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Силабус курсу «Великий практикум» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу Великий практикум 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Грушевського, 4, 79005 Львів 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена дисци-

пліна 

Геологічний факультет, 

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

101 Екологія, 10 Природничі науки 

 

Викладач курсу 

 

Книш Іван Богданович, асистент кафедри екологічної та інженерної 

геології і гідрогеології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Ivan.Knysh@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу. Також проводяться 

он-лайн консультації у системі Moodle. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1734 

Інформація про 

курс 

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності  

101 Екологія усіх форм навчання та орієнтована на засвоєння слуха-

чами програми практичних основ екологічних досліджень. 

Міждисциплінарні зв’язки: викладається після вивчення дисци-

плін: Управління якістю довкілля, Еколого-геологічне картографу-

вання, Утилізація і рекуперація відходів, Загальна екологія і середо-

вищезнавство 

Особливістю дисципліни є те, що при її вивченні студент пови-

нен набути навичок проведення практичних розрахунків в сфері еко-

логічних досліджень. 

Навчальна дисципліна читається згідно з програмою даного курсу 

для студентів спеціальності 101 Екологія. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІІІ-го курсу бакалав-

рату, спеціальності 101 Екологія протягом шостого семестру в обсязі 

5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни сформувати у здобувачів вищої 

освіти знання, уміння для оволодіння практичними навичками раціо-

нального природокористування, збереження і відтворення природних 

ресурсів.  

Предметом дисципліни є вивчення основних аспектів оцінки та 

аналізу стану компонентів довкілля 

Завдання: 

– засвоїти на практиці теоретичні основи раціонального природо-

користування й охорони навколишнього середовища; 

– освоїти методи проведення екологічних досліджень і організації 

природозахисної діяльності; 

– навчитися оцінювати соціально-економічну ефективність приро-

доохоронних заходів; 



– вивчити методологію і методику розрахунків і збирання плате-

жів за використання природних ресурсів, відшкодування збитків від 

забруднення та інших порушень стану навколишнього середовища.  

Зміст навчальної дисципліни. Практичні навички, набуті при 

вивченні цієї дисципліни, є основою для багатьох екологічних дослі-

джень. В результаті вивчення даного курсу студент повинен освоїти 

методику екологічних досліджень, а також вміти застосовувати ме-

тоди моделювання та прогнозування для дослідження стану компо-

нентів довкілля. 

Література для 

вивчення дисцип-

ліни 

Основна: 

1. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум / Г. О. Бі-

лявський, Л. І. Бутченко, В. М. Навроцький. – К. : Лібра, 2002. 368 с. 

2. Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. 

ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична дум-

ка», 2005. – 848 с. 

3. Екологічне право України / за редакцією професорів В. К. Попова 

і А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2001. – 21 с. 

4. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. – 

499 с. 

5. Караєва Н.В. Методологія економічної оцінки соціальних втрат 

внаслідок екодеструктивної діяльності підприємств енергетики /Н.В. 

Караєва, Л.О. Левченко // Управління розвитком складних систем. – 

2014.– Вип. 20. – С. 162–169. 

6. Серебряков В. В. Основи екології / В. В. Серебряков. – К. : Знання 

– Прес, 2001. – 358 с. 

7. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навча-

льний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. 

Сафронов. – Львів : Новий Світ. – 2003. – 248 с 

Додаткова: 

1. Караєва Н.В. Кількісна оцінка макроекономічного збитку від 

втрат здоров’я населення / Н.В. Караєва // Наукові вісті НТУУ 

“КПІ”. – 2004. – № 5. – С. 13-21 

2. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру – Постанова Кабінету Міні-

стрів України від 15 лютого 2002 р. № 175, зі змінами і доповнен-

нями, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 

2003 р. № 862. 

3. Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на пере-

думови досягнення сталого розвитку території : монографія / [І. І. 

