посилює дію іншої? 

75. Вкажіть, на який термін можуть встановлюватись ТДК (тимчасово 

допустимі концентрації) забруднюючих речовин? 

76. Як називається тип екологічної ситуації, коли залишкова кількість 

пестицидів у ґрунті більше 6 кг/га? 

77. Токсикоінфекційні отруєння, спричинені мікроорганізмами групи 

сальмонел відносяться до …? 

78. Якщо час розкладу пестицидів у харчових продуктах на нетоксичні 

компоненти до 1 місяця, то за стійкістю вони відносяться до …? 

79. Назвіть показники нормативів екобезпеки? 

80. Якщо сумарний показник забрудненості ґрунтів від 32 до 128, то до якої 

категорії він відноситься? 

81. Назвіть показники нормування екологічної безпеки? 

82. Назвіть показники нормування забруднювальних речовин водних 

об’єктів? 

83. Вкажіть, як класифікуються забруднювачі за походженням? 

84. Що таке «МТН»? 

85. Назвіть види нормування? 

86. Назвіть нормативні показники радіаційного забруднення довкілля? 

87. Які показники застосовуються для нормування шумових і вібраційних 

забруднень довкілля? 

88. Що розуміють під поняттям «відходи виробництва»? 

89. Які показники застосовуються при нормуванні електромагнітного 

забруднення довкілля? 

90. Вкажіть основні завдання нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 
Приклад розподілу балів на практичних заняттях з курсу «Нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту, заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (іспит, 

залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 М1 П1 П2 П3 П4  М2 П5 П6 П7 П8  

10 5 5 5 5 30 10 3 3 2 2 20 

 

Т1, Т2, Т3 …Т9 - теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

М1 студент пише після прослуховування лекційних тем 1-8 

М2 студент пише після прослуховування лекційних тем 9-16 

 



 

Схема курсу 

Тиж 

дата  

год.- 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, само-

стійна, дискусія, 

групова робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Зав-

дання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1.  Тема 1. Теоретико-методологічні основи нормування 

антропогенного навантаження на природне середовище. Нормування 

як важливий елемент регулювання якості природного середовища. 

Стратегія регулювання якості навколишнього середовища. 

Концептуальні основи екологічного нормування. Методичні підходи 

до проблем екологічного нормування. Біологічні підходи до 

екологічного нормування. Біоіндикація і біотестування.  

Лекція 

 

 

 

 

1-5 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

2.  Тема 2. Мета і завдання нормування. Основні положення і 

показники нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище. Класифікація нормативів. Види норму- 

вання:санітарно-гігієнічне, екологічне та науково-технічне. 

Лекція 

 

 

 

1-5, 8 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

3.  Тема 3. Антропогенний вплив на довкілля. Антропогенні 

забруднення, типи забруднень. Основні напрями обмеження 

шкідливого впливу на природне середовище. Правові основи 

нормування в галузі охорони довкілля в Україні. Міжнародний досвід 

у галузі нормування антропогенного навантаження на довкілля. 

Лекція 

 

 

 

 

1-7, 9 

1*-5* 

2 В день 

проведе

ння 

заняття 

4.  Тема 4. Нормування антропогенного навантаження на компоненти 

антропосфери. Форми і методи оцінки якості та ступеня забруднення 

навколишнього природного середовища. Показники нормування 

забруднювальних речовин в повітрі. Нормативні показники якості 

атмосферного повітря. Нормування якості атмосферного повітря в 

країнах ЄС. 

Лекція 

 

 

 

 

1-5 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

5.  Тема 5. Нормування антропогенного навантаження на атмосферне 

повітря. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. Нормування в галузі охорони атмосферного повітря. Оцінка 

забруднення атмосферного повітря. 

Лекція 

 

 

 

1-5 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

6.  Тема 6. Науково-технічні нормативи на гранично допустимі викиди 

в атмосферне повітря. Встановлення нормативів на гранично 

допустимі викиди. Регулювання викидів за несприятливих 

метеорологічних умов. Створення санітарно-захисних зон. 

