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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

ННаа  ссууччаассннооммуу  ееттааппіі  вв  ууммоовваахх  ззррооссттааююччооїї  ееккооллооггііччннооїї  ннееббееззппееккии  іі  ппооссттііййнноо  ввииннииккааююччиихх  

ккррииззооввиихх  ссииттууаацціійй  вв  ееккооллооггііччнніійй  ссффеерріі  ппеерреедд  ллююддссттввоомм  ввииннииккааєє  ммнноожжииннаа  ккррииттииччнниихх  ппррооббллеемм  ввіідд  

ууссппіішшннооггоо  ввиирріішшеенннняя  яяккиихх  ззааллеежжииттьь  ппооддааллььшшее  ййооггоо  ііссннуувваанннняя..  ООччееввиидднноо,,  щщоо  ооссооббллиивваа    рроолльь  уу  

ццььооммуу  ввииппааддккуу  ввііддввооддииттььссяя  ттееххннііччнниимм  ззаассооббаамм  ееккооллооггііччннооггоо  ммооннііттооррииннггуу,,  щщоо  ддооззввоолляяююттьь  

ддііааггннооссттууввааттии  ссттаанн  ддооввккіілллляя  вв  ааввттооммааттииззооввааннооммуу  рреежжиимміі..  ССааммее  ттооммуу  ннааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  

““ЗЗаассооббии  ееккооллооггііччннооггоо  ммооннііттооррииннггуу””    ааккццееннттооввааннаа  ннаа  ввииввччеенннніі  ссууччаасснниихх,,  ннооввііттннііхх  ттаа    ееффееккттииввнниихх  

ззаассооббіівв  ееккооллооггііччннооггоо  ммооннііттооррииннггуу,,  щщоо  ддооззввоолляяююттьь  ддііааггннооссттууввааттии  ссттаанн  ддооввккіілллляя  вв  ааввттооммааттииззооввааннооммуу  

рреежжиимміі,,  аа  ттааккоожж  ппррооггннооззууввааттии  ннаассллііддккии  ввппллииввуу  ннаа  ннььооггоо  ббааггааттььоохх  ффааккттоорріівв..  

ННааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  ссппрряяммооввааннаа  ннаа  ффооррммуувваанннняя  ннааууккооввоо--ппррооффеессііййнниихх  ккооммппееттееннттннооссттеейй,,  

щщооддоо  ззддааттннооссттіі  ввииккооннууввааттии  ооррииггііннааллььнніі  ддоосслліідджжеенннняя,,  ддооссяяггааттии  ннааууккооввиихх  ррееззууллььттааттіівв,,  яяккіі  ссттввооррююююттьь  

ннооввіі  ззннаанннняя  уу  ссффеерріі  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп''ююттееррнноо--ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй  ппррии  ввиирріішшеенннніі  

ееккооллооггііччнниихх  ппррооббллеемм,,  аа  ттааккоожж  ннааббууттттяя  ппееррееддооввиихх  ззннаанньь  зз  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп''ююттееррнноо--

ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй..  

ММееттооюю  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  єє  ффооррммуувваанннняя  іі  ррооззввииттоокк  уу  аассппііррааннттіівв  ккооммппееттееннцціійй  щщооддоо  

ннооввііттннііхх  ммееттооддіівв,,  ссппооссооббіівв  ттаа  ззаассооббіівв  ееккооллооггііччннооггоо  ммооннііттооррииннггуу,,  ррооззррообблляяттии  ттаа  ддоосслліідджжууввааттии  

ккооннццееппттууааллььнніі,,  ммааттееммааттииччнніі  іі  ккооммпп’’ююттееррнніі  ммооддеелліі  щщооддоо  ппііддввиищщеенннняя  ееффееккттииввннооссттіі  ееккооллооггііччннооггоо  

ммооннііттооррииннггуу,,  ееффееккттииввнноо  ввииккооррииссттооввууввааттии  їїхх  ддлляя  ооттррииммаанннняя  ннооввиихх  ззннаанньь  ттаа//ааббоо  ссттввоорреенннняя  

ііннннооввааццііййнниихх  ррооззррооббоокк  уу  ссффеерріі  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп''ююттееррнноо--ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй  ттаа  ддооттииччнниихх  

ммііжжддииссццииппллііннааррнниихх  ннааппрряяммаахх..  

