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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 – 8 

Галузь знань: 18 

Виробництво та технології 

 

Нормативна 

Спеціальність 

183 - Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Модулів - 1 Освітня програма 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 

3-й - 

Загальна 

кількість годин –

240 

Семестр 

5-й - 

Лекції 
30 год - 

Лабораторні роботи 

- - 

Практичні роботи 

15 год - 

Самостійна робота 

120 год - 

Вид контролю: 

залік 

6-й  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

5-й семестр: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 8; 

6-й семестр: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 1; 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції 
30 год - 

Лабораторні роботи 

15 год - 

Практичні роботи 

15 год - 

Самостійна робота 

15 год - 

Вид контролю: 

іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,3. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища». Для зазначеної ОПП дисципліна має статус 

обов’язкової. 

Мета – формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у 

галузі одержання інформації щодо поточного стану різних компонентів 

довкілля (поверхневих, підземних, питних вод, атмосферного повітря, ґрунтів 

та ін.), оцінки рівнів шкідливого впливу на них техногенних навантажень, 

прогнозування стану довкілля на перспективу, розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо проведення природоохоронних заходів та їх представлення 

у картографічному вигляді.  

Завдання – вивчення інформації щодо поточного стану різних 

компонентів довкілля (поверхневих, підземних, питних вод, атмосферного 

повітря, ґрунтів та ін.) за допомогою сучасних якісних та кількісних методів 

аналізу; оцінка рівнів шкідливого впливу на них техногенних навантажень та 

прогнозування стану довкілля на перспективу, розробки науково-

обгрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних заходів; 

виробити у студентів навички експериментальної роботи, уміння поводитися з 

приладами, грамотно обробляти результати досліджень і самостійно робити 

відповідні висновки з одержаних дослідних даних; розвинути у студентів 

навички самостійного пошуку, виховати вміння застосовувати одержані знання 

на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  специфіку об’єктів та задач моніторингу довкілля; властивості 

пріоритетних токсикантів довкілля; засади методів пробовідбору, 

пробопідготовки, розділення, концентрування, хроматографії та інших методів 

якісного та кількісного аналізу; принципи вибору методу для конкретних задач 
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аналізу та контролю довкілля; хімічні аспекти стану навколишнього середо-

вища і його охорони від забруднень продуктами життєдіяльності людини. 

вміти: пояснювати і узагальнювати хімічні явища, процеси, реакції, що 

відбуваються в навколишньому середовищі; користуватися сучасним хімічним 

обладнанням для досліджень якісного і кількісного складу об’єктів 

навколишнього природного середовища, а також факторів, що на нього 

впливають; самостійно проводити хімічний експеримент; оцінювати 

придатність окремих методів хімічного аналізу для визначення забруднювачів в 

об’єктах довкілля; обирати і застосовувати методики аналізу і контролю якості 

об’єктів довкілля; виконувати обробку результатів визначення інтегральних, 

групових і індивідуальних показників хімічного складу та якості об’єктів 

довкілля. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

К13. Здатність обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, розраховува-

ти, проектувати, модифікувати, 

готувати до роботи та використо-

вувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального використання 

повітряного та водного середо-

вищ, земельних ресурсів, повод-

ження звідходами. 

К14. Здатність проводити спосте-

реження та інструментальний і 

лабораторний контроль навколи-

шнього середовища, впливу на 

нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) природ-

ПР08. Вміти продемонструвати навички 

вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, вико-

ристовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

ПР09. Вміти проводити спостереження, 

інструментальний та лабораторний конт-

роль якості навколишнього середовища, 

здійснювати внутрішній контроль за 

роботою природоохоронного обладнання 

на промислових об’єктах і підприємствах 

на підставі набутих знань новітніх методів 
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них компонентів. 

К15. Здатність здійснювати кон-

троль за забрудненням повітря-

ного басейну, водних об’єктів, 

ґрунтового покриву та геологі-

чного середовища. 

