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Назва курсу Еколого-геологічне картографування 

Адреса викла-

дання курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за 

якою закріп-

лена дисцип-

ліна 

Геологічний факультет 

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Галузь знань, 

шифр та наз-

ва спеціаль-

ності 

10 Природничі науки 

101 Екологія 

Викладачі 

курсу 

Кремінь Надія Юріївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри 

екологічної та інженерної геології і гідрогеології; Книш Іван Богданович 

– асистент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

e mail: nadiya.kremin@lnu.edu.ua ; olando@ukr.net 

Сторінка викладачів: https://geology.lnu.edu.ua/employee/kremin-n-yu ; 

https://geology.lnu.edu.ua/employee/knysh-ivan-bohdanovych 

вул. Грушевського, 4, кімнати 204-206 

Консультації з 

питань на-

вчання по 

дисципліні 

Консультації, за необхідності, проводяться в день лекцій і лабораторних 

занять, або за попередньою домовленістю. Крім того, можливі он-лайн кон-

сультації за допомогою Viber, Telegram, Zoom, Teams, електронної пошти 

або ін. ресурсів. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка кур-

су 

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1970 

Інформація 

про курс 

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практич-

них навичок з основ еколого-геологічного картографування, які використо-

вують у природоохоронній діяльності. Курс дозволяє опанувати навиками 

збору, систематизації, аналізу та подання екологічної інформації за допомо-

гою картографічного представлення. 

Коротка ано-

тація дисцип-

ліни 

Дисципліна “Еколого-геологічне картографування” є нормативною дисцип-

ліною зі спеціальності 101Екологія для освітньо-професійної програми 

“Комп’ютерні технології в екології та управляння якістю довкілля”, яка 

викладається в шостому семестрі обсягом 4 кредити (за Європейською Кре-

дитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є опанування студентами спеціальності 101 Еко-

логія важливих теоретичних і практичних положень при організації еколого-

геологічного картографування, зокрема підготовчого, польового, камерального 

етапів робіт під час дослідження та прогнозування змін екологічного стану геологі-

чного середовища.  

Завдання курсу: 

- вивчення різноманітних аспектів планування та проведення еколого-

геологічної зйомки; 

- оцінка стану еколого-геологічних районів Україіни; 

- оцінка екологічного стану геологічного та суміжних середовищ (гідрогео-

логічного стану підземних вод, розвитку та поширення небезпечних геоло-

гічних процесів, геохімічного стану ландшафтів тощо). 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Адаменко О. М. Методологія та організація наукових досліджень для вирішення 

глобальних та регіональних екологічних проблем і сталого розвитку територій / 

О. М. Адаменко, Д. О. Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокори-

стування. - 2015. - № 2. - С. 5–43.  

2. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии. - К., 1995. 
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3. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття екологічної 

геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 

4. Буравльов Є.П., Дрозд І.П., Коваль Г.М. Класифікація i управління техногенни-

ми ризиками // Екологія i ресурси: 36. наук, праць. -К.,2003.-Вип. 7.-С. 17-25. 

5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 

6. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. -К., 

2004. 

7. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техногенних 

систем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Л.; К., 

2002. 

8. Довгий CO., Павлишин B.I. Екологічна мінералогія України. - К., 2003. 

9. Довгий С.О., Євдощук М.І., Коржнев М.М. та ін. Енергетично-ресурсна складо-

ва розвитку України. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 264 с. 

10. Довгий С.О., Іванченко В.В., Коржнев М.М. та ін. Критерії екологічної і геоло-

го-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплек-

су Кривбасу. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 228 с. 

11. Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М. та ін. Екологічні ризики, збитки та 

раціональні межі використання надр в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 316с. 

12. Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М. та ін. Реструктуризація Мінера-

льно-сировинної бази Украйни та її інформаційне забезпечення. – К.: Наукова 

думка, 2008. – 347 с. 

13. Долін В.В. Самоочищення наземних екосистем Українського полісся від радіа-

ційного забруднення: Автореф. дис. д-ра геол. наук. - К., 2004. 

14. Дудкін О.В., Єна А.В., Коржнев М.М. та ін. Оцінка i напрямки зменшення за-

гроз біорізноманіття  України.- К., 2003. 

15. Екогеологія України. Навчальний  посібник  \ В.М.  Шестопалов,  М.М. Корж-

нев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с.  

16. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.:ВПЦ „Київський 

університет. - 2005. - 250 с. 

17. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз та  моделювання 

у ГІС: Навч. посібник/ За ред. Д.М. Гродзинського. - К., 2003. 

