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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість 

кредитів - 6 

Галузь знань: 

10 Природничі науки; 

18 Виробництво і 

технології 

Спеціальність: 

101 Екологія; 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

 

Нормативна 

Модулів - 1 Освітня програма: 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища; 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 

4-й 

Загальна 

кількість  

годин - 90 

Семестр 

8-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної 

роботи  

студента - 3 

Освітній рівень: 

бакалавр 
Лекції 

30 

Практичні роботи 

15 

Самостійна робота 

45 

Вид контролю: 

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни – є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих виробничих 

підрозділах, що здійснюють нормування антропогенного навантаження на навколишнє 

природне середовище. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є існуюча в Україні нормативна 

база, що регулює природокористування та антропогенне навантаження на природні 

компоненти і комплекси довкілля в контексті збалансованого розвитку. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

1) аналіз методичних підходів до проблем екологічного нормування; 

2) визначення шляхів здійснення обмеження шкідливого впливу на 

природне середовище; 

3) аналіз міжнародного досвіду у галузі нормування антропогенного 

навантаження па навколишнє середовище. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:   

знати: методичні підходи до проблем екологічного нормування (біологічні, 

токсикологічні, санітарно-гігієнічні), антропогенні впливи на природне середовище, 

типи антропогенних забруднень, та зміни антропогенного навантаження на різних 

етапах розвитку суспільства, шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу на 

природне середовище, правові основи стандартизації і нормування в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, структурну схему комплексу екологічних 

норм (ГДК, ОБРВ, ОДР, ОДК, ГДВ, ГДС), класифікацію і види джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, порядок їх інвентаризації, порядок 

розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин від викидів 

підприємств (початкові дані для розрахунку розсіювання, зона впливу джерела та 

підприємства, її визначення, поняті «санітарно-захисної зони підприємства»), поняття 

фонової концентрації, фонового створу (природна фонова якість, розрахункова фонова 

якість і розрахункова природна фонова якість води), норми якості води водних об'єктів 

для різних видів водокористування, основні види і джерела забруднення підземних вод, 

нормативи виділення смуг лісів уздовж берегів водних об'єктів, нормування 

використання об'єктів тваринного світу, порядок видачі дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (вимоги та 

умови одержання дозволу, контроль за дотриманням встановлених нормативів та умов 

дозволу), порядок нормування у сфері поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання (ДІВ), порядок розробки і затвердження нормативів гранично 

допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти, загальні положення 

дозвільної системи поводження з мінеральними ресурсами, у т. ч. – особливості 

регулювання видобутку, транспортування та збереження мінеральних ресурсів, загальні 

положення дозвільної системи в галузі поводження з відходами (порядок розробки, 

затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, порядок 

отримання дозволу), засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий 

покрив (система обмежень, контроль забруднення ґрунтів), правила здійснення 

лісогосподарських рубок, порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 

режим ведення господарської діяльності в них, регулювання відстрілу і вилову.  

вміти: виділяти види-індикатори й окреслювати часові категорії для 

екологічного нормування; визначати шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу 

на природне середовище;  вільно володіти правовою базою стандартизації і нормування 

в галузі охорони навколишнього природною середовища; креслити структурну схему 
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комплексу екологічних норм; називати основні групи обмежень; проводити 

інвентаризацію джерел викидів та забруднюючих речовин на підприємстві; готувати 

початкові дані для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, визначати зону 

впливу джерела та підприємства, розраховувати і проектувати санітарно-захисну зону 

підприємства; визначити режим роботи підприємства за несприятливих 

метеорологічних умов; виконувати вимоги та умови щодо отримання дозволів на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 

здійснювати контроль за дотриманням встановлених нормативів та умов дозволу; 

забезпечувати умови отримання ліцензії на поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання (ДІВ); готувати вихідні дані та визначати розрахункові умови для 

розробки і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у водні об'єкти; отримувати дозвіл на видобування підземних вод; 

використовувати дозвільну систему у сфері поводження з мінеральними ресурсами, 

порядок регулювання видобутку, транспортування та збереження мінеральних ресурсів; 

отримувати дозволи на поводження з відходами, розробляти, затверджувати і готувати 

для перегляду ліміти на утворення та розміщення відходів; регулювати антропогенне 

навантаження на ґрунти, контролювати забруднення ґрунтів; визначати розміри і межі 

водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, визначати площі 

лісів зелених зон навколо населених пунктів, порядок здійснення лісогосподарських 

рубок; регулювати відстріл і вилов. 
Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К01. Знання та розуміння предметної області 

та професійної діяльності 

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

К08. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

К11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

К14. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

К15. Здатність до критичного осмислення 

основних теорій, методів та принципів 

природничих наук. 

