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1. Опис навчальної дисципліни 

 (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ) 

 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 2 
галузь знань 

10 Природничі науки 
Варіативна 

Модулів – 11 
спеціальність      

101 Екологія 

Рік підготовки: 

3-й 

Блоків змістових модулів – 2 

Освітньо-кваліфікацій 

ний рівень: 

молодший спеціаліст 

Семестр 

6-й 

 
Лекції 

24 год. 

Загальна кількість годин – 60 
Практичні 

12 год 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

Аудиторних: 3 год 

Самостійної роботи: 2 год 

Лабораторні 

 0 год. 

Самостійна робота 

24 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомити майбутнього фахівця-еколога із сучасними методами та правилами 

нормування антропогенного навантаження на природне середовище, видами нормування та 

нормативними документами щодо якості навколишнього середовища. Дати основні 

відомості щодо нормування рівнів екологічної безпеки на стадіях розробки та проектування 

технологічних систем, елементів теорії надійності цих систем, нормування та 

регламентування їх роботи. Ознайомити з основними нормативними документами, 

державними та галузевими стандартами з охорони навколишнього середовища, правилами 

укладання нормативних документів. 

Завдання: дати студентам загальне уявлення про причини виникнення, масштаби та 

можливі наслідки сучасної кризи у взаємовідносинах людського суспільства і природи. 

Після завершення вивчення дисципліни студенти будуть здатні продемонструвати: 

- знання загальних основ та принципи нормування і регламентування показників 

антропогенного навантаження на геосфери (атмосфера, гідросфера, літосфера); 

- знання та розуміння основних показників технологічних систем як головних чинників 

тиску на природне середовище; 

- розуміння особливостей меж та рівнів антропогенного тиску на екосферу, біологічні 

принципи встановлення граничнодопустимих концентрацій, викидів, скидів, нормативів і 

показників шкідливості речовин тощо; 

- здатність застосовувати статистичні показники для диференційованих та інтегральних 

оцінок рівнів антропогенного навантаження на природне середовище, методи й правила 

застосування цих оцінок; 

- знання елементів теорії надійності технічних та технологічних систем, принципи їх 

використання під час нормування антропогенного навантаження на природне середовище; 

- здатність використовувати нормативно-правові документи, наукову та іншу літературу 

при нормуванні забруднення навколишнього середовища; 

- знання та розуміння концептуальних основ нормування антропогенного  

навантаження на довкілля; 

- знання програмного та інформаційного забезпечення нормування антропогенних  

навантажень; 

- уміння формувати структурну схему комплексу екологічних норм; 

- здатність розраховувати та оцінювати стан санітарно-захисної  

- зони  підприємства; 

- здатність визначати показники небезпеки для забруднюючих речовин 

(інгредієнтів) атмосферного повітря; 

- здатність визначати концентрацію шкідливих речовин в атмосферному повітрі; 

- здатність проводити оцінку забруднення ґрунтів, водойм; 

- здатність використовувати на практиці показники граничнодопустимих концентрацій, 

викидів, скидів, нормативних показників тощо; 

- здатність складати звіти за показниками антропогенного навантаження на навколишнє 

середовище; 

- здатність розв’язувати проблеми у сфері нормування навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного 

досвіду; 

- проводити оцінку впливу на стан довкілля різних технологій та видів 

природокористування, обумовлених веденням сільського господарства, до виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з агровиробництвом; 

- здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

- здатність адаптуватися до дії в новій ситуації. 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище. 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про нормування антропогенного навантаження 

на природне середовище. Основні поняття та означення. Місце і роль нормування в 

системі заходів підвищення якості та рівнів екологічної безпеки навколишнього 

середовища. Принципи нормування якості навколишнього середовища. Антропоцентризм. 

Шкідливі речовини та їх концентрації. Біологічний відгук на шкідливість. Межа 

шкідливої дії. Токсичність. Ступінь токсичності. Показник летальної дози (ЛД). 

Обмежувальні нормативи, граничнодопустимі концентрації. Санітарно-гігієнічне та 

науково- технічне нормування. 

Тема 2. Основні положення в галузі стандартизації та нормування якості довкілля. 