Гусева, В. В. Дергачова, Н. В. Караєва та ін.] ; за заг.ред. Н. В. 

Караєвої. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2010. – 346 с. 

4. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями дер-

жавної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» // Відо-

мості Верховної Ради (ВВР). ― №38-39. ― 1998. ― С.248 

Тривалість курсу 150 год. 

Обсяг курсу 

 

96 години аудиторних занять, з них 96 години лабораторних занять 

та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані резуль-

тати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
- основні поняття і терміни курсу; 

- теоретичні основи організації раціонального використання і охо-



рони природніх ресурсів і їх комплексів; 

- основні норми якості навколишнього середовища (екологічні і 

санітарногігієнічні аспекти); 

- основи економіки природокористування; 

- методи проведення екологічних досліджень і організації приро-

дозахисної діяльності; 

- теоретичні основи управління природокористуванням і сучасни-

ми механізмами їх реалізації. 

вміти: 
- використовувати екологічні методи досліджень при вирішенні 

типових професійних завдань в галузі управління природокористу-

ванням; 

- давати економічне обґрунтування методам і механізмам забезпе-

чення охорони навколишнього середовища; 

- ідентифікувати екологічні проблеми і вибирати ефективні заходи 

для їх попередження і усунення; 

- систематизувати та класифікувати знання про систему міжнаро-

дних, державних та громадських заходів, спрямованих на раціональ-

не використання, відтворення й охорону природних ресурсів; 

- організовувати і планувати заходи щодо захисту навколишнього 

середовища; 

- складати екологічні прогнози та проекти спрямовані на покра-

щення стану довкілля 

Ключові слова 

 

Довкілля, еколого-геологічні методи досліджень, моделювання, про-

гнозування, проектування 

Формат курсу 

 

Очний та дистанційний. Проведення практичних робіт і консультацій 

для кращого розуміння тем 

Теми Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру 

 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих 

в результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття 

компетенцій після завершення навчання на рівні бакалавра зі спеціа-

льності 101 Екологія, або потребують базових знань з природничих і 

екологічних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату, розуміння сучасних екологічних проблем екології і охорони 

довкілля. 

Навчальні методи 

та техніки, які бу-

дуть використані 

під час викладання 

курсу 

Практичні роботи, презентації, семінарські заняття, творче індивіду-

альне завдання, дискусія. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як 

простору прояву пізнавальних ініціатив. 

Необхідне облад-

нання 

персональний комп’ютер, проектор, прилади лабораторії еколого-

геологічних досліджень. 

Критерії оціню-

вання 

(окремо для кож-

ного 

виду навчальної 

діяльності) 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять. Тестовий контроль проводиться на практичних 

заняттях 2 рази протягом семестру. Під час семестрового контролю 

враховуються результати здачі практичних робіт і контрольного тес-

тування. Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною 

шкалою. 

Питання до заліку 

чи 

1. Хімічні методи досліджень стану довкілля 

2. Титриметричний метод.  



екзамену. 

 

3. Гравіметричний метод.  

4. Фотометричний метод. 

5. Фотометрія полум’я.  

6. Емісійна спектроскопія.  

7. Атомно-абсорбційна спектроскопія.  

8. Хроматографічні методи. 

9. Фізико-хімічні методи досліджень стану довкілля 

10. Газова хроматографія.  

11. Рідинна хроматографія.  

12. Фотометричний аналіз.  

13. Фотоелектроколориметрія.  

14. Нефелометричний і турбідиметричний методи.  

15. Потенціометрія.  

16. Кондуктометрія. 

17. Фізичні методи досліджень стану довкілля 

18. Метод ядерного магнітного резонансу.  

19. Радіометричні методи.  

20. Спектральний аналіз. 

21. Мас-спектрометрія.  

22. Активаційний метод.  

23. Рентгеноспектральний аналіз.  

24. Люмінесцентний метод. 

25. Біохімічні методи досліджень стану довкілля 

26. Біоіндикація.  