К17. Знання сучасних досягнень 

національного та міжнародно-екологічного 

законодавства. 

К18. Здатність до оцінки впливу процесів 

техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних 

ризиків, пов’язаних з виробничою 

ПР01. Демонструвати розуміння основних 

принципів управління природоохоронними 

діями та/або екологічними проектами. 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, 

правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу 

і прийняття рішень в сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування. 

ПР05. Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 

використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання 

непередбачуваних екологічних проблем і 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив 

технологічних процесів та виробництв на 
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діяльністю. 

К19. Здатність до використання основних 

принципів та складових екологічного 

управління. 

К20. Здатність проводити екологічний 

моніторинг та оцінювати поточний стан 

навколишнього середовища. 

К21. Здатність обґрунтовувати необхідність 

та розробляти заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-біологічного 

різноманіття та формування екологічної 

мережі. 

К22. Здатність до участі в розробці системи 

управління та поводження з відходами 

виробництва та споживання. 

К25. Здатність до опанування міжнародного 

та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транкордонних екологічних 

проблем. 

К26. Здатність до участі в управлінні 

природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

навколишнє середовище. 

ПР14. Уміти доносити результати діяльності 

до професійної аудиторії та широкого загалу, 

робити презентації та повідомлення. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати 

дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 

інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. 

ПР22. Брати участь у розробці проектів і 

практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля. 

ПР25. Зберігати та примножувати 

досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя. 

ПР26. Вміти виявляти геопатогенні та 

геопозитивні зони, оцінювати можливий 

ризик виникнення кризових геологічних 

явищ та катастроф. 

ПР27. Вміти приймати організаційні, 

нормативно-правові, природоохоронні та 

інші рішення, які забезпечують екологічно-

безпечне функціонування інженерно-

технічної інфраструктури. 

 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К12. Здатність до попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ і процесів  

К13. Здатність обґрунтовувати, здійснювати 

підбір, розраховувати, проектувати, 

модифікувати, готувати до роботи та 

використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та раціонального 

використання повітряного та водного 

середовищ, земельних ресурсів, поводження 

з відходами.  

К14. Здатність проводити спостереження та 

інструментальний і лабораторний контроль 

навколишнього середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором зразків 

(проб) природних компонентів.  

К15. Здатність здійснювати контроль за 

забрудненням повітряного басейну, водних 

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички 

вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

ПР09. Вміти проводити спостереження, 

інструментальний та лабораторний 

контроль якості навколишнього середовища, 
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об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного 

середовища. 

К19 Здатність до забезпечення екологічної 

безпеки. 

К22. Здатність визначати рівень небезпеки 

надзвичайних ситуацій і заходів їх 

застереження. 

здійснювати внутрішній контроль за 

роботою природоохоронного обладнання на 

промислових об’єктах і підприємствах на 

підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального 

обладнання і апаратури з використанням 

нормативно-методичної та технічної 

документації. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю 

та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу динаміки їх 

зміни в залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля, визначати 

рівень небезпеки надзвичайних ситуацій і 

заходів їх застереження. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту 

довкілля, здійснювати пошук новітніх 

техніко-технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на впровадження у 

виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного 

обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природоохоронних 

і природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, 

збереження та відновлення навколишнього 

середовища, застосовувати методи 

моделювання та прогнозування стану 

довкілля. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Нормування антропогенного навантаження на довкілля. 

Тема 1. Цілі та задачі екологічного нормування.  

Мета та задачі екологічного нормування. Біологічні підходи до екологічного нормування. 

Показники біологічної розмаїтості. Види-індикатори. Токсикологічні основи нормування. 

Санітарно-гігієнічні нормативи. 

Тема 2. Антропогенні впливи на природне середовище та шляхи здійснення 

обмеження шкідливого впливу. 

Антропогенні забруднення. Типи забруднень. Зміни антропогенного навантаження на 

різних етапах розвитку суспільства. Шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу на 

природне середовище. Введення науково обґрунтованих норм.. 