Мета, завдання та об’єкти стандартизації в галузі охорони довкілля. Закон України “Про 

стандартизацію”. Необхідність стандартизації і нормування якості довкілля. Організація 

робіт зі стандартизації. Категорії нормативних документів та види стандартів. Вимоги до 

побудови, викладу та затвердження стандартів. Міжнародна та європейська діяльність зі 

стандартизації. Міжнародний та вітчизняний досвід використання методології нормування 

антропогенних навантажень задля вирішення регіональних та транскордонних 

екологічних проблем. Зв’язок екологічної стандартизації з господарською діяльністю. 

Екологічна стандартизація і нормування. Програмне (Green Software, “ОВЗР-01” – 

програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, обробка даних за допомогою електронних таблиць МSExcel) та інформаційне 

(статистичні дані з офіційних сайтів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, 

Головного управління статистики) забезпечення нормування антропогенних навантажень. 

Тема 3. Нормування якості повітря. Система стандартів та нормативних документів, 

які регламентують якість повітря. Терміни та означення контролю 

якості повітря, його основні регламентні показники. ГДК робочої зони, його зміст. ГДК 

максимальне разове, його зміст. ГДК середньодобове, його зміст. Комплексний 

комбінаторний індекс забруднення атмосфери (ІЗА). Класи небезпечності забруднювачів 

атмосфери. Ефект сумації забруднювачів. 

Тема 4. Нормування якості води. Система стандартів та нормативних документів, які 

регламентують якість води та водних об’єктів. Терміни та означення контролю якості води, 

його основні регламентні показники. ГДК у воді водойми господарсько-питного та 

культурно-побутового призначення. ГДК у воді водойми рибогосподарського призначення. 

Методи інтегральної оцінки якості води та оцінки її якості за окремими інгредієнтами 

забруднення. Комбінаторний комплексний індекс забруднення води (ІЗВ). Класи 

небезпечності забруднювачів води. Ефект сумації забруднювачів. 

Тема 5. Нормування якості ґрунтів. Система стандартів та нормативних документів, 

які регламентують якість грунтів. Терміни та означення контролю якості грунтів, його 

основні регламентні показники. ГДК грунту. Коефіцієнти концентрації хімічних елементів 

у грунті. Ефект сумації забруднювачів. Сумарний показник забрудненості грунту. 

Оціночна шкала небезпечності забруднення грунтів за сумарним показником. 

Тема 6. Нормування якості продуктів харчування. Принципи санітарно- гігієнічного 

нормування продуктів харчування. ГДК (допустима залишкова кількість) шкідливої 

речовини в продуктах харчування. Ефект сумації шкідливих речовин у продуктах 

харчування. Токсичність. Приховані наслідки отруєння продуктами харчування. 

 



Змістовий модуль 2. Екологічні та економічні проблеми взаємовідносин у 

глобальній екосистемі. Правові аспекти взаємодії суспільства і довкілля. 

 

Тема 7. Небезпечність хімічних сполук. Токсичність хімічних сполук та їх 

концентрації. Класи небезпечності хімічних сполук залежно від їх токсичності.  

Урахування класу небезпечності хімічних сполук під час визначення профілактичних 

заходів захисту населення та виробничого персоналу. Попередня оцінка небезпеки 

впливу хімічних речовин на організм людини. 

 

Тема 8. Нормування впливу технологічних об’єктів на навколишнє середовище. 

Граничнодопустимий викид (ГДВ) та граничнодопустимий скид (ГДС), загальні 

принципи їх встановлення та використання як науково-технічних нормативів, що 

регламентують вплив технологічних об’єктів на навколишнє середовище. Види ГДВ та 

ГДС, використовувані в практиці регламентування джерел забруднення. Тимчасово 

узгоджені викиди і скиди. Терміни їх дії та розробка планів, щодо планів поетапного 

зниження показників тимчасово узгоджених викидів і скидів шкідливих речовин до 

значень, які забезпечували б дотримання ГДВ та ГДС. Тверді відходи та джерела їх 

надходження. Правила лімітування підприємств щодо розташування твердих відходів. 

Використання даних щодо нормування антропогенних навантажень задля оптимізації 

управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Тема 9. Нормування в галузі радіаційної безпеки. Система стандартів та 

нормативних документів у галузі радіаційної безпеки. Нормування опромінення.  

Основні поняття та означення щодо радіаційної безпеки населення та територій. Дози 

опромінення. Норми радіаційної безпеки за дозовими межами. Методи захисту 

населення та виробничого персоналу від радіаційного опромінення. 