18. Костенко М. М. Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення 

держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення 

надр території України (здобутки і проблеми) / Мінеральні ресурси України - № 

3, 2018 – с. 3–12 

19. Коржнев М.М. Еколого-економічні проблеми розвитку мінерально- сировинно-

го комплексу України // Геолог України. - № 2. - 2003. - С. 19-23. 

20. Коржнев М.М. Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у зв'яз-

ку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наук. зап. Київ. 

ун-ту iм. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 129-138. - Т. 3. 

21. Коржнев М.М., Кошляков О.Є., Яковлев Є.О. та ін. Використання ГІС i ДЗЗ при 

моделюванні надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних з геологічним се-

редовищем // Вісн. Київ. ун-ту iм. Т. Шевченка. Сер.  Геологія. - 2003. - Вип. 26. - 

С. 52-55. 

22. Коржнев М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Яковлев Є.О. Чинники впливу антропо-

генних змін геологічного середовища України на бiopiзноманіття i людину // 

Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2003. -№1. -С. 59- 69. 

23. Коржнев М.М., Шестопалов В.М., Яковлев Є.О. Організація моніторингу при 

екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України // Bісн. Київ. ун-ту iм. 

Т. Шевченка. Сер. Геологія. - 2003. - Вип. 26. - С. 50-52. 

24. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: ОКТАНТ- 

ПРИНТ, 2003. - 252 с 

25. Методи геоекологічних досліджень: Навч. посібник / За ред. М.Д. Гродзинсько-

го, П.Г. Шищенка. - К.,1999. 



26. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного середовища. 

- Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с 

27. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. - Львів: ВЦ 

ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 359 с 

Допоміжна 

1. Богословский В.А., Вахромеев Г.С. Модели воздействия физических и геофизи-

ческих полей на геологическую среду и живые организмы // Геоэкология. Ин-

женерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 2000. - № 1. - С. 67-71. 

2. Перельман А.И., Касимов Б.С. Геохимия ландшафта: Учеб. пособие.-М., 1999. 

3. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под ред. 

ВТ. Трофимова. - М., 1997. 

4. Трофимов В.Т., Зилинг  Д.Г. Экологическая геология. Учебник. -  М.: ЗАО «Ге-

оинформмарк», 2002. - 415 с. 

5. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая геология 

Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. -407 с. 

Тривалість 

курсу 

120 годин 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 годин практичних 

занять та 56 години самостійної роботи. 

Очікувані ре-

зультати на-

вчання 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

1) ключові терміни та поняття; 

2) особливості проведення підготовчого, польового, лабораторного, камераль-

ного етапів робіт при еколого-геологічному картографуванні; 

3) особливості  сучасних методів збору та опрацювання даних при еколого-

геологічному картографуванні; 

4) методику опробування компонентів геологічного та суміжних середовищ; 

5) розуміти мету проведення різномасштабного еколого-геологічного картог-

рафування. 

Після засвоєння даної дисципліни студенти повинні вміти: 

1) проводити аналіз, інтерпретацію та узагальнення даних, необхідних для по-

будови еколого-геологічних карт; 

2) виконувати різні види еколого-геологічних опробувань; 

3) складати еколого-геологічні карти, розрізи, графіки; 

4) аналізувати та надавати характеристику екологічного стану геологічного 

середовища  на підставі вивчення  еколого-геологічних карт різного масштабу; 

5) моделювати можливі шляхи вирішення еколого-геологічних проблем. 

Ключові слова еколого-геологічна карта, методи еколого-геологічних досліджень, дистан-

ційні методи, геохімічні методи, геофізичні методи, гідрогеологічні методи, 

опробування 

Формат курсу Очна (денна) форма 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розумін-

ня тем 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, фо-

рма 

Іспит в кінці V семестру 

Пререквізити Передумовою для вивчення курсу є знання із дисциплін: “Хімія з основами 

біогеохімії”, “ Основи картографії”, “Комп’ютерна графіка”, “Вища матема-

тика”, “Фізика”, “Екологічна геологія” 

Навчальні 

методи та те-

хніки, які бу-

дуть викорис-

товуватися 

Лекційна форма навчання: 

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття: 

- доповідь, відповідь, обговорення; 



під час викла-

дання курсу 

- письмове виконання завдань 

- презентація результатів дослідження  

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійне обладнання. Персональний комп’ютер, смартфон. 