 Тема 3. Правова основа та міжнародний досвід у галузі нормування антропогенного 

навантаження. 

Правова основа нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Міжнародні організації з екологічного нормування. 1992 рік - конференція в Ріо-де-Жанейро: 

«Порядок денний на XXI століття». Стандарти ISO. 

 

Змістовий модуль 2. 

Прикладні основи нормування антропогенного навантаження 

Тема 4. Структурна схема комплексу екологічних норм. 

Основні групи обмежень. Форми та методи оцінки якості та ступеню забруднення 

навколишнього природного середовища. ГДК, ОБРВ, ОДР, ОДК, ГДВ, ГДС. 

Тема 5. Класифікація та види джерел викидів забруднюючих речовин.  

Джерело викидів. Класифікація джерел викидів. Види джерел викидів. Інвентаризація 

викидів забруднюючих речовин на виробництві. 

Тема 6. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні 

об’єкти.  

Гранично допустимий скид забруднюючих речовин у водні об’єкти. Тимчасово погоджені 

скиди. Загальні засади розробки і затвердження нормативів ГДС. Підготовка вихідних 

даних і визначення розрахункових умов. Контроль за дотриманням встановлених обмежень на 

скид зворотних вод. Основні види і джерела забруднення підземних вод. Основні види і 

джерела забруднення підземних вод. Фактори техногенного забруднення підземних вод. 

Забруднення підземних вод під впливом накопичувачів рідких відходів. Умови впливу 

забруднених атмосферних опадів на склад ґрунтових вод. Оцінка захищеності ґрунтових вод. 

.  

Тема 7. Загальні положення видачі дозволів 

Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними 

джерелами. Дозвіл на викиди в атмосферу. на викиди. Несприятливі метеорологічні умови. 

Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов. Порядок нормування в сфері 

поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. Джерело іонізуючого випромінювання. 

Норми, правила і стандарти радіаційної безпеки. Діяльність з джерелами іонізуючого 

випромінювання. Порядок нормування в сфері поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання.  

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

Лек.  Практ. Сам. роб. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи природно-заповідної справи 

Тема 1. Цілі та задачі екологічного нормування.  15 4 2 9 

Тема 2. Антропогенні впливи на природне середовище та шляхи 

здійснення обмеження шкідливого впливу. 

15 4 2 9 

Тема 3. Правова основа та міжнародний досвід у галузі нормування 

антропогенного навантаження. 

15 4 2 9 

Разом за змістовим модулем 1 45 12 6 27 

Змістовий модуль 2. Прикладні основи природно-заповідної справи 

Тема 4. Структурна схема комплексу екологічних норм. 10 4 2 4 

Тема 5. Класифікація та види джерел викидів забруднюючих 

речовин.  

14 6 2 6 

Тема 6. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих 

речовин у водні об’єкти.  

11 4 3 4 

Тема 7. Загальні положення видачі дозволів 10 4 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 45 18 9 18 

Всього годин 90 30 15 45 



5. Теми практичних занять 
Практичні заняття спрямовані на поглиблення теоретичних знань Навчити студента 

готувати початкові дані для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, визначати зону 

впливу джерела та підприємства, розраховувати і проектувати санітарно-захисну зону 

підприємства, готувати вихідні дані та визначати розрахункові умови для розробки і 

затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні 

об'єкти. 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

СРС 

1 Оцінка якості природного середовища. 1 3 

2. Розрахунок розсіювання токсичних викидів у атмосферу. 1 3 

3. Розрахунок гранично допустимих викидів у атмосферу. 1 3 

4. Визначення мінімальної висоти джерела викиду. 1 3 

5. Розрахунок надходження забруднюючих речовин у водні 

об’єкти. 
2 6 

6. Розрахункова фонова якість і розрахункова природна 

фонова якість води. 
1 3 

7. Розрахунок гранично допустимого скиду забруднюючих 

речовин у водні об’єкти. 
1 3 

8. Оцінка захищеності ґрунтових вод. 1 3 

9. Розрахунок максимально разових та валових виділень 

забруднюючих речовин при виконанні різних виробничих 

процесів. 

1 3 

10. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у 

атмосферному повітрі, проаналізувати якість та ступень 

забруднення атмосферного повітря. 

