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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» 

Код: Ф7 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 5 

Курс: 2-й 

Семестр вивчення: 4-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 150 

Викладачі:  

- Олена Олександрівна Борисовська, к.т.н., доцент кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056) 373-08-14, 

borysovska.o.o@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Borisovska.php; 

- Дмитро Олександрович Кошка, , ст. викладач кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища, тел. (056) 754-0-016, koshka.d.o@nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Koshka.php. 

 

 

Результати навчання. Вміти проводити спостереження, інструментальний 

та лабораторний контроль якості навколишнього середовища, здійснювати 

внутрішній контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів вимірювання 

та сучасного вимірювального обладнання й апаратури з використанням 

нормативно-методичної та технічної документації. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – лабораторні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – залікова робота, захист лабораторних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для проведення спостережень, інструментального та лабораторного 

контролю якості навколишнього середовища, проведення внутрішнього контролю 

за роботою природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і 

підприємствах на підставі набутих знань з новітніх методів вимірювання. 
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» 
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 Лекції  

41  75 

23 1. Вступ. Основи метрології.  озвиток поняття 

«вимірювання». Основні види й операції вимірювання 
2 

24 2. Схема аналізу об'єктів навколишнього середовища. 

Особливості вибору методів дослідження параметрів 

довкілля, відбору проб, транспортування та 

консервування зразків 

2 

25 3. Підготовка проб до аналізу. Особливості підготовки 

проб до аналізу. Статистична обробка результатів 

вимірювань. Класифікація методів аналізу 

2 

26-27 4. Класифікація хімічних методів аналізу об'єктів 

навколишнього середовища. Гравіметричний метод. 

Основні операції при виконанні гравіметричного аналізу. 

Правила зважування на аналітичних вагах. Використання 

гравіметричного методу в природоохоронній практиці 

4 

28 5. Титриметричний метод. Основні операції при виконанні 

титриметричного аналізу. Використання титриметричного 

методу у природоохоронній практиці. 

Газоволюмометричний метод 

2 

29 6. Класифікація фізичних методів аналізу об'єктів 

навколишнього середовища. Спектрофотометричний 

метод. Принцип дії спектрофотометрів. Використання 

спектрофотометричного методу в природоохоронній 

практиці  

2 

30 7. Оптико-акустичний метод. Принцип дії оптико-

акустичного приймача. Використання оптико-акустичного 

методу у природоохоронній практиці  

2 

31 Контрольні заходи 2 

32 8. Фотоколориметричний метод. Принцип дії 

фотоколориметрів і стрічкових газоаналізаторів. 

Використання фотоколориметричного методу в 

природоохоронній практиці  

2 

33 9. Спектроскопічні методи. Принцип дії спектрометрів. 

Використання спектроскопічних методів у 

природоохоронній практиці 

2 

34 10. Полум’яно-іонізаційний метод. Принцип дії 

полум’яно-іонізаційних детекторів. Використання 

полум’яно-іонізаційного методу в природоохоронній 

практиці  

2 

35 11. Мас-спектрометричний метод. Принцип дії мас-

спектрометрів. Використання спектрометричного методу 

в природоохоронній практиці  

2 
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36 12. Теплові методи. Принцип дії катарометрів. 

Використання теплових методів в природоохоронній 

практиці  

2 

37 13. Класифікація фізико-хімічних методів аналізу об'єктів 

навколишнього середовища. Хроматографічні методи. 

Газова хроматографія. Принцип дії газових 

хроматографів. Використання газової хроматографії у 

природоохоронній практиці 

2 

38 14.  ідинна хроматографія. Принцип дії рідинних 

хроматографів. Використання рідинної хроматографії у 

природоохоронній практиці  
2 

39 Контрольні заходи 2 

 ЛАБО АТО НІ ЗАНЯТТЯ  

41 75 

23-24 1. Аналіз методики вимірювання  4 

25-26 2. Статистична обробка результатів вимірювань  4 

27-28 3. Вимірювання рН води  4 

29-30 4. Вимірювання солоності та жорсткості води  4 

31 Контрольні заходи 2 

32-34  . Методи визначення хлору в питній воді 6 

35-37 6. Вимірювання освітленості  6 

38 7. Вимірювання рівня шуму  2 

39 Контрольні заходи 2 

Контроль 
підсумковий,  

4 чверть – 

диференційований 
залік 

 азом 68 82 150 

Лекції 34 41 75 

Лабораторні заняття 34 41 75 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Лабораторні заняття – навчання у лабораторіях випускової кафедри, а також 

комп’ютерному класі з використанням спеціалізованого програмного 

забезпечення.  