Програми:  Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point 

Критерії оці-

нювання 

(окремо для 

кожного виду  

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співвідношенням: практичні заняття – 30% семестрової оцінки; мак-

симальна кількість балів 30; контрольні заміри (тести) – 20% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 20; іспит виставляється шляхом суму-

вання балів, які одержав студент впродовж семестру (поточний контроль, 

модульне тестування) і під час підсумкового опитування – іспиту (50 балів). 

Підсумкова максимальна кількість балів –100 

Питання до 

іспиту 

1. Розкрийте особливості Державного еколого-геологічного картування. 

2. Розкрийте перелік завдань Державного еколого-геологічного картування 

3. Проаналізуйте мету та завдання еколого-геологічних досліджень. 

4. Які види і методи еколого-геологічних досліджень ви знаєте, коротко 

опишіть їх. 

5. Що є об’єктом вивчення при еколого-геологічному картуванні? Охарак-

теризуйте його. 

6. Які вимоги щодо Державного геологічного картування та регіональних 

геологічних досліджень в Україні Вам відомі? Опишіть їх. 

7. Що містить Типовий комплект звітних картографічних матеріалів масш-

табу 1:200 000 при Державному еколого-геологічному картуванні? 

8. Які види еколого-геологічних карт Вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

9. Які особливості констатаційних карт? Наведіть приклади. 

10. Які особливості оціночних карт? Наведіть приклади. 

11. Розкрийте особливості прогнозних карт? Наведіть приклади. 

12. Розкрийте особливості рекомендаційних карт? Наведіть приклади. 

13. Розкрийте особливості параметричних карт? Наведіть приклади. 

14. Розкрийте особливості аналітичних карт? Наведіть приклади. 

15. Розкрийте особливості синтетичних карт? Наведіть приклади. 

16. В чому полягає методика складення еколого-геологічних карт? 

17. Які є критерії оцінки екологічного стану геологічного середовища при 

побудові еколого-геологічних карт? Охарактеризуйте їх. 

18. Які етапи досліджень при проведенні еколого-геологічного картографу-

вання Вам відомі? Коротко охарактеризуйте їх. 

19. В чому полягає підготовчий етап при проведенні еколого-геологічного 

картографування? Опишіть основні параметри. 

20. Яка мета та завдання підготовчих робіт? Охарактеризуйте. 

21. В чому полягає польовий етап робіт при проведенні еколого-

геологічного картографування? Охарактеризуйте. 

22. Розкрийте мету та завдання польових робіт. 

23. Розкрийте мету проведення еколого-геологічних маршрутів. 

24. Розкрийте особливості проведення та мету еколого-геохімічних дослі-

джень під час польового етапу. 

25. Розкрийте особливості проведення та мету радіоекологічних досліджень 

під час польового етапу. 

26. Розкрийте особливості проведення та мету гідрогеологічних робіт під 

час польового етапу. 

27. Розкрийте особливості проведення та мету досліджень геодинамічних 

умов під час польового етапу. 

28. В чому полягає лабораторно-аналітичний етап робіт при проведенні еко-

лого-геологічного картографування? 

29. Які є особливості підготовки зразків до аналізів? 

30. Яка мета та особливості проведення емісійного спектрального аналізу? 



31. Яка мета та особливості проведення атомно-абсорбційний методу? 

32. Яка мета та особливості проведення рентгенофлуоресцентних методів?  

33. В чому полягає камеральний етап робіт при проведенні еколого-

геологічного картографуваня ? 

34. Які мета та завдання камеральних робіт? 

35. Розкрийте особливості проведення еколого-аерокосмічних досліджень?  

36. Які види і методи аерокосмічної зйомки Вам відомі? Розкрийте особли-

вості. 

37. В чому полягає метод дишифрування знімків? Наведіть приклади. 

38.  В чому полягає ландшафтно-індикаційний метод? 

39. Які методи геологічних досліджень Вам відомі? Розкрийте особливості. 

40. В чому полягає геологічна зйомка? 

41. Які є особливості проведення маршрутних геологічних дослідження? 

Опишіть їх. 

42. Розкрийте особливості проведення еколого-геофізичних досліджень. 

43. Розкрийте мету та завдання геофізичних методів досліджень. 

44. Розкрийте мету та завдання радіометричних методів досліджень. 

45. Розкрийте мету та завдання радіо геохімічних методів досліджень. 

46. Розкрийте особливості проведення еколого-геохімічних досліджень. 

47. Що таке «геохімічний фон» і «геохімічні аномалії»? Розкрийте суть по-

нять. 

48. Які геохімічні методи Вам відомі? Опишіть їх. 