2 6 

11. Розрахунок гранично допустимий викид забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря. 
1 3 

12. Розрахунок кратність розбавлення стічних вод у водному 

об’єкті. 
1 3 

13. Розрахунок гранично допустимого скиду забруднюючих 

речовин у водні об’єкти. 
1 3 

Всього 15 30 
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6. Методи контролю та методи навчання  
Словесні  (лекція,  семінари,  бесіда);  наочні –  (ілюстрація,  презентація,  демонстрація), 

практичні (збір інформації, графічно-схематичне зображення інформації).   

Основними видами занять, які проводяться під керівництвом викладача, є лекції та 

практичні (семінарські) роботи і самостійна робота.  

На лекціях розглядаються основні положення  дисципліни.  Під  час  проведення  лекцій 

використовуються  мультимедійні  засоби для  інтерактивної  демонстрації  прикладів  та  

графічного матеріалу. До деяких лекцій студентам додається презентація основних 

положень. При виконанні  практичних (семінарських)  робіт зміцнюються знання за темами 

отриманого лекційного матеріалу та самостійно вивчених питань.  

При самостійній роботі студенти виконують індивідуальне завдання 

• пасивні методи навчання: засвоєння лекційного матеріалу;   

• активні методи навчання: полеміка, ділові ігри, ситуаційні завдання, логічні схеми, 

тренінги тощо;   

• демонстраційні матеріали: слайди, відеофільми, географічні карти;  

• моделювання мереж природно-заповідного фонду;   

• моделювання екомереж різних рівнів;   

• застосування прикладів стандартів ISO тощо. 

 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного 

модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної складності, захист звітів з 

практичних робіт, виконання самостійної роботи та підсумкового контролю у формі 

письмового заліку. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів, виконання самостійної роботи та заліку. Підсумковий 

тест проводиться в період екзаменаційної сесії за затвердженим розкладом. Студент 

допускається до підсумкової атестації за умови виконання практичних робіт у повному 

обсязі. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 

практичних робіт, виконання самостійної роботи, отримання мінімально встановленої суми 

балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без заліку. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 

балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати 

у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то 

він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 

додаткового індивідуального завдання.  

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його 

бажанням, може бути звільненим від семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ 

менше 60 балів, складає підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в 

екзаменаційну сесію), до якого він допускається , якщо має за виконання всіх передбачених 

елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 

7.Самостійна робота 
Метою самостійного вивчення дисципліни є засвоєння студентами навчального 

матеріалу по окремих темах дисципліни, які виносяться на ці заняття. Самостійна робота 

студентів з дисципліни включає такі види робіт:  

— самостійна робота студента під час аудиторних занять; — робота над конспектами 

лекцій, підготовка до практичних робіт; — вивчення навчального матеріалу за підручниками, 

навчальними посібниками, методичними вказівками, опрацювання матеріалу за 

першоджерелами, науковою і спеціальною літературою;  — робота з бібліотечними фондами 

та дистанційними джерелами з метою пошуку необхідної інформаці; вивчення окремих 

питань тем тематичного плану. При вивченні їх необхідно звертати увагу на рекомендовані 

сучасні літературні джерела та проводити пошук в мережі Інтернет.  



8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Сам. 

роб. 

 

Практичні 

роботи 

 

МКР 

Підсумковий  

тест 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

16(10) 

 

26(16) 

 

10(6) 

 

10(6) 

 

100(60) 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

5(3) 5(3) 7(4) 5(3) 5(3) 6(3) 5(3) 
Т1, Т2, …. Т7 – теми змістових модулів; (у дужках вказані мінімально достатні бали) 

Максимальна кількість балів за цикл практичних робіт (13 робіт) дорівнює 2 бали × 13= 26 бали. 

На кожному лекційному занятті викладач оцінює знання кожного студента. Студент відповідає на тести за темою попереднього 

лекційного заняття. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Матеріал для самостійної роботи студента, який передбачений в темі семінарського заняття одночасно із аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне 

опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового модульного контролю 

Максимальна кількість балів за самостійне завдання дорівнює 16 балів 

 

8.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



8.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на 

теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні 

практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, 

передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного 

і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує 

узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал 

викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але 

мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні 

програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без 

достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з 

суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної 

кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами. 

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати 

практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні. 

При цьому за кожну неправильну відповідь знімається один бал. За неточності у 

формулюваннях та поняттях 0,5 бали. 

