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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – формування у студентів знань стосовно діючої системи державного 

моніторингу атмосфери, умінь щодо планування та проведення спостережень стану 

навколишнього середовища, оцінки та надання результатів оцінок для прийняття 

управлінських рішень. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. успішне опанування дисциплін «Ландшафтна екологія», «Урбоекологія», «Оцінка 

впливу міста на довкілля»; 

2. вміння аналізувати особливості природних та антропогенних процесів у 

географічній оболонці, здійснювати комплексну оцінку стану геокомпонентів та 

прогнозувати зміни у них; 

3. розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу урбанізованих систем;  

4. володіння сучасними кількісними та якісними методами географічних досліджень, 

вміння їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Екологічний моніторинг атмосфери» 

присвячена вивченню засад функціонування системи моніторингу атмосфери на 

міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях, основних критеріїв 

якості атмосферного повітря, зокрема у містах, та опанування методики планування та 

проведення спостережень стану якості повітря. Дисципліна спрямована на формування у 

студентів умінь та навичок щодо розуміння геоекологічних проблем у містах та інших 

типах урбанізованих територій, пов’язаних із якістю атмосферного повітря, та 

формування відповідних аналітичних звітів з метою прийняття управлінських рішень. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни: 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути: 

- знання закономірностей і механізмів потрапляння в атмосферу шкідливих речовин 

природного та антропогенного походження, їх подальшого поширення, загрози для 

життя і здоров’я людини (СК2); 

- вміння здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних щодо стану атмосферного повітря за 

допомогою відповідних методів і технологічних та програмних засобів у польових і 

лабораторних умовах (ЗК7, СК3); 

- вміння застосовувати прості кількісні методи при дослідженні атмосфери, визначати 

методи спостережень за зміною показників стану різних об’єктів довкілля з 

урахуванням джерел його забруднення (СК4);  

- здатність аналізувати динаміку поширення забруднюючих речовин в атмосфері на 

різних просторово-часових масштабах, та на основі аналізу результатів спостережень, 

використовуючи типові ознаки шкідливих та небезпечних чинників, своєчасно 

визначати наявність ситуації, небезпечної для людей (ЗК1, СК5); 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку (ЗК11). 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тест, виконання 
аналітичних 

робіт 

 
Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Мету, завдання, функції та принципи створення і 

функціонування системи моніторингу атмосфери. 
лекція, 
практичне 
заняття 

8% 

1.2 Нормативно-правове, наукове та організаційно-методичне 

забезпечення системи моніторингу атмосфери. Основні 

законодавчо-нормативні документи для нормування 

забруднювальних сполук у довкіллі. 

лекція, 
практичне 
заняття 

8% 

1.3 Перелік та класифікацію джерел забруднення атмосфери за 

походженням, ступенем токсичності і небезпечності. Вплив 

забруднювальних речовин на глобальному, регіональному 

та локальному рівнях. 

лекція, 
практичне 
заняття, 
аналітична 
робота 

8% 

1.4 Методи хімічного аналізу, що застосовуються при 

оцінюванні якості атмосферного повітря. 
лекція, 
практичне 
заняття, 
аналітична 
робота 

8% 

1.5 Специфіку повітря як об’єкту дослідження: атмосферне 

повітря, атмосферні аерозолі і осади, промислові аварійні 

викиди, повітря робочої зони. 

лекція, 
практичне 
заняття 

8% 

2.1 Аналізувати та обробляти інформацію про стан 
забруднення атмосфери. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

тест, 

виконання 

аналітичних 

робіт 

до 40% 

2.2. Визначати методи спостережень за зміною показників 
стану атмосфери з урахуванням джерел забруднення. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.3 На основі аналізу результатів спостережень за 
навколишнім середовищем, використовуючи типові ознаки 
шкідливих та небезпечних чинників, своєчасно визначати 
наявність ситуації, небезпечної для людей  

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.4. Користуватися нормативними документами в галузі 
охорони та моніторингу атмосфери, що регламентують 
використання шкідливих речовин. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

3.1. Належне представлення результатів екологічного 
моніторингу атмосфери за допомогою сучасних технічних 
засобів, вміння донести і обґрунтувати власну думку і 
думку команди.  

доповідь, 
дискусія 

виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт, 

дискурс 

до 10% 

4.1 Розуміння особистої відповідальності за професійні та/або 
управлінські рішення при проведенні екологічного 
моніторингу атмосфери, аналізі його результатів та 
прийнятті рішень щодо оцінки стану забруднення 
атмосфери, його впливу на функціонування екосистем, та 
прогнозуванні їх зміни. 