вимірювання та сучасного вимірювально-

го обладнання і апаратури з використан-

ням нормативно-методичної та технічної 

документації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Моніторинг довкілля: об’єкт, предмет, задачі, 

значення. Особливі види моніторингу довкілля. 

Тема 1. Основні поняття, класифікація систем моніторингу довкілля. 

Тема 2. Державна програма моніторингу довкілля України. 

Тема 3. Контактні методи контролю навколишнього середовища. 

Тема 4. Дистанційні методи контролю навколишнього середовища. 

Тема 5. Біологічні методи контролю навколишнього середовища. 

Екологічний контроль. 

Тема 6. Організація моніторингу за станом атмосферного повітря. 

Тема 7. Моніторинг поверхневих вод суші. 

Тема 8. Особливості моніторингу морських вод і вод океанів. 

Тема 9. Моніторинг геологічного середовища. 

Тема 10. Особливості організації моніторингу ґрунтів. 

Тема 11. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. 

Особливості організації фонового моніторингу. 

Тема 12. Кліматичний моніторинг.  

Тема 13. Особливості біотичного моніторингу. Еколого-гігієнічний 

моніторинг. 

Тема 14. Моніторинг лісових екосистем. Агроекологічний моніторинг. 

Тема 15. Соціально-екологічний моніторинг. Особливості громадського 

екологічного моніторингу. 

Змістовний модуль 2. Сучасні принципи організації систем моніторингу. 
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Тема 16. Організаційно-правові засади моніторингу. 

Тема 17. Забезпечення управлінням моніторингу. 

Тема 18. Міжнародне співробітництво. 

Тема 19. Програми моніторингу. 

Тема 20. Дистанційний моніторинг. 

Тема 21. Автоматизовані системи. 

Тема 22.Автоматизовані інформаційні системи. 

Тема 23. Моніторинг глобальних критеріїв. 

Тема 24. Радіаційний моніторинг. 

Тема 25. Моніторинг гідросфери. 

Тема 26. Моніторинг атмосфери. 

Тема 27. Моніторинг літосфери.  

Тема 28. Моніторинг промисловості і транспорту. 

Тема 29. Моніторинг гірничодобувної галузі. 

Тема 30. Моніторинг с/г районів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л лаб прак с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Моніторинг довкілля: об’єкт, предмет, задачі, значення. 

Особливі види моніторингу довкілля. 

Тема 1. Основні поняття, класифікація 

систем моніторингу довкілля. 

10 2   8 

Тема 2. Державна програма моніторингу 

довкілля України. 

10 2   8 

Тема 3. Контактні методи контролю 

навколишнього середовища. 

10 2   8 

Тема 4. Дистанційні методи контролю 

навколишнього середовища. 

10 2   8 

Тема 5. Біологічні методи контролю навколи- 12 2  2 8 
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шнього середовища. Екологічний контроль. 

Тема 6. Організація моніторингу за станом 

атмосферного повітря. 

14 2  4 8 

Тема 7. Моніторинг поверхневих вод суші. 14 2  4 8 

Тема 8. Особливості моніторингу морських 

вод і вод океанів. 

12 2  2 8 

Тема 9. Моніторинг геологічного 

середовища. 

10 2   8 

Тема 10. Особливості організації 

моніторингу ґрунтів. 

13 2  3 8 

Тема 11. Глобальна система моніторингу 

навколишнього середовища. Особливості 

організації фонового моніторингу. 

10 2   8 

Тема 12. Кліматичний моніторинг. 

Організація радіаційного моніторингу. 

10 2   8 

Тема 13. Особливості біотичного 

моніторингу. Еколого-гігієнічний моніторинг. 

10 2   8 

Тема 14. Моніторинг лісових екосистем. 

Агроекологічний моніторинг. 

10 2   8 

Тема 15. Соціально-екологічний моніторинг. 

Особливості громадського екологічного 

моніторингу. 