Тема 10. Нормування надійності функціонування технологічних систем. 

Екологічні наслідки аварій та катастроф. Елементи теорії надійності технічних та 

технологічних систем. Складові надійності. Відмови та безвідмовність роботи. 

Довговічність. Технічний ресурс. Ремонтопридатність. Збереженість. Регламентування 

показників надійності технологічних систем. Статистичні показники надійності: 

ймовірність безвідмовної роботи, щільність розподілення відмов, середня наробка 

технологічної системи на відмову, інтенсивність відмов та зміна цієї інтенсивності в 

часі. Основне рівняння теорії надійності. Нормування екологічної надійності роботи 

технологічних систем. 

Тема 11. Узагальнюючі багатопараметричні показники оцінки якості 

екологічних систем. Система статистичних показників оцінки екологічної безпеки та 

форми статистичної звітності. Застосування інтегральних узагальнюючих показників 

для оцінки якості навколишнього середовища. Узагальнена багатопараметрична оцінка 

екологічних систем із застосуванням “шкали бажаності” екологічної якості. 

Нормування антропогенних навантажень та результати оцінки якості екосистем як 

складові комплексу заходів із обґрунтовування необхідності та розробки підходів, 

спрямованих на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 

екологічної мережі. 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

5 Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1.  Тема 1. Вступ. Загальні відомості про нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище. 

2 

2.  Тема 2. Основні положення в галузі стандартизації та 

нормування якості довкілля. 

2 

3.  Тема 3. Нормування якості повітря. 2 

4.  Тема 4. Нормування якості води. 2 

5.  Тема 5. Нормування якості ґрунтів. 2 

6.  Тема 6. Нормування  якості продуктів харчування. 2 

7.  Тема 7. Небезпечність хімічних сполук. 2 

8.  Тема 8. Нормування впливу технологічних об’єктів на навколишнє 

середовище. 

2 

9.  Тема 9. Нормування в галузі радіаційної безпеки. 2 

10.  Тема 10. Нормування надійності функціонування технологічних 

систем. 

2 

11.  Тема 11. Узагальнюючі багато параметричні показники оцінки якості 

екологічних систем. 

2 

 

Назви тем 

 

 

К-сть год 

Усього 

в тому числі 

лк пр лб ср 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про нормування 

антропогенного навантаження на природне 

середовище. 

6 2 2 - 2 

Тема 2. Основні положення в галузі 

стандартизації та нормування якості довкілля. 

4 2 -  2 

Тема 3. Нормування якості повітря. 6 2 2 - 2 

Тема 4. Нормування якості води. 6 2 2 - 2 

Тема 5. Нормування якості ґрунтів. 6 2 2 - 2 

Тема 6. Нормування  якості продуктів харчування. 6 2 - - 4 

Разом за змістовим  модулем 1 34 12 8  14 

Змістовий модуль 2. Екологічні та економічні проблеми взаємовідносин 

у глобальній екосистемі. Правові аспекти взаємодії суспільства і довкілля. 

Тема 7. Небезпечність хімічних сполук. 4 2 - - 2 

Тема 8. Нормування впливу технологічних об’єктів 

на навколишнє середовище. 

6 2 2 - 2 

Тема 9. Нормування в галузі радіаційної безпеки. 6 2 2 - 2 

Тема 10. Нормування надійності функціонування 

технологічних систем. 

4 2 - - 2 

Тема 11. Узагальнюючі багато параметричні 

показники оцінки якості екологічних систем. 

4 2 - - 2 

Тематичне тестування 2 2 - - - 

Разом за змістовим  модулем 2 26 12 4  10 

РАЗОМ 60 24 12 - 24 



12.  Тематичне тестування 

 

2 

РАЗОМ 24 
 

 

6.Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1.  Основи нормування антропогенного навантаження на екосистеми 2 

2.  Нормування антропогенного навантаження на грунтовий покрив. 2 

3.  Нормування антропогенного навантаження на водні ресурси 2 

4.  Визначення якості та обсягу забруднення атмосферного повітря у 

зоні діяльності промислових підприємств 

2 

5.  Нормування антропогенного навантаження на атмосферу 2 

6.  Визначення категорії небезпеки підприємств 2 

 РАЗОМ 12 
 

 

7. Самостійна робота 
 

Для закріплення теоретичного матеріалу, виконання домашніх завдань з даної 

дисципліни в позаучбовий час студентам надається можливість користуватись бібліотеками 

Львівського національного університету. 