 

 

Система рейтингових балів 

1. Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист практичних робіт; 

2) результатів виконання МКР; 

3) результатів виконання індивідуального завдання; 

4) відповіді на іспиті. 

2.Поточний модульний контроль: 

Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 10 балів. 

3. Штрафні та заохочувальні бали за: 

недопуск до практичної роботи у звязку з  

 незадовільним вхідним контролем………………………………….. – 1 бал 

несвоєчасний захист практичної роботи………………………….. – 1 бал 

підготовка інфомації з теми модуля………………………………... + 5 балів 

участь у модернізації практичних робіт чи виконання завдань  

із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни……………….+ 10 балів. 

 
9. Методичне забезпечення 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються: 

1. Конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних  робіт;   

2. Презентації лекцій з курсу – ел.вигляд;  

3. Нормативні документи, навчальна та довідкова література.  

4. Відеофільми, фото та відеоматеріали  
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З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення якості 

виконання індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуальні консультації за 

розкладом кафедри. 

При викладанні даної дисципліни використовується практика розподілу навчальної 

групи на підгрупи по три людини. Кожна група повинна разом виконувати завдання, для 

формування навичок роботи у команді. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та захисту 

практичних робіт. 

 
10. Рекомендована література 

Основна: 
1. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Глушко О.В. та ін.. Екологічна безпека. Навч. посібник. – К.: 
ТОВ «Інфодрук», 2009. – 245 с.  
2. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Курсове 
проектування : навчальний посібник /  В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк 
та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 112 с.  
3. Максименко Н.В., Владимирова О.Г. та ін. Нормування антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище:підручниук для вищих навчвальних закладів:ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2016-264 с. 
4. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. У двох книгах. Київ: Юрінком Інтер, 
1997. Книга 1–698 с., книга 2–574 с.  
5. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. 
Збірник у 7-и томах. Чернівці: Зелена Буковина, 1997-2002 р.-т.1-344 с., т.2-336 с., т.3-477 с., 
т.4-382 с., т.5-343 с., т.6-345 с., т.7-343 с.  
6. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий. ОНД – 86. Ленинград: Гидрометиоиздат, 1987 –93 с.  
7. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. та ін. Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 
268 с.  

Допоміжна  
1. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана окружающей среды. – 
Л., Гидрометеоиздат, 1991.- 423 с.  
2. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. Москва.: ВИНИТИ, 1990. Вып. 1 – 
12.  
3. Охрана окружающей среды / Под ред. Г.В. Дуганова. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 
1998.- 304 с.  
4. Очистка и рекуперация промышленных выбросов / Максимов В.Ф., Вольф И.В., 
Винокурова Т.А. и др.: Учебник для ВУЗов .-М.: Лесная промышленность, 1989.- 416 с.  
5. Тинслин И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде / Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1982 – 281 с.  
6. Михайлов В.Н., Добровольський А.Д. Общая гидрология: Учебник для вузов. – М.: Высш. 
шк., 1991. –368 с.  
7. Войцицький А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: 
Навч. посібник. – К.: Генеза, 2005. – 278 с.  
8. Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Моісеєв В.Ф. та ін. Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. — Чернівці: Зелена 
Буковина, 2005. — 284 с.  
9. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього 
природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – С.123-160  
10.Б.Бретшнайдер, И. Курфюст. Охрана воздушного бассейна от загрязнений: Пер. с. англ. / 
Под ред. А.Ф. Туболкина. – Л.: Химия, 1989.-288 с.  
11.Родионов В.Г. и др. Техника защиты окружающей среды. Учебник для ВУЗов. 2-е изд.- 
М.: Химия, 1989.-512 с.  
12.Беспамятнов Г.П., Кротов Г.П. Предельно допустимые концентрации веществ в 
окружающей среде.- Л.: Химия, 1985.-528 с.  
13.Вредные вещества в промышленности. Справочник.-Л.: Химия, 1976.-т.1-592 с., т.2-624 с., 
т.3-608 с.  
14.Екологія: основи теорії і практикум / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь. – Львів, 2003. – 293 с.  
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15.Бадяев В.В. и др. Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС.- М.: Энергоиздат, 
1990.-224 с.  
16.Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник. – К.: 
Лібра, 2004. – 368 с.  
17.Чернобаев И.П. Химия окружающей среды: Учебн. пособие.-К.: Вища школа, 1990.-191 с.  
18.Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.  
19.Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 
2007. – 372 с.  
20.Екологічна експертиза та екологічна інспекція / А.І. Корабльова, Л.Г. Чесанов Т.І. 
Долгова та ін. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 220 с.  
21.Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Карацький М.О. Основи екології та економіка 
природокористування: Навч. посібник. – Суми: Університ. книга, 2001. – 326 с.  
22.Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 
забруднення хімічними і біологічними речовинами). Київ: Міністерство охорони здоров’я 
України, 1997-31 с 

11. Інформаційні ресурси 
 

1. http://www.rada.gov.ua/laws/ – сторінка законодавства України.   

