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Адреса викладання 

курсу 

вул. Грушевського, 4,  

м. Львів, 79004 

Геологічний факультет, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Геологічний факультет, 

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

10 Природничі науки, 101 ―Екологія‖ 

Викладачі курсу Волошин П.К., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеологіі, Бучацька Г. М., 

асистент.  

Контактна 

інформація 

викладачів 

petro.woloshyn@gmail.com, м. Львів, вул. Грушевського, 4 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype або 

подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://geology.lnu.edu.ua/academics/bachelor 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб  забезпечити можливість використання  галузевих 

геологічних знань  у вирішенні  проблем взаємодії людини і природи.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Моніторинг довкілля» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в шостому семестрі, в обсязі 

1,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Основна мета дисципліни ―Моніторинг довкілля‖ полягає у 

формуванні комплексу теоретичних знань, вмінь та навичок у галузі 

одержання, обробки і збереження інформації про поточний стан різних 

складових довкілля, а також оцінювання рівнів антропогенного впливу на ці 

компоненти, прогнозування можливих змін стану довкілля і забезпечення 

науково-інформаційної підтримки природоохоронних управлінських 

рішень.  

Головними завданнями навчального курсу є: ознайомлення з 

особливостями організації, проведення моніторингу небезпечних ендо-

генних та екзогенних геологічних процесів, підземних вод та грунтів на ре-

гіональному, локальному та об’єктовому рівнях, одержання інформації 

щодо поточного стану різних компонентів довкілля; оцінка рівнів 

шкідливого впливу на них техногенних навантажень; прогнозування стану 

довкілля на перспективу; розробка науково-обгрунтованих рекомендацій 

щодо проведення природоохоронних заходів. 

 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

1. Інтегральна компетентність: 
Здатність розв’язувати складні інженерно-геологічні  задачі в 

       системі людина-природа-господарство.  
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2. Загальні компетентності: 

 Здатність до аналізу та синтезу; 

 Здатність до організації і планування; 

 Розв’язання проблем та прийняття рішень; 

 Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей; 

 Здатність пристосовуватись до нових ситуацій; 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність, планування та управління 

проектами). 

3. Фахові компетентності: 
 Здатність до виявлення причинно-наслідкових зв’язків між ґенезою, 

складом і властивостями грунтів і підземних вод; 

 Здатність оцінювати вплив інженерно-геологічних та гідрогеологічних  

умов на функціонування природно-технічних геосистем; 

 Будувати логічні схеми геосистемних відношень Людина – геологічне 

середовище; 

 Нові концептуальні рамки взаємовідносин природної і техногенної 

складових  на локальному та регіональному  рівнях 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Студент повинен знати:  

- основні поняття, терміни, функції та задачі моніторингу довкілля;  

- знати нормативні документи, що регламентують особливості 

функціонування системи моніторингу довкілля; 

 - розуміти рівні та види моніторингу довкілля за призначенням; - знати 

основні параметри, що контролюються за компонентами довкілля, та 

критерії, за якими здійснюється нормування якості об’єктів навколишнього 

середовища; 

 - усвідомлювати особливості застосування прямих і непрямих видів 

спостереження за станом довкілля; -  

знати особливості розміщення стаціонарних і мобільних постів та програм 

спостереження в системі екологічного моніторингу; 

 - розуміти місце та роль моніторингу довкілля в стратегії сталого розвитку;  

- проводити узагальнену оцінку негативного впливу на довкілля різних 

видів господарської діяльності; 

 - вміти формувати базу даних джерел забруднення довкілля за формами 

статистичної звітності підприємства;  

- розраховувати основні елементи нормативних та уточнених санітарно 

захисних зон навколо певних об’єктів підприємства; 

 - обґрунтовувати місця розташування стаціонарних і маршрутних постів 

спостереження за якістю об’єктів довкілля.  

- обґрунтовувати першочергові та перспективні заходи щодо поліпшення 

стану довкілля у районі розміщення промислових підприємств. 

- розробляти природоохоронні заходи та надавати рекомендації з 

покращення стану довкілля  

            вміти:  

а) самостійно планувати та проводити моніторингові дослідження; 

             б)обробляти  результати моніторингових спостережень  

в) моделювати та прогнозувати розвиток небезпечних 

               процесів,забруднення підземних вод і грунтів;  

г) оцінювати екологічні наслідки розвитку процесів та забруднення 



 

              підземних вод і грунтів; 

д) розробляти заходи із запобігання та нейтралізації небезпечних 

процесів, забезпечення охорони та раціонального використання підземних 

вод і грунтів.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 
1. Аніщенко В. О., Боровий В. О. Моніторинг і охорона земель : навч. 