27. Молекулярно-генетичний метод.  

28. Метод визначення активності ферментів у біологічному матері-

алі 

29. Визначення екологічного стану повітря 

30. Оцінка запиленості повітря  

31. Оцінка токсичності пилу повітря. 

32. Визначення вмісту вуглекислого газу в повітрі. 

33. Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря. 

34. Визначення екологічного стану ґрунтів 

35. Гігроскопічна вода. 

36. Органічні речовини в ґрунтах.  

37. Гідролітична кислотність ґрунту.  

38. Вміст нітратів в ґрунтах.  

39. Катіонно-обмінна здатність ґрунтів.  

40. Залишкова токсичність ґрунту 

41. Визначення екологічного стану поверхневих і підземних вод 

42. Консервування і підготовка проб води до аналізів.  

43. Органолептичні властивості води.  

44. Зависі і розчинені речовини у воді. 

45. Твердість води. 

46. Розчинний кисень у воді. 

47. Сполуки нітрогену у воді. 

48. Вміст сульфатів у воді. 

49. Вміст хлоридів у воді. 

50. Визначення екологічного стану геологічного середовища.  

51. Літологічний склад і властивості порід.  

52. Процеси звітрювання.  

53. Екзогенні геологічні процеси та їх вплив на інженерно-



господарську діяльність людини. 

54. Визначення якості довкілля.  

55. Екологічний стан території.  

56. Оцінка рівня радіаційного фону та рівня забрудненості води, 

ґрунту, харчових продуктів.  

57. Складання геоекологічних карт.  

58. Оцінка побутових і промислових відходів.  

59. Розрахунок економічних збитків від забруднення довкілля.  

60. Розрахунок обсягу позалімітного викиду полютантів в атмосфе-

рне повітря.  

61. Розрахунок збитків від знищення або погіршення якості рекреа-

ційних зон.  

62. Розрахунок збитків від втрат природно-заповідного фонду.  

63. Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря.  

64. Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних 

вод та джерел.  

65. Розрахунок суми збору за скиди забруднюючих речовин.  

66. Розрахунок суми збору за розміщення відходів  

67. Планування раціонального природокористування та охорони 

навколишнього середовища.  

68. Механізм планування природокористування.  

69. Принципи і методи планування.  

70. Розробка довгострокового плану та довгострокових цільових 

програм охорони довкілля 

71. Моделювання стану компонентів довкілля. 

72. Типи математичних моделей.  

73. Математичне моделювання абіотичних процесів.  

74. Моделі структури потоків та гідрохімічного режимів системи.  

75. Побудова кінетичних моделей.  

76. Моделювання простих і складних процесів 

77. Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища. 

78. Галузеве і територіальне прогнозування.  

79. Статистичні моделі прогнозування в екології 

80. Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів.  

81. Розробка екологічної програми.  

82. Територіальні комплексні програми охорони навколишнього 

середовища  

83. Розробка проекту щодо покращення стану навколишнього сере-

довища.  

84. Виявлення основних екологічних проблем регіону.  

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

завершенню курсу на сайті: http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

  

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


Схема курсу 

Тиж-

день 
Тема занять 

Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

вико-

нання 

Змістовий модуль І. Методи дослідження стану довкілля 

1. 1. Хімічні методи. Титриметричний метод. Гра-

віметричний метод. Фотометричний метод. Фо-

тометрія полум’я. Емісійна спектроскопія. 

Атомно-абсорбційна спектроскопія. Хроматог-

рафічні методи. 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

2 тижня 

2. 2. Фізико-хімічні методи 

Газова хроматографія. Рідинна хроматографія. 