2. http://www.menr.gov.ua/ – сторінка Міністерства екології і природних ресурсів 

України. 

3. http://unesco.org.ua/ – сторінка Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО.  

4. http://www.panda/org/ – сторінка Міжнародного фонду охорони природи (WWF 

International) 

http://www.rada.gov.ua/laws/
http://unesco.org.ua/
http://www.panda/org/
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Додаток 
Контрольні питання, комплекти тестів 

для визначення рівня засвоєння знань студентами 

Контрольні запитання 

1. Мета та задачі екологічного нормування. 

2. Біологічні підходи до екологічного нормування, показники біологічної розмаїтості. 

3. Токсикологічні основи нормування. 

4. Санітарно-гігієнічні нормативи. 

5. Антропогенні забруднення. 

6. Типи забруднень. 

7. Зміни антропогенного навантаження на різних етапах розвитку суспільства. 

8. Шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу на природне середовище. 

9. Правова основа нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

10. Міжнародні організації з екологічного нормування. 

11. Стандарти ISO. 

12. Основні групи обмежень . 

13. Форми та методи оцінки якості та ступеню забруднення навколишнього природного 

середовища. 

14. Гранично допустима концентрація (ГДК). 

15. Орієнтовно безпечний рівень (ОБРВ). 

16. Орієнтовно допустимий рівень (ОДР). 

17. Орієнтовно допустима концентрація (ОДК). 

18. Гранично допустимий викид (ГДВ). 

19. Гранично допустимий скид (ГДС). 

20. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ). 

21. Джерело викидів. Класифікація джерел викидів. 

22. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на виробництві. 

23. Початкові дані для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі. 

24. Розрахунок концентрації в атмосферному повітрі забруднюючих речовин від викидів 

підприємств. 

25. Зона впливу джерела та підприємства, її визначення. 

26. Санітарно-захисна зона підприємства. 

27. Дозвіл на викиди в атмосферу. Загальні положення видачі дозволів на викиди. 

28. Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов. 

29. Джерело іонізуючого випромінювання. 

30. Діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання. 

31. Порядок нормування в сфері поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. 

32. Вимоги до заходів з охорони поверхневих вод. 

33. Норми якості води водних об’єктів для різних видів водокористування. 

34. Поняття фонової концентрації. Фоновий створ. 

35. Природна фонова якість води. 

36. Гранично допустимий скид забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

37. Тимчасово погоджені скиди. 

38. Загальні засади розробки і затвердження нормативів ГДС. 

39. Підготовка вихідних даних і визначення розрахункових умов. 

40. Контроль за дотриманням встановлених обмежень на скид зворотних вод. 

41. Основні види і джерела забруднення підземних вод. 

42. Фактори техногенного забруднення підземних вод. 

43. Умови впливу забруднених атмосферних опадів на склад ґрунтових вод. 

44. Оцінка захищеності ґрунтових вод. 

45. Встановлення квот на видобуток корисних копалин. 
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46. Особливості регулювання видобутку, транспортування і збереження мінеральних 

ресурсів. 

47. Порядок розробки, затвердження і перегляду лімітів на утворення і розміщення 

відходів. 

48. Поводження з небезпечними відходами. 

49. Закон України „Про відходи”. 

50. Джерела антропогенного впливу на ґрунтовий покрив. 

51. Контроль забруднення ґрунтів за хімічними, санітарними і біологічними показниками. 

52. Гранично допустимі та орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті. 

53. Засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив. 

54. Визначення площ лісів зелених зон навколо населених пунктів. 

55. Лісова смуга захисту. 

56. Водоохоронна зона та її межі. 

57. Лісопатологічна служба. 

58. Антропогенний вплив на тваринний світ. 

59. Система органів рибоохорони, єгерська служба. 

60. Система природно-заповідних об’єктів. 