10 2   8 

Разом за змістовим модулем 1 165 30 - 15 120 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Сучасні принципи організації систем моніторингу. 

Тема 16. Організаційно-правові засади 

моніторингу. 

5 2 2  1 

Тема 17. Забезпечення управлінням 

моніторингу. 

5 2 2  1 

Тема 18. Міжнародне співробітництво. 5 2 2  1 

Тема 19. Програми моніторингу 5 2 2  1 

Тема 20. Дистанційний моніторинг. 5 2 2  1 

Тема 21. Автоматизовані системи. 5 2  2 1 

Тема 22.Автоматизовані інформаційні 

системи. 

5 2 2  1 

Тема 23. Моніторинг глобальних критеріїв. 6 2 3  1 

Тема 24. Радіаційний моніторинг. 5 2  2 1 

Тема 25. Моніторинг гідросфери. 5 2  2 1 
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Тема 26. Моніторинг атмосфери. 5 2  2 1 

Тема 27. Моніторинг літосфери.  5 2  2 1 

Тема 28. Моніторинг промисловості і 

транспорту. 

5 2  2 1 

Тема 29. Моніторинг гірничодобувної галузі. 5 2  2 1 

Тема 30. Моніторинг с/г районів. 4 2  1 1 

Разом за змістовим модулем 2 75 30 15 15 15 

 

ІНДЗ      

Усього годин 150 30 15 15 90 

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Організаційно-правові засади моніторингу. 2 

2 Забезпечення управлінням моніторингу. 2 

3 Міжнародні угоди України в області охорони 

навколишнього середовища. Монреальський і Кіотський 

протоколи, Паризький договір, Базельська конвенція. 

2 

4 Програми моніторингу. 2 

5 Дистанційний моніторинг. 2 

6 Автоматизовані інформаційні системи. 2 

7 Моніторинг глобальних критеріїв. 3 

 Всього  15 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ліхеноіндикація  2 

2 Методи відбору проб атмосферного повітря. Будова 

стаціонарного та рухомого постів 

2 

3 Дослідження забруднення атмосферного повітря 2 

4 Методи відбору проб води та донних осадів  
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5 Визначення лужності води 2 

6 Визначення жорсткості води 2 

7 Дослідження стану грунту 3 

8 Дослідження сучасних автоматизованих систем 

моніторингу. 

2 

9 Радіаційний моніторинг. 2 

10 Моніторинг гідросфери. 2 

11 Моніторинг атмосфери. 2 

12 Моніторинг літосфери. 2 

13 Моніторинг промисловості і транспорту. 2 

14 Моніторинг гірничодобувної галузі. 2 

15 Моніторинг с/г районів. 1 

 Всього  30 

 

7. Теми самостійних занять 

З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання, що включають 30 завдань з основних тем курсу. Виконання завдань є 

обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне виконане завдання  оцінюється 

в один бал, який враховується при оцінюванні лабораторної та практичної 

робіт. Завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача 

протягом всього семестру. Захист завдань відбувається під час практичних та 

лабораторних занять.  

Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення 

однієї з  тем (форма звітності − презентація з доповіддю на дану тему) або 

студентську наукову роботу  в рамках кафедральної тематики. Доповідь та 

презетація виконується за бажанням студента. Вимоги до цієї форми  роботи  

наведені  на стенді. За презентацію з доповіддю студент може  додатково 

одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні контрольні 

роботи. 
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№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні поняття, класифікація систем моніторингу 

довкілля. 

8 

2 Державна програма моніторингу довкілля України. 8 

3 Контактні методи контролю навколишнього середовища. 8 

4 Дистанційні методи контролю навколишнього середовища. 8 

5 Біологічні методи контролю навколишнього середовища. 

Екологічний контроль. 