ППррееддммееттоомм  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  єє  ззаассооббии  ееккооллооггііччннооггоо  ммооннііттооррииннггуу,,  ннооввііттнніі  іі  ссууччаасснніі  

ііннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггіійй  ооббррооббккии  ттаа  ааннааллііззуу  ііннффооррммааццііїї  уу  ттооммуу  ччиисслліі  вв  ууммоовваахх  ннееввииззннааччееннооссттіі,,  

ббааггааттооффааккттооррннооссттіі,,  ннееппооввннооттии,,  ооббммеежжееннооссттіі  ттаа  ддееффііццииттуу  ччаассуу..  
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ППррооггррааммнніі  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  аассппііррааннттіівв::  

−−  ззддааттннііссттьь  ддоо  ааббссттррааккттннооггоо  ммииссллеенннняя,,  ааннааллііззуу  ттаа  ссииннттееззуу;;  

−−  ззддааттннііссттьь  ддоо  шшввииддккооггоо  ппоошшууккуу,,  ооббррооббллеенннняя  ттаа  ааннааллііззуу  ііннффооррммааццііїї  зз  ррііззнниихх  дджжеерреелл;;  

−−  ззддааттннііссттьь  ввииккооррииссттооввууввааттии  ннооввііттнніі  ссууччаасснніі  ііннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї,,  ссппееццііааллііззооввааннее  

ппррооггррааммннее  ззааббееззппееччеенннняя  уу  ннааууккооввіійй  ттаа  ооссввііттнніійй  ддііяяллььннооссттіі..  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

ДДааннаа  ннааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  єє  ввииббііррккооввооюю  іі  ннее  ввххооддииттьь  уу  ссттррууккттууррнноо--ллооггііччннуу  ссххееммуу  

ннааввччаанннняя  ззаа  ооссввііттннііммии  ппррооггррааммааммии..  ДДлляя  ууссппіішшннооггоо  ооссввооєєнннняя  ддааннооїї  ддииссццииппллііннии  аассппііррааннтт  ппооввииннеенн  

ввііддппооввііддааттии  ууссііммаа  ннаассттууппнниимм  ккррииттееррііяямм::  

−−  ммааттии  уумміінннняя  ттаа  ннааввииччккии  ррооббооттии  зз  ппееррссооннааллььнниимм  ккооммпп’’ююттеерроомм  ннаа  ррііввнніі  ввппееввннееннооггоо  

ккооррииссттууввааччаа;;  

−−  ззннааттии  ттаа  ррооззууммііттии  ббааззооввіі  ппррииннццииппіі  ооррггааннііззааццііїї  ііннффооррммааццііїї  уу  ккооммпп’’ююттееррнниихх  ссииссттееммаахх..  

−−  ззаассввооїїттии  ннааввччааллььнніі  ккууррссии  ппеерршшооггоо  ((ббааккааллааввррссььккооггоо))  ттаа  ддррууггооггоо  ((ммааггііссттееррссььккооггоо))  ррііввнняя  

ввиищщооїї  ооссввііттии  ““ММееттррооллооггііяя  ттаа  ссттааннддааррттииззааццііяя””,,  ““ІІннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї  вв  ппррииллааддооббууддуувваанннніі””,,  

““ККооннссттррууюювваанннняя  ееллееммееннттіівв  ппррииллааддіівв  ааввттооммааттииззоовваанниихх  ссииссттеемм””,,  ““ККооммпп''ююттееррннее  ммооддееллюювваанннняя  

ппррооццеессіівв  іі  ссииссттеемм””,,  ““ТТееххннііччнніі  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї””,,  ““ММааттееммааттииччннее  ммооддееллюювваанннняя  ссииссттеемм  іі  

ппррооццеессіівв””,,  ““ІІннттееллееккттууааллььнніі  ссииссттееммии  ккеерруувваанннняя””..  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з наступних розділів і тем: 

1. Система екологічного моніторингу. Організація охорони довкілля, екологічний аудит, 
екологічний моніторинг. 