практичне 
заняття, 
дискусія, 
вирішення 
конкретних 
задач та 
ситуацій 

виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт, 

дискурс, залік 

до 10% 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

 
                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад 

ландшафтної оболонки та її складових (Р07) 
+ + + + + 

2. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних 

та суспільних процесів формування і розвитку геосфер (Р08) 

   +  

3. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності 

до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах (Р09) 
+ + +  + 

 

                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
2.1 2.2 2.3 2.4. 3.1. 4.1 

1. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад 

ландшафтної оболонки та її складових (Р07) 
   + + + 

2. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні 

природних та суспільних процесів формування і розвитку 

геосфер (Р08) 

+ + +    

3. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у 

відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових 

масштабах (Р09) 

+ +  + + + 



7. Схема формування оцінки. 

 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

опитування, написання модульних контрольних робіт (МКР) та роботи на практичних заняттях, 

включно з доповідями студентів та виконанням творчих аналітичних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така: 

результати навчання – 1.1 – 1.5 (знання) – до 8% за кожен; 

результати навчання – 2 (вміння) - до 40%; 

результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%; 

результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 

 

7.1. Форми оцінювання: У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводять у 

вигляді лекцій та практичних занять. Завершується дисципліна заліком. 

Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є сумою 

балів, що були отримані при оцінюванні роботи на практичних заняттях, опитування та 

написання модульних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі проводиться після 

завершення викладання кожної теми. Робота на практичних заняттях оцінюється по факту 

виконання практичних робіт та інших аналітичних завдань. 

Модульні контрольні роботи (МКР) проводяться у тестовій формі. Студенти, які отримали за 

МКР меншу за мінімально передбачену кількість балів, перескладають її. 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску – 36 балів. Для студентів, 

які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, обов’язковою 

умовою для отримання допуску до заліку є написання рефератів по питанням пропущених чи 

недостатньо засвоєних тем.  

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому форматі. 

Максимальна кількість балів під час складання заліку – 40, мінімальна кількість балів, що 

додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на залік). 

 

Загалом формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», 

введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 

7.2. Шкала відповідності 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

  



 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№  Тема Кількість годин 
лекції практичні самост. робота 

Змістовна частина І. Теоретичні та нормативно-правові засади екологічного 

моніторингу атмосфери 

1 
Основні поняття і принципи екологічного 

моніторингу атмосфери. 
4 4 14 

2 Класифікація систем моніторингу атмосфери. 2 2 12 

 
Законодавчо-нормативне регулювання ведення 

екологічного моніторингу атмосфери 
4 4 14 

Контрольна робота 1 

Змістовна частина ІІ. Прикладні аспекти екологічного моніторингу атмосфери 

3 

Моніторинг атмосферного повітря. 

Міжнародні та національні методики та 

стандарти оцінки якості атмосферного повітря. 

4 4 14 

4 

Система моніторингу атмосферного повітря в 

Україні. Програми спостережень, 

контрольовані параметри. Принципи створення 

та функціонування Державної системи 

моніторингу. 

4 4 14 

 

Проблеми та оптимізація моніторингу 

атмосферного повітря. Соціально-екологічний 

моніторинг. 

2 2 12 

Контрольна робота 2 

 ВСЬОГО 20 20 80 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Практичні заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80год. 

 

9. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Воронов Г.С. Охорона атмосфери Навчальний посібник К. РВЦ «Київський університет». 

1997, 93 с. 

2. Екологія: підручник. С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. К.: КНЕУ, 2006. 

371 с. 

3. Закон України про охорону атмосферного повітря від 25 червня 1991 року. 

http://document.org.ua/sanpin/tdoc8848.php 

4. Моніторинг довкілля : підручник. Під ред. В. М. Боголюбова. Вінниця : ВНТУ, 2010. 232 

с. 

5. Ломницька Я. Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. Склад та хімічний контроль об'єктів 

довкілля: навч. посіб. 2011. 589 с. 

6. Тарасова В. В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування 

антропогенного навантаження на природне середовище: навч. посіб. К.: Центр навчальної 

літератури, 2007. 276 с. 

7. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища : монографія. За ред. М.М. 

Приходько : Івано-Франківськ, 2010. 324 с. 

 

Допоміжна: 

8. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. К.: 

Науковий світ, 2001. 205 с. 



9. Інформаційно-аналітичний центр Державної системи моніторингу довкілля: 

http://www.ecobank.org.ua/Pages/default.aspx 
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