Студенти мають можливість отримати консультації з питань дисципліни в лектора. Час 

відведений на самостійну роботу, можна розподілити на виконання таких завдань: 

закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій та практичних занять та 

виконання індивідуальних завдань. 

 

№ з/п Назва теми К-сть 

годин 

1. Тема 1. Шкідливі речовини та їх концентрації. 1) Біологічний відгук на 

шкідливість. 2) Межа шкідливої дії. 3) Токсичність, ступінь 

токсичності. 4) Показник летальної дози (ЛД). 

2 

2. Тема 2. Вимоги до побудови, викладу та затвердження стандартів. 

1) Міжнародна та європейська діяльність зі стандартизації. 2) Зв’язок 

екологічної стандартизації з народногосподарською діяльністю. 3) 

Екологічна стандартизація і нормування.  

2 

3. Тема 3. ГДК робочої зони, його зміст. 

1) ГДК максимальне разове, його зміст. 2) ГДК середньодобове, його 

зміст. 3) Комплексний комбінаторний індекс забруднення атмосфери 

(ІЗА). 4) Класи небезпечності забруднювачів атмосфери.  

2 

4. Тема 4. ГДК у воді водойми господарсько-питного та 

культурно-побутового призначення. 

1) ГДК у воді водойми рибогосподарського призначення. 2) Методи 

інтегральної оцінки якості води та оцінки її якості за окремими 

інгредієнтами забруднення. 3) Комбінаторний комплексний індекс 

забруднення води (ІЗВ). 4) Класи небезпечності забруднювачів води.  

2 

5. Тема 5. ГДК грунту. 

1) Коефіцієнти концентрації хімічних елементів у грунті. 2) Ефект 

сумації забруднювачів. 3) Сумарний показник забрудненості грунту. 4) 

Оціночна шкала небезпечності забруднення грунтів за сумарним 

показником. 

2 

6. Тема 6. Принципи санітарно-гігієнічного нормування продуктів 

харчування. 

1) ГДК (допустима залишкова кількість) шкідливої речовини в 

4 



продуктах харчування. 2) Ефект сумації шкідливих речовин у 

продуктах харчування. 3) Токсичність. 4) Приховані наслідки отруєння 

продуктами харчування. 

7. Тема 7. Урахування класу небезпечності хімічних сполук під час 

визначення профілактичних заходів захисту населення та виробничого 

персоналу. 

1) Попередня оцінка небезпеки впливу хімічних речовин на організм 

людини. 2) Організація управління та поводження з відходами 

виробництва та споживання. 

2 

8. Тема 8. Види ГДВ та ГДС, використовувані в практиці 

регламентування джерел забруднення. Тимчасово узгоджені викиди і 

скиди. 

1) Терміни їх дії та розробка планів, щодо планів поетапного зниження 

показників тимчасово узгоджених викидів і скидів шкідливих речовин 

до значень, які забезпечували б дотримання ГДВ та ГДС. 2) Тверді 

відходи та джерела їх надходження.  

 

2 

9. Тема 9. Дози опромінення. 

1) Норми радіаційної безпеки за дозовими межами. 2) Методи захисту 

населення та виробничого персоналу від радіаційного опромінення. 

2 

10. Тема 10. Нормування надійності функціонування технологічних 

систем. 

1) Основне рівняння теорії надійності. 2) Нормування екологічної 

надійності роботи технологічних систем. 

2 

11. Тема 11. Узагальнюючі багатопараметричні показники оцінки якості 

екологічних систем. 

1) Система статистичних показників оцінки екологічної безпеки та 

форми статистичної звітності. 

2) Застосування інтегральних узагальнюючих показників для оцінки 

якості навколишнього середовища. 

2 

РАЗОМ 24 

 

8. Методи навчання 

На лекціях застосовуються наступні методи навчання: інформаційно-рецептивний, 

проблемного викладу, на лаюораторно-практичних заняттях - репродуктивний та 

дослідницький методи. 

 

9. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів проводиться за сто-бальною системою, шляхом: 

1. Контрольних опитувань протягом семестру під час практичних і семінарських занять. 