1.1. Екологічний моніторинг, екологічний аудит, екологічна безпека. Загальні положення. 
1.2. Огляд принципів і методів екологічного моніторингу. Нормативно-правове забезпечення 

екологічного моніторингу.  
1.3. Системи екологічного моніторингу. Загальні положення. Основні завдання екологічного 

моніторингу на регіональному і національному рівні. 
1.4. Фоновий, геосферний, геохімічний, біологічний  екомоніторинг довкілля. 

 
2. Радіаційна безпека. Радіаційний моніторинг. 

2.1. Основні поняття радіаційної безпеки. Цілі і задачі радіаційної безпеки. Радіоактивність. 
Загальні властивості ядер. Склад ядер. Енергія зв'язку ядер. Природна та штучна радіоактивність. 
Типи радіоактивних випромінювань.  

2.2. Фізичні основи ядерної енергетики. Поділ важких ядер і ланцюгові ядерні реакції. Ядерні 
реактори. Атомні електростанції. Ядерна енергетика. Взаємодія іонізуючого випромінювання із 
речовиною. Основні типи взаємодії заряджених частинок із речовиною. Зміна структури та 
фізичних властивостей речовини під дією радіоактивних випромінювань. 

2.3. Радіаційний вплив на структури живого організму. Радіочутливість органів і тканин. 
Радіаційний ризик - радіаційно-індуковані соматичні та генетичні захворювання. 

2.4. Методи та засоби реєстрації іонізуючих випромінювань. Трекові та іонізаційні, 
радіографічні методи реєстрації випромінювань. Макро- і мікрорадіографія.  

2.5. Дозиметрія. Класифікація методів дозиметрії. Прилади дозиметричного контролю. 
Вимірювання потужності дози і густини потоку, дози і флюенса. Обробка результатів вимірів 
радіоактивності. 

2.6. Радіоактивні відходи (РАВ), засоби схову рідких та твердих РАВ. Технологічний, 
аналітичний та радіаційний контроль.  Законодавче забезпечення захисту людини від дії 
іонізуючих випромінювань. Захист від зовнішнього та внутрішнього опромінення. 

2.7. Радіаційний контроль на місцевості. Аерозйомка дозних полів. Типові програми 



моніторингу. Карти радіоактивних забруднень. Поточний, ретроспективний і прогнозний 
моніторинг.  

 
3. Екологічний моніторинг атмосфери, ґрунтів та земель, водних джерел. 

3.1. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі різних зон (промислової, 
міської тощо) 

3.2. Засоби контролю газових викидів. Автоматичний аналізатор газових викидів.  
3.3. Засоби екологічного контролю води. Засоби контролю, складу і властивостей стічних вод. 

Датчики систем безперервного екологічного контролю води. Аналітичні системи визначення 
концентрації нафти у воді.  

3.4. Задачі екологічного моніторингу ґрунтів та земель. Система моніторингу земель в 
Україні. Виробничий екологічний моніторинг якості ґрунтів.  
 
4. Автоматизація та інформаційно-комп’ютерні технології екологічного моніторингу 

4.1.  Автоматизовані системи екологічного моніторингу.  
4.2. Новітні методи, технології, системи та засоби екологічного моніторингу. Нейротехнології. 

Fuzzy-технології. Експертні системи. 
4.3. Нейротехнології для екологічного моніторингу. 
4.4. Fuzzy технології для екологічного моніторингу. 
4.5. Експертні системи. 
4.6. Інструментальна база практичної реалізації інтелектуальних технологій екологічного 

моніторингу. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Бондар О. І. Дистанційні методи моніторингу довкілля : навчальний посібник / О.І. Бондар, 
Г.С. Фінін, П.Я. Унгурян, Р.Ю. Шевченко; під редакцією О.І. Бондаря, П.Я. Унгуряна. - Київ: - 
Херсон: Олді-плюс, 2019. - 297 с. 