8 

6 Організація моніторингу за станом атмосферного повітря. 8 

7 Моніторинг поверхневих вод суші. 8 

8 Особливості моніторингу морських вод і вод океанів. 8 

9 Моніторинг геологічного середовища. 8 

10 Особливості організації моніторингу ґрунтів. 8 

11 Глобальна система моніторингу навколишнього середови-

ща. Особливості організації фонового моніторингу. 

8 

12 Кліматичний моніторинг. Організація радіаційного 

моніторингу. 

8 

13 Особливості біотичного моніторингу. Еколого-гігієнічний 

моніторинг. 

8 

14 Моніторинг лісових екосистем. Агроекологічний 

моніторинг. 

8 

15 Соціально-екологічний моніторинг. Особливості 

громадського екологічного моніторингу. 

8 

16 Організаційно-правові засади моніторингу. 1 

17 Забезпечення управлінням моніторингу. 1 

18 Міжнародне співробітництво. 1 

19 Програми моніторингу 1 

20 Дистанційний моніторинг. 1 

21 Автоматизовані системи. 1 
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22 Автоматизовані інформаційні системи. 1 

23 Моніторинг глобальних критеріїв. 1 

24 Радіаційний моніторинг. 1 

25 Моніторинг гідросфери. 1 

26 Моніторинг атмосфери. 1 

27 Моніторинг літосфери.  1 

28 Моніторинг промисловості і транспорту. 1 

29 Моніторинг гірничодобувної галузі. 1 

30 Моніторинг с/г районів. 1 

  Всього 135 

 

8. Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді: письмового контролю, 

самоконтролю, тестового контролю та усного контролю, а також захист звітів з 

лабораторних та практичних робіт, виконання етапів індивідуального завдання 

та підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний контроль, результатів виконання індивідуальних завдань та заліку або 

іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та 

якісного захисту лабораторних та практичних робіт, виконання індивідуального 

завдання, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, 

підсумкова оцінка може бути виставлена без складання 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: лабораторних та 

практичних робіт, виконання індивідуального завдання. 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 або за рахунок виконання лабораторних та 
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практичних робіт.  Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не 

менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від семестрового 

заліку та 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. 

За всі контрольні заходи протягом семестру студент може отримати 100 

балів. Якщо студент не набрав мінімальну суму – 50 балів, то він не 

допускається до заліку і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 

виконання та якісного захисту лабораторних та практичних робіт.  

 

9. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовується наступні методи навчання: 

застосовуються словесні, які включають розповідь, пояснення та дискусію, 

ігрові методики (метод мікрофону, мозковий штурм, ділова навчальна гра, 

метод дебатів); наочні – включають презентації та демонстрації; метод відео 

проектів; практичні – проведення самостійних дослідів та розрахунків, 

експедицій, метод проектів, тренінги, семінари.  

Кім того, при викладанні дисципліни використовується сучасні методи за 

ідеєю проблемності: дослідницький; евристичний; інформаційно-рецептивний; 

проблемний; репродуктивний. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання проводяться групові та 

індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Протягом семестру на лекціях і семінарських заняттях студенту надається 

можливість отримати відповідний навчально-методичний матеріал (на 

електронних і/або паперових носіях). Цей матеріал додається до персонального 

конспекту, який повинен містити розгляд питань, що засвідчують самостійну 

роботу студента над усіма темами навчальної дисципліни. 
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Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної 

роботи (МКР) та захисту лабораторних та практичних робіт. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

5-й семестр (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 МКР 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 

 

6-й семестр (іспит) 

Поточне тестування та самостійна робота іспит Сума 

Змістовий модуль 2 МКР   

100 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30 1  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 40 

 

Т1, Т2, …. Т9 – теми змістових модулів 

 

10.1. 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 

 

 

 

 

10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Критерії підсумкової оцінки 
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„Відмінно” – студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили. 

„Добре” – студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

„Задовільно” – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

„Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою „задовільно”.  