посіб. Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. 208 с 

2. Королев В.А. Мониторинг геологической среды. – М.: Изд-во МГУ, 

1995. – 272 с. 

3. Кубланов С.Х., Шпаківський Р.В. Моніторинг довкілля. Навч.-метод. 

посіб. – Київ: ДІПКта ПК Мінекобезпеки. – 1998.- 92 

4. Медведев В. В. Мониторинг почв Украины / В. В. Медвеев. — Харьков 

: Антиква, 2002. — 248 с. 

5. Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., 

Мокін В. Б. та ін.]; за ред. проф. В.М. Боголюбова. Вид. 2-ге, переробл. 

і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018 

6. Полетаєва Л.М., Сафранов Т.А. Моніторинг навколишнього 

природного середовища: Навчальний посібник  Одеса: ОДЕКУ: Вид-

во ―Екологія‖, 2005. –171 с. 

7. Моніторинг та охорона земель. Практикум : навчальний посібник / В. 

С. Мошинський, Т. В. Бухальська, А. Г. Ліщинський, Ж. В. Наконечна. 

Вид. 2-ге, перероб. та доповн. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 

2019. – 202 с. 

8. Нормативний документ «Єдине міжвідомче керівництво по організації 

та здійсненню державного моніторингу вод» / [Білогуров В. П., 

Крайнюкова А. М., Коваленко та ін.]. — К. : Мінприроди, 2001. — 54 c. 

9. Патика В. П. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільсько-

господарських земель / Патика В. П., Тараріко О. Г. — К. : Фітосоціо-

центр, 2002. — 256 с 

10. Рудько Г. Екологічний моніторинг геологічного середовища : 

підручник / Рудько Г., Адаменко О. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2001. – 260 с. 

11. Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г. Антропогенне 

забруднення геологічного середовища та грунтово-рослинного покриву. 

– Одеса: Вид-во „ТЄС‖, 2003. – 260 с. 

Методичне забезпечення 
1. Базові конспекти лекцій. 

2.Лекції на електронних носіях. 

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях 
 

Тривалість курсу Один семестр 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин лабораторних 

робіт та 13 годин самостійної роботи 

Ключові слова Моніторинг довкілля, моніторинг землетрусів, моніторинг екзогенних 

геологічних процесів, моніторинг підземних вод, моніторинг грунтів  

Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, презентації, лабораторні роботи та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Подано у формі СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий Іспит в кінці семестру 



 

контроль, форма  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти  потребують базових знань з  загальної геології, 

геоморфології, ґрунтознавства,  кліматології, хімії,  фізики,  екології  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть використо-

вуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія  

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер,  програми Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point, лабораторне обладнання  
 

Критерії оціню-

вання (окремо для 

кожного виду нав-

чальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Геологічне середовище – важлива складова природного середовища, 

поняття геологічного середовища 
2. Основні складові геологічного середовища 
3. Екологічні функції геологічного середовища 
4. Фундаментальні властивості геологічного середовища 
5. Природно-технічні та природно-господарські системи – необхідність 

їхнього моніторингу 
6. Методи досліджень при здійсненні моніторингу геологічного 

середовища 
7. Моніторинг геологічного середовища, об’єкти та головні завдання. 
8. Види моніторингу за компонентами геологічного середовища 
9. Види моніторингу за територіальним охопленням 
10. Види моніторингу за тривалістю, періодичністю і складністю 

вирішуваних проблем 
11. Загальна структура моніторингу геологічного середовища 
12. Поняття моніторингу ендогенних геологічних процесів, мета і завдання 

моніторингу 
13. Поняття моніторингу екзогенних геологічних процесів, мета і завдання 

моніторингу 
14. Показники 1-ї групи контрольованих  параметрів розвитку екзогенних 

геологічних процесів 
15. Показники 2-ї групи контрольованих  параметрів розвитку екзогенних 

геологічних процесів 
16. Показники 3-ї групи контрольованих  параметрів розвитку екзогенних 

геологічних процесів 
17. Регіональні показники розвитку зсувів 
18. Регіональні показники розвитку карсту 
19. Регіональні показники розвитку ерозії та абразії 
20. Регіональні показники розвитку підтоплення 
21. Контрольовані параметри моніторингу геологічного середовища 
22. Моніторинг землетрусів 
23. Моніторинг зсувів 



 

24. Моніторинг карсту 
25. Моніторинг ерозійних процесів та абразії 
26. Моніторинг підтоплення 
27. Періодичність спостережень  за розвитком небезпечних геологічних 