Лекція 

 

 

1-5 

 

2 В день 

проведе

ння 

заняття 

7.  Тема 7. Нормування антропогенного навантаження на гідро-сферу. 

Показники нормування забруднювальних речовин водних об’єктів. 

Нормування якості води. Науково-технічні нормативи на ГДС. 

Методологічні підходи встановлення екологічних нормативів 

поверхневих вод в Україні. Основні положення нормування якості 

водних ресурсів в країнах ЄС та США. 

Лекція 

 

 

 

1-6 

1*-3* 

2 В день 

проведе

ння 

заняття 

8.  Тема 8. Нормування антропогенного навантаження на ґрунти. 

Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів. 

Нормування вмісту пестицидів, агрохімікатів та важких металів в 

ґрунті. Нормування санітарного стану ґрунтів населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь. Оцінка рівня забруднення ґрунтів 

твердими відходами. 

Лекція 

 

 

 

1-7, 10 

3*-5* 

2 В день 

проведе

ння 

заняття 

9.  Тема 9. Нормування якості продуктів харчування. Санітарно-

гігієнічне нормування забруднення харчових продуктів. Нормативи 

вмісту пестицидів, нітратів та важких металів у харчових продуктах і 

продовольчій сировині. Нормування забруднення харчових продуктів 

антибактеріальними речовинами. 

Лекція 1-7, 9 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

10.  Тема 10. Нормування енергетичних навантажень на природне Лекція 1-3, 9 2 В день 

проведе



 

середовище. Основні положення нормування радіаційного наванта-

ження. Радіаційне забруднення. Джерела забруднення. Основні види 

випромінювання. Система нормування у галузі радіаційної безпеки. 

ння 

заняття 

11.  Тема 11. Нормування шумових та вібраційних забруднень. Шумове 

та вібраційне забруднення довкілля. Основні параметри шуму і 

вібрації. Технічне й гігієнічне нормування шуму. Нормування 

впливів шумів інфразвукового та ультразвукового діапазону. 

Нормування вібраційних навантажень. 

Лекція 1-3, 9 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

12.  Тема 12. Нормування електромагнітного та випромінювань 

оптичного діапазону. Джерела утворення електромагнітних полів. 

Вплив електромагнітних полів на біоту. Нормування складових 

електромагнітних полів на стан здоров’я людини. Нормування 

опромінювання інфрачервоними променями. Нормування 

інтенсивності ультрафіолетового випромінювання. Нормування 

лазерного випромінювання. 

Лекція 1-3, 9 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

13.  Тема 13. Нормування антропогенного навантаження на природні 

ресурси. Нормування використання мінеральних ресурсів. Основні 

положення нормування використання мінеральних ресурсів: ліміти, 

квоти, нормативи рекреаційної завантаженості. Поняття рекреаційної 

дигресії. Норми ємності рекреаційних об’єктів. Державний кадастр 

родовищ і проявів корисних копалин. Кондиції на мінеральну 

сировину. 

Лекція 2, 5-7 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

14.  Тема 14. Нормування антропогенного навантаження на рослинний 

та тваринний світ. Правила здійснення лісогосподарських рубок. 

Види рубок лісу (догляду за лісом, освітлення, прочищення, 

проріджування, прохідна рубка, санітарні, лісовідновні рубки, рубки, 

пов'язані з реконструкцією, із прокладанням квартальних просік, зі 

створенням протипожежних розривів). Лісопатологічна служба. 

Ліцензії на полювання, відстрільні картки. Мисливський сезон 

(строки полювання). Селекційний та вибірковий діагностичний 

відстріли мисливських тварин. Системи органів рибоохорони, 

єгерська служба. 

Лекція 2, 5-7, 10 2 В день 

проведе

ння 

заняття 

15.  Тема 15. Регулювання антропогенного навантаження на складові 

антропосфери. Видача дозволів та порядок розробки і затвердження 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. Видача дозволів та порядок розробки і 

затвердження нормативів гранично допустимих скидів 

забруднюючих речовин у водні об’єкти. Загальні положення 

дозвільної системи поводження з мінеральними ресурсами і 

відходами та засоби регулювання антропогенного навантаження на 

ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ. 