2. Бондар О.І. Дистанційні методи моніторингу довкілля : навчальний посібник / О.І. Бондар, 

Г.С. Фінін, П.Я. Унгурян, Р.Ю. Шевченко. − Херсон : Олді-плюс, 2019. − 297 с 
3. Горох М. П. Моніторинг навколишнього середовища : навчальний посібник для здобувачів 

освіти і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти / М.П. Горох, Ю.В. 

Ярошенко, С.А. Забелін, Є.Г. Дегтяр [та 2 інших]. − Харків, 2019. − 255 с. 
4. Жученко А.І., Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю., Ковалюк Д.О. Технології штучного інтелекту 

та основи машинного зору в автоматизації: теорія і практика: підручник під грифом “КПІ ім. 

Ігоря Сікорського” Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 − 386 с. 
5. Перелигін Б.В. Спектральний і прикладний аналіз даних моніторингу: навчальний посібник 

/ Перелигін Б.В., Ткач Т.Б., Гор'єв С.А. − Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2020. − 133 с 

Додаткова література 

6. Aritola, J.F.; Pepper, I.L.; et.al.(2004) Environmental Monitoring and Characterization, Elsevier 
academic Press, San Diego. 
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ред. В.М. Боголюбова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 232 с. 

8. Буценко, Ю. П. Прогнозування ситуацій і оптимізація прийняття рішень по поліпшенню 
екологічної обстановки в районах з хімічним забрудненням на основі скінченних ланцюгів 
Маркова / Ю. П. Буценко, В. А. Лабжинський // Электроника и связь: научно-технический 
журнал. - 2013. - № 6(77). - С. 74-81. 

9. Буценко, Ю. П. Розпізнавання рівнів загрози виникнення надзвичайних ситуацій при 
моніторингу складних технічних систем / Ю. П. Буценко, В. А. Лабжинський // Электроника 
и связь: научно-технический журнал. - 2012. - № 6(71). - С. 123-130. 



10. Гапоченко С. Д. та інші. Основи радіаційної безпеки: навчально-методичний посібник. – 
Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 160 с. 

11. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку 
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Н.В. Караєвої. - Київ: Темподек XXI, 2012. - 282 с. 

12. Масікевич Ю.Г. та інші. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища / 
Навчальний посібник. – Чернівці: Земна Буковина, 2006. – 185 с. 

13. Перелигін Б. В. Застосування штучних нейронних мереж для обробки інформації в технічних 
системах моніторингу навколишнього середовища: навчальний посібник / Б.В. Перелигін, 

Т.Б. Ткач. − Одеса: ТЕС, 2014. − 217 с. 
14. Прищепа А. М. Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / А.М. Прищепа, С.М. Лико, О.І. Портухай. − Київ: 

Кондор, 2016. − 496 с. 
15. Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для 

запобігання аваріям, невизначеним ситуаціям і ліквідації їх наслідків: звіт про НДР 
(комплексна) / М-во освіти і науки України, Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" ; кер. роб. В. Колобродов. - Київ, 2013. – 263 с. 

16. Солодкий В. Д. та інші. Основи екологічної безпеки / Навчальний посібник: - Харків: НТУ 
"ХПІ", 2002. – 176 с. 

17. Шевчук В. Я. Екологічний аудит. – Е.: Символ-т, 1997. – 221 с. 
 

Електронні ресурси 

18. Massachusetts Institute oy Technology: Вступ до системної динаміки: 
https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-871-introduction-to-system-
dynamics-fall-2013/ 

19. Вступ в електронні таблиці і моделі: https://ru.coursera.org/learn/wharton-introduction-
spreadsheets-models 

20. http://www.forwiki.ro/wiki/Practices:Environmental