Фотометричний аналіз. Фотоелектроколоримет-

рія. Нефелометричний і турбідиметричний ме-

тоди. Потенціометрія. Кондуктометрія. 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

2 тижня 

3. 3. Фізичні методи 

Метод ядерного магнітного резонансу. Радіоме-

тричні методи. Спектральний аналіз. Мас-

спектрометрія. Активаційний метод. Рентгено-

спектральний аналіз. Люмінесцентний метод. 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

2 тижня 

4. 4. Біохімічні методи 

Біоіндикація. Молекулярно-генетичний метод. 

Метод визначення активності ферментів у біо-

логічному матеріалі 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

2 тижня 

Змістовий модуль ІІ. Визначення екологічного стану компонентів довкілля 

5 5. Визначення екологічного стану повітря 

Оцінка запиленості. Оцінка токсичності пилу. 

Визначення вмісту вуглекислого газу. Оцінка 

впливу автотранспорту на стан повітря. 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 тиж-

день 

6 6. Визначення екологічного стану ґрунтів 

Гігроскопічна вода. Органічні речовини. Гідро-

літична кислотність ґрунту. Нітрати. Катіонно-

обмінна здатність. Залишкова токсичність ґрун-

ту 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 тиж-

день 

7 7. Визначення екологічного стану поверхне-

вих і підземних вод 

Консервування і підготовка проб води до аналі-

зів. Органолептичні властивості води. Зависі і 

розчинені речовини. Твердість. Розчинний ки-

сень. Сполуки нітрогену. Сульфати. Хлориди. 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 тиж-

день 

8 8. Визначення екологічного стану геологічно-

го середовища. Літологічний склад і властивос-

ті порід. Процеси звітрювання. Екзогенні геоло-

гічні процеси та їх вплив на інженерно-

господарську діяльність людини. 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 тиж-

день 

9 9. Визначення якості довкілля. Екологічний 

стан території. Оцінка рівня радіаційного фону 

та рівня забрудненості води, ґрунту, харчових 

продуктів. Складання геоекологічних карт. Оці-

нка побутових і промислових відходів.  

 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 тиж-

день 



Тиж-

день 
Тема занять 

Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

вико-

нання 

Змістовий модуль ІІІ. Основи екологічного управління і економіка природокористу-

вання 

10 10. Розрахунок економічних збитків від за-

бруднення довкілля. Розрахунок обсягу поза-

лімітного викиду полютантів в атмосферне по-

вітря. Розрахунок збитків від знищення або по-

гіршення якості рекреаційних зон. Розрахунок 

збитків від втрат природно-заповідного фонду. 

Розрахунок збитків від забруднення атмосфер-

ного повітря. Розрахунок збитків від забруднен-

ня поверхневих і підземних вод та джерел. Роз-

рахунок суми збору за скиди забруднюючих 

речовин. Розрахунок суми збору за розміщення 

відходів  

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

11 11. Планування раціонального природокори-

стування та охорони навколишнього середо-

вища. Механізм планування природокористу-

вання. Принципи і методи планування. Розробка 

довгострокового плану та довгострокових ці-

льових програм охорони довкілля 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

12 12. Моделювання стану компонентів довкіл-

ля. Типи математичних моделей. Математичне 

моделювання абіотичних процесів. Моделі 

структури потоків та гідрохімічного режимів 

системи. Побудова кінетичних моделей. Моде-

лювання простих і складних процесів 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

13 13. Прогнозна оцінка стану навколишнього 

середовища. Галузеве і територіальне прогно-

зування. Статистичні моделі прогнозування в 

екології 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

14 14. Паспортизація потенційно небезпечних 

об’єктів. Розробка паспорту ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій району (за вибором сту-

дента) 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

15 15. Розробка екологічної програми. Територі-

альні комплексні програми охорони навколиш-

нього середовища (за вибором студента). 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

16 16. Розробка проекту щодо покращення стану 

навколишнього середовища. Виявлення осно-

вних екологічних проблем регіону. Підготувати 

проект екологічної кампанії з виявленої про-

блеми (за вибором студента) 

лабораторне заняття 

– 6 год, самостійна 

робота – 3 год 

1 тиж-

день 

 