2. підсумкового заліку в кінці семестру в письмовій формі, враховуючи результати здачі 

усіх видів навчальної роботи. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Поточне тестування 

 

Самостійна 

робота 

Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

40 10 50 100 

 

Шкала оцінювання 

 

 



Оцінка в  

балах 

Визначення Національна шкала Залік 

90-100 Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 Дуже добре Добре 

71-80 Добре 

61-70 Задовільно Задовільно 

51-60 Достатньо 

 

10.  Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма. 

2. Оглядові статті у періодичних виданнях.  

 

11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

 

1. Клименко Г.О., Шерстюк М.Ю. Нормування антропогенного навантаження. 

Навчальний посібник (РНП, конспект лекцій). Частина 1. для студентів 3 

курсу факультету агротехнологій та природокористування, спеціальності 101 

«Екологія», ОС «Бакалавр», денної форми навчання – Суми: Сумський 

національний аграрний університет, 2018. – 75с. 

2. Клименко Г.О., Шерстюк М.Ю. Нормування антропогенного навантаження. 

Навчальний посібник (завдання для ЛПЗ). Частина 2. для студентів 3 курсу 

факультету агротехнологій та природокористування, спеціальності 101 

«Екологія», ОС «Бакалавр», денної форми навчання – Суми: Сумський 

національний аграрний університет, 2018. – 59 с. 

3. Клименко Г.О., Шерстюк М.Ю. Нормування антропогенного навантаження. 

Навчальний посібник (завдання для самостійної роботи) Частина 3. для 

студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, 

спеціальності 101 «Екологія», ОС «Бакалавр», денної форми навчання – 

Суми: Сумський національний аграрний університет, 2018. – 135 с. 

4. Клименко Г.О. Нормування антропогенного навантаження. Методичні 

рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 3 курсу денної 

форми спеціальності: 101 Екологія. ОС «Бакалавр». – Суми: СНАУ, 2019. – 

23 с. 

5. Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник. – Львів: 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 300 с. 

6. Максименко Н. В. Нормування антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. 

Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 

7. Термена Б.К., Літвіненко С.Г. Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 168 с. 

8. Клименко М.О. Збалансоване використання земельних ресурсів : навч 

посібник / Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М. - Херсон: Олді- 

плюс, 2014. 

9. Третяк А.М. Стандартизація та нормування у сфері екології 

землекористування : навч посібник / Третяк А.М., Другак В.М. - Херсон: 

Олді-плюс, 2013. – 254 с. 

10.  Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : навч 

посібник / М.С. Мальований, Г.З Леськів . - Херсон: Олді-плюс, 2014. – 314 с. 

 



 

Допоміжна 

 

1. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища: Навч. посіб. – К.: Світ, 2003. – 287с. 

 

 

 

2. I. M. Kovalenko, G. О. Klymenko, R. А. Yaroschuk, М. І. Fedorchuk, O. A. 

Lykholat Optimization of Ginkgo biloba cultivation technology in open soil 

conditions / Regulatory Mechanisms  in Biosystems, 2018, 9(4), 58–62. 

3. Заходи та принципи озеленення на прикладі міста Cередина-Буда. Трубкіна К. 

В., Клименко Г.О. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (17 

-20 квітня 2019 р). – Суми, 2019. – С.14. 

4. Дослідження розповсюдження Viscum album L. в місті Суми т а розробка 

рекомендації для боротьби з омелою білою / Савченко Л. П., Майборода В. Г., 

Романько Т. М., Клименко Г.О. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів 

СНАУ (17 -20 квітня 2019 р). – Суми, 2019. – С.13. 

 

Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційні ресурси — книжковий фонд, періодика та фонди на 

електронних носіях бібліотеки ЛНАУ, державних органів науково-технічної 

інформації, наукових, науковотехнічних бібліотек та інших наукових бібліотек 

України. 

Електронні інформаційні ресурси мережі інтернет з переліком сайтів: 
• http://ukr-tur.narod.ru/bibl/bibliot.htm 

• http://ukrlibrary.org/1101.htm 

• http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-2/08lvioap.pdf 

• http://www.publicist.narod.ru/index/0-2 

• http://www.globaltrouble.ru/sotsial_naya_ekologiya.html 

• http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm; 

• http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/dynamika-vykydiv-zabrudniuiuchykh- 

rechovyn-i-dioksydu-vuhletsiu-v-atmosferne-povitria; 

 

 

 

 

 

      Автори                           Химочка Г.М. 

               Гілета Л.А.
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