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни.  езультати освоєння, які плануються: 

- знати основні фізичні та хімічні закономірності, покладені в основу 

відповідних методів вимірювання; 

- знати основні етапи проведення хімічного та фізичного аналізу об’єктів 

довкілля; 

- класифікувати хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу; 
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- обирати методи аналізу об’єктів довкілля відповідно до поставлених цілей 

дослідження; 

- відбирати проби об’єктів природного середовища згідно з вимогами 

відповідних методів аналізу; 

- виконувати статистичну обробку результатів вимірювання, розраховувати 

похибки вимірювань; 

- обирати відповідні способи консервування, розведення, концентрування та 

маскування проб; 

- визначати достатню величину проби об’єктів довкілля у залежності від 

обраного методу аналізу; 

- відображати результати вимірювань у вигляді довірчого інтервалу й 

оцінювати точність аналізу; 

- аналізувати результати вимірювань параметрів довкілля з точки зору їх 

відповідності санітарно-гігієнічним та екологічним вимогам. 

 

Література для вивчення дисципліни. 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 101 

« кологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» О.О. 

Борисовська, О.В. Деменко, А.В. Павличенко. – Дніпро: Національний гірничий 

університет, 2017. – 48 с.  

3. Ауров В.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: 

Підручник. – Одеса: Т С, 2002. – 284 с.  

4. Цюцюра С. В., Цюцюра В. Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та 

сертифікація / Цюцюра С. В., Цюцюра В. Д. – К.: Знання, 2006. – 242 с.  

5. Полулях К. С., Медведєва Л. О. Цифрові вимірювальні прилади / Полулях К. С., 

Медведєва Л. О. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2009. – 111 с.  

6. Чинков В. М. Цифрові вимірювальні прилади / Чинков В. М. - Харків: НТУ 

«ХПІ», 2008. –  07 с.  

Інформаційні ресурси 
1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної  ади України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів 

      України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України.  

      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua  Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua  Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
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використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0… 9 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захист лабораторних завдань. 

- Підсумковий контроль – залік у письмовій формі.  
 

Питання до заліку. 

Приклади питано до заліку. 

1. Схема аналізу об'єктів навколишнього середовища.  
2. Особливості вибору методів дослідження параметрів довкілля, відбору проб, 

транспортування та консервування зразків. 

3. Особливості підготовки проб до аналізу.  
4. Статистична обробка результатів вимірювань.  
5.  Класифікація хімічних методів аналізу об'єктів навколишнього середовища.  
6. Гравіметричний метод. Основні операції при виконанні гравіметричного 

аналізу.  

7. Правила зважування на аналітичних вагах.  
8. Титриметричний метод. Основні операції при виконанні титриметричного 

аналізу.  

9. Газоволюмометричний метод. 

10. Класифікація фізичних методів аналізу об'єктів навколишнього середовища. 
Спектрофотометричний метод. Принцип дії спектрофотометрів. 

11. Оптико-акустичний метод. Принцип дії оптико-акустичного приймача. 

12. Фотоколориметричний метод. Принцип дії фотоколориметрів і стрічкових 
газоаналізаторів. 

13. Спектроскопічні методи. Принцип дії спектрометрів. 

14. Полум’яно-іонізаційний метод. Принцип дії полум’яно-іонізаційних 

детекторів. 

15. Мас-спектрометричний метод. Принцип дії мас-спектрометрів. 

16. Теплові методи. Принцип дії катарометрів. 
17. Класифікація фізико-хімічних методів аналізу об'єктів навколишнього 

середовища. 

18. Хроматографічні методи. Газова хроматографія. Принцип дії газових 

хроматографів. 

19. Принцип дії рідинних хроматографів. 