49. Розкрийте особливості проведення еколого-гідрогеологічних досліджень  

50. Які види гідрогеологічних досліджень Вам відомі? Опишіть їх 

51. Які чинники і типи забруднення підземних вод Вам відомі? Опишіть їх. 

52. Які є природні фактори захищеності грунтових вод 

53. Які методи гідрогеологічних досліджень Вам відомі? Опишіть їх. 

54. Розкрийте особливості проведення еколого-інженерно-геологічних дос-

ліджень. 

55. Які види і об’єкти еколого-інженерно-геологічних досліджень Вам відо-

мі? Охарактеризуйте їх. 

56. Розкрийте особливості використання умовних знаків і позначень при 

екологічному картуванні. 

57. Розкрийте особливості мережі та розташування системи пунктів опробу-

вання довкілля (на прикладі грунтів) 

58. Розкрийте особливості мережі та розташування системи пунктів опробу-

вання довкілля (на прикладі поверхневих вод) 

59. Розкрийте особливості мережі та розташування системи пунктів опробу-

вання довкілля (на прикладі атмосферного повітря) 

60. Розкрийте особливості мережі та розташування системи пунктів опробу-

вання довкілля (на прикладі опробування рослин) 

Опитування 

 

Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди, у формі 

тестування за допомогою Moodle 

  



Схема курсу “ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ” 
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Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

К-

ть 

год. 

1 

Тема 1. Еколого-геологічне картографування як складова частина еко-

лого-геологічних досліджень. Мета та завдання еколого-геологічних дослі-

джень. Види і методи еколого-геологічних досліджень. Передумова розвитку 

еколого-геологічного картографування. 

Лекція 2 

2 

Тема 2. Державне еколого-геологічне картування. Мета державного еко-

лого-геологічного картування. Об’єкт вивчення при  еколого-геологічному 

картуванні. Вимоги щодо Державного геологічного картування та регіональ-

них геологічних досліджень в Україні. Положення про Державну еколого-

геоло-гічну карту України  масштабу 1:200 000. Приклад комплекту звітних 

картографічних матеріалів 

Лекція 2 

3 

Тема 3. Види еколого-геологічних карт. Констатаційні карти. Оціночні  

карти. Прогнозні карти. Рекомендаційні карти. Параметричні карти. Аналі-

тичні карти. Синтетичні карти. 

Лекція 2 

4 

Тема 4. Складання еколого-геологічної карти. Методика складення еколо-

го-геологічних карт. Критерії оцінки екологічного стану геологічного середо-

вища при побудові еколого-геологічних карт 

Лекція 2 

5 

Тема 5. Підготовчий етап при проведенні еколого-геологічного картог-

рафування. Мета та завдання підготовчих робіт. Створення проекту . Ство-

рення попередніх карт і схем еколого-геологічного змісту  

Лекція 2 

6-7 

Тема 6. Польовий етап робіт при проведенні еколого-геологічного кар-

тографування. Мета та завдання польових робіт. Еколого-геологічні марш-

рути. Еколого-геохімічні дослідження. Радіоекологічні дослідження. Гідро-

геологічні роботи. Дослідження геодинамічних умов 

Лекція 4 

8-9 

Тема 7. Лабораторно-аналітичний  етап робіт при проведенні еколого-

геологічного картографування. Підготовка проб до аналізів. Лабораторні 

методи (емісійний спектральний аналіз, атомно-абсорбційний метод, рентге-

нофлуоресцентні методи, нейтронно-активаційний метод) 

Лекція 4 

10 

Тема 8. Камеральний етап робіт при проведенні еколого-геологічного 

картографування. Мета камеральних робіт. Формування баз даних та ство-

рення комплекту еколого-геологічних карт 

Лекція 2 

11 

Тема 9. Еколого-аерокосмічні дослідження. Використання аерокосмічної 

техніки для оцінки екологічного стану геологічного середовища. Види і ме-

тоди аерокосмічної зйомки. Дишифрування знімків. Ландшафтно-індикацій-

ний метод. 

Лекція 2 

12 
Тема 10. Еколого-геологічні дослідження. Методи геологічних досліджень. 