 

Система рейтингових балів 

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

1) виконання та захист практичних та лабораторних робіт; 

2) за виконання індивідуальних робіт; 

3) за  модульну контрольну роботу; 

Лабораторні та практичні роботи: 

Ваговий бал в 5-му семестрі –  5 . Максимальна кількість балів за цикл 

практичних робіт в 5-му семестрі дорівнює: 5 балів х 7= 45 бал. 

Ваговий бал в 6-му семестрі –  3 бали. Максимальна кількість балів за 

цикл практичних та лабораторних робіт в 6-му семестрі дорівнює: 3 бали х 15= 

45 балів. 

Самостійній робота  

Оцінка включена до загальної оцінки за тему модуля: 

Ваговий бал в 5-му семестрі – 2 бали, в 6-му семестрі – 1 бал. 
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Модульний контроль 

Ваговий бал – 25 у 5-му семестрі, 15- у 6-му семестрі. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

відсутність на занятті без поважної причини……………………… – 1 бал 

не допуск до практичної роботи у зв’язку з незадовільним вхідним 

контролем……………………………………………………………….. – 1 бал 

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

підготовка реферату з теми модуля………………………………... + 2 балів 

 

11. Методичне забезпечення 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються слайди, засоби масової інформації, хімічні реактиви та 

прилади, що знаходяться у спеціалізованих лабораторіях кафедри, 

спеціалізовані карти, матриці і таблиці планів експериментів реально 

виконаних наукових досліджень, анотовані і підсумкові звіти НДР, проектна 

документація, нормативна документація. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові 

та індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. М. О.Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. Моніторинг довкілля. –  

К.: Академія, 2006. — 360 с. 

2. Крайнюков О. М. Моніторинг довкілля. – Харків : ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2009. – 176 с.  
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3. Моніторинг навколишнього середовища : конспект лекцій для сту-

дентів спец. 070801 усіх форм навчання. Ч.2 : Методичні основи оцінки стану 

навколишнього середовища / О. О. Рибалов. — Суми : СумДУ, 2004. — 102 с. 

4. Моніторинг навколишнього середовища : конспект лекцій. Ч.1 : 

Наукові основи моніторингу навколишнього середовища / О. О. Рибалов. — 

Суми : СумДУ, 2006. — 200 с. 

5. Семенишин Д. І., Ларук М. М. Аналітична хімія та інструментальні 

методи аналізу. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 148 с. 

6. А.О. Стецьків, А.М. Ерстенюк, О.В. Боднарчук, Л. В. Стецьків. 

Аналітична хімія. Кількісний аналіз. Посібник. – Івано-Франківськ, 2013.–105 с. 

7. Юрченко О.І., Дрозд А.В., Бугаєвський О.А. Аналітична хімія. Загальні 

положення. Якісний аналіз. Харків, ХНУ, 2002 – 123 с. 

8. С.Ю.Кельїна. Методичні рекомендації з дисципліні «Моніториг 

навколишнього середовища». – Миколаїв.:НУК , 2005 – 56с.   

 

Додаткова 

1. ДСТУ ISO 5667-6-2001. Якість води. Відбирання проб ч.6. Настанови 

що- до відбирання проб води з річок та інших водотоків. – К., 2002. – 11с. 

2. Е. Н. Дорохова,  Г. В. Прохорова. Аналитическая химия. Физико-

химические методы анализа. – М.: Высш. шк., 1991. – 256 с. 

3. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. та ін. – К.: 

СИМВОЛ–Т, 1998. – 28 с. 

4. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: Учеб. пособие в 

двух частях: Ч. 2. Специальная. Ю. А. Афанасьев, С. А. Фомин, В. В. 

Меньшиков и др. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 337 с. 

5. Кристиан Г. Аналитическая химия. – М.: Бином, 2009. – 504 с. 

6. Бугаєвський О. А., Дрозд А. В. Науменко В. А., Юрченко О. І. 

Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Харків: ХДУ, 1998. — 140 с. 
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