Лекція 3, 4-7, 10 
 

2 В день 

проведе

ння 

заняття 

16.  Тема 16. Державне регулювання у сфері поводження з відходами. 

Стандартизація і нормування у сфері поводження з відходами. Заходи 

щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів. 

Порядок розробки, затвердження і перегляду лімітів на утворення і 

розміщення відходів. Поводження з небезпечними відходами. 

Лекція 

 

 

 

3, 4-7 
 

2 В день 

проведе

ння 

заняття 

17.  № 1. Обчислення величин викиду забруднювальних речовин про-

мисловими підприємствами в атмосферу і встановлення норм ГДВ 

Практичне 

заняття 
1, 8, 10 

 

4 В день 

заняття 

18.  № 2. Обчислення параметрів розсіювання забруднювальних 

речовин в атмосфері від промислових підприємств для різних умов 

викиду. 

Практичне 

заняття 

 

1, 8,10 
 

4 В день 

заняття 

19.  № 3. Обчислення умов скиду стічних вод промисловими 

підприємствами у поверхневі водойми і встановлення величин ГДС 

Практичне 

заняття 
1, 8,10 4 В день 

заняття 



 

забруднювальних речовин.  

20.  № 4. Кількісна оцінка технічної досконалості автомобілів різних 

марок за критеріями екологічної безпеки 

Практичне 

заняття 
1, 8,10 4 В день 

заняття 

21.  № 5. Сучасні лабораторно-аналітичні інструментальні методи 

дослідження довкілля. 

Практичне 

заняття 
10 4 В день 

заняття 

22.  № 6. Техніка складання екологічних паспортів природних об’єктів. Практичне 

заняття 
10 4 В день 

заняття 

23.  № 7. Освоєння методики вивчення документів як джерела 

екологічної інформації. 

Практичне 

заняття 
10 4 В день 

заняття 

24.  № 8. Застосування методики соціологічного опитування як джерела 

нормативно-правової екологічної інформації. 

Практичне 

заняття 
10 4 В день 

заняття 

25.  Джерела забруднення природних вод в агропромисловому 

виробництві. 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о

б
о

та
 

4-7 3 

З
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д

о
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ал
ік

у
 

26.  Види моніторингових спостережень атмосферного повітря. 10 3 
27.  Види діяльності та об’єкти, які становлять підвищену екологічну 

небезпеку. 
4-7 3 

28.  Гігієнічні показники санітарного стану ґрунтів 

сільськогосподарських угідь і населених пунктів. 
4-7 3 

29.  Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд. 

1, 4-7 3 

30.  Організація проведення державної екологічної експертизи 

проектної документації. 
1, 2, 4-7 3 

31.  Міжнародні угоди в галузі охорони навколишнього середовища. 1*-5* 3 
32.  Розрахунки економічних збитків від забруднення довкілля. 1, 2, 4-7 3 
33.  Класифікація ґрунтів і хімічних речовин для контролю забруднення 

згідно ДСТУ, ДСТУ ISO і ГОСТ. 
10 4 

34.  Система стандартів з захисту довкілля від забруднення відходами. 4-7 4 
35.  Склад елементів системи управління навколишнім середовищем та 

вимоги до її функціонування. 
1, 2, 4-7, 9 4 

36.  Різні підходи до визначення критичних антропогенних навантажень 

на урбанізовану територію. 
4-7 4 

37.  Стійкість екосистем при формуванні екологічного каркасу 

просторової організації розселення. 
1, 2, 4-7 4 

38.  Особливості нормування вмісту важких металів різних класів 

токсичності у продуктах харчування. 
1-3 4 

39.  Особливості нормування радіоактивних речовин у 

сільськогосподарській продукції. 
1-3 4  

40.  Основні методи лабораторно-аналітичного визначення якості 

ґрунту: державні і міжнародні. 
8, 10 4  

 