Геологічна зйомка. Маршрутні дослідження 

Лекція 2 

13 
Тема 11. Еколого-геофізичні дослідження. Геофізичні методи. Радіометри-

чні дослідження. Радіогеохімічні дослідження 

Лекція 2 

14 
Тема 12. Еколого-геохімічні дослідження. Геохімічний фон і геохімічні 

аномалії. Геохімічні методи 

Лекція 2 

15 

Тема 13. Еколого-гідрогеологічні дослідження. Види гідрогеологічних 

досліджень. Чинники і типи забруднення підземних вод. Природні фактори 

захищеності грунтових вод. Методи гідрогеологічних досліджень 

Лекція 2 

16 
Тема 14. Еколого-інженерно-геологічні дослідження. Види і об’єкти інже-

нерно-геологічних досліджень. Методи досліджень 

Лекція 2 

1 

Практична робота № 1. Загальні положення екологічного картування. Вимо-

ги до змісту та складу робіт державного еколого-геологічного картування 

масштабу 1:200000 

Практична 

робота 
2 

2 
Практична робота № 2 Умовні знаки і позначення при екологічному карту-

ванні. 

Практична 

робота 
2 
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3 
Практична робота № 3. Методика геолого-екологічних досліджень. Мережа 

пунктів опробування. Розташування  системи пунктів опробування довкілля 

Практична 

робота 
2 

4-6 

Практична робота № 4. Екологічне картування стану грунтового покриву та 

донних відкладів. Розрахунок  статистичних показників елементів, створен-

ня поелементних карт елементів, карти СПЗ, виділення геохімічних анома-

лій. Легенда до карти. 

Практична 

робота 
6 

7 
Практична робота № 5. Екологічне картування стану та поширення 

.екзогенних геологічних процесів 

Практична 

робота 
2 

8 
Практична робота № 6. Екологічне картування стану поверхневих і підзем-

них вод 

Практична 

робота 
2 

9 
Практична робота № 7 Екологічне картування стану зелених насаджень міс-

та, та адміністративного району 

Практична 

робота 
2 

10-

12 

Практична робота №8. Побудова карти щільності техногенного навантажен-

ня на середовище адміністративного району. Схема районування території за 

промисловими потоками, районування території за поширенням промисло-

вого комплексу, види промисловості. Створення комплексної карти. Легенда 

до карти.  

Практична 

робота 
6 

13 
Практична робота №9 Створення карти екологічного стану геологічного 

середовища масштабу 1 : 200 000.  

Практична 

робота 
2 

14 

Винесення індивідуальних показників стану довкілля, розрахунок сумарних 

показників середовища, районування території за рівнями стану геологічно-

го середовища.  

Практична 

робота 
2 

15-

16 

Практична робота № 10 Використання статистичних розрахунків при еколо-

гічному картуванні 

Практична 

робота 
4 

1 
Визначення видів польових робіт еколого-геологічного картографування для 

конкретної ділянки 

Самостійна 

робота 
4 

2 
Визначення напряму, довжини, розташування еколого-геологічних маршру-

тів та видів і обсягів супутніх досліджень для конкретної ділянки 

Самостійна 

робота 
4 

3 
Визначення обсягів радіоекологічних досліджень для конкретної ділянки. Самостійна 

робота 
4 

4 Визначення обсягів гідрогеологічних робіт для конкретної ділянки. Самостійна 

робота 
4 

5 Визначення обсягів геодинамічних умов для конкретної ділянки. Самостійна 

робота 
4 

6-7 
Визначення обсягів літохімічного, радіо геохімічного, гідро-геохімічного, 

атмогеохімічного, біогеохімічного опробування під час еколого-геохімічних 

досліджень для конкретної ділянки. 

Самостійна 

робота 
4 

8-9 
Підрахунок фону та рівня порогу аномальності хімічних елементів в ґрунтах, 

оцінка забрудненості ґрунтів 

Самостійна 

робота 
4 

10 Визначення обсягів польової камеральної обробки матеріалів. Самостійна 

робота 
4 

11 
Визначення обсягів лабораторно-аналітичних робіт при дослідженні ґрунтів, 

донних відкладів, поверхневих і підземних вод конкретної ділянки.. 

Самостійна 

робота 
4 

12 
Визначення обсягів еколого-геофізичних робіт для конкретної ділянки. Самостійна 

робота 
4 

13 
Оцінка екологічного ризику потенційно небезпечних об’єктів для здоров’я 

населення та стану навколишнього середовища 

Самостійна 

робота 
4 

14 
Визначення обсягів аерокосмічних досліджень для конкретної ділянки. Самостійна 

робота 
4 

15 
Оцінка ураженості територій небезпечними геологічними процесами і яви-

щами 

Самостійна 

робота 
4 

16 
Визначення обсягів інженерно-геологічних робіт для конкретної ділянки. Самостійна 

робота 
4 

 