процесів 
28. Інструментарій та методи збереження моніторингової інформації про 

стан геологічного середовища 
29. Поняття моніторингу підземних вод,  його мета і завдання 
30. Об’єкти моніторингу підземних вод 
31. Структура моніторингу підземних вод 
32. Види моніторингу підземних вод 
33. Мережа моніторингу підземних вод України 
34. Контрольовані параметри при здійсненні моніторингу підземних вод 
35. Періодичність спостережень за станом підземних вод 
36. Поняття грунтового моніторингу і його структура 
37. Основні завдання грунтового моніторингу 
38. Рівні організації моніторингу грунтів 
39. Об’єкти моніторингу грунтів 
40. Критерії оцінювання у грунтово-екологічному моніторингу 
41. Види грунтово-екологічного моніторингу 
42. Основні принципи спостережень за хімічним забрудненням грунтів 
43. Моніторинг забруднення грунтів пестицидами 
44. Моніторинг забруднення грунтів важкими металами 
45. Моніторинг забруднення грунтів на урбанізованих територіях 
46. Методи відображення екологічного стану грунтів 
47. Класифікація грунтів за показником сумарного забруднення 
48. Класифікація грунтів за ступенем забруднення у відносних одиницях  

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

завершенню курсу. 
 

 



 

Схема дисципліни «Моніторинг довкілля - геологічне середовище, підземні води, грунти» 
 

№№ 

за 

порядком 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література, ресурси в інтернеті 
Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи моніторингу 

абіотичних складових дов-

кілля  
Загальні положення 

Основні об’єкти моніторингу та 

його структура 

Методи моніторингових 

досліджень 
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Т.А. Моніторинг навколиш-

нього природного середовища: 

Навча. посіб. Одеса: ОДЕКУ: 

Вид ―Екологія‖, 2005. –171 с. 

Кубланов С.Х., Шпаківський 

Р.В. Моніторинг довкілля. 

Навч.-метод. посіб. – Київ: 

ДІПКта ПК Мінекобезпеки. – 

1998.- 92 

2 

 

 

2 Тема 2. Моніторинг небезпеч-

них ендогенних геологічних 

процесів Основні поняття і 

визначення, умови, чинники і 

закономірності виникнення і 

поширення землетрусів. Особ-

ливості моніторингу зем-

летрусів 

Лекція 

Практична 

Рудько Г. Екологічний моніто-

ринг геологічного середовища 

: підручник / Рудько Г., 

Адаменко О. – Львів : Вид. 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 

– 260 с. 

 

2 

3 Тема 3. Моніторинг небезпеч-

них екзогенних геологічних 

процесів 
Загальні положення та заува-

ження 

Моніторинг осувних процесів 

Моніторинг карстових процесів 

Моніторинг процесів абразії 

Моніторинг селів 

Моніторинг процесів ерозії 

Лекція 

Практична 

Рудько Г. Екологічний моніто-

ринг геологічного середовища 

: підручник / Рудько Г., Ада-

менко О. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 

– 260 с. 

 

4 

4 Тема 4. Моніторинг підзем- 

них вод 
Загальна характеристика під-

земних вод. 

Державний моніторинг підзем-

них вод 

Регіональний моніторинг під-

земних вод 

Локальний та об’єктовий 

моніторинг підземних вод 

 

 

Лекція 

Практична 

Постанова Кабінету Мі-ністрів 

України від 19 ве-ресня 2018 

р. № 758 По-рядок здійснення 

держав-ного моніторингу вод 

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. 

Вимоги та методи контролю-

вання якості 

Сафранов Т.А., Польовий 

А.М., Коніков Є.Г. Антропо-

генне забруднення геологічно-

го середовища та грунтово-

рослинного покриву. – Одеса: 

Вид-во „ТЄС‖, 2003. – 260 с. 

4 



 

5 Тема 5. Моніторинг грунто- 

вого покриву 
Об’єкти і методи моніторингу 

грунтів. Мета і завдання 

моніторингу грунтів. 

Наукові та організаційні засади 

грунтового моніторингу 

Критерії оцінювання у грун-

тово-екологічному моніторингу. 

Види грунтово-екологічного 

моніторингу 

Спостереження за забруднен-

ням грунтів пестицидами, і важ-

кими металами  

Лекція 

Практична  

Аніщенко В. О., Боровий В. О. 

Моніторинг і охорона земель : 

навч. посіб. Чернігів : Черні-

гівські обереги, 2006. 208 с 

Моніторинг та охорона 

земель. Практикум : навч. 

посіб. / В. С. Мошинський, Т. 

В. Бухальська, А. Г. 

Ліщинський, Ж. В. Наконечна. 

Вид. 2-ге, перероб. та доповн. 

[Електронне видання]. – Рівне 

: НУВГП, 2019. – 202 с. 

Патика В. П. Агроекологічний 

моніторинг та паспортизація 

сільськогосподарських земель 

/ Патика В. П., Тараріко О. Г. 

— К. : Фітосоціоцентр, 2002. 

— 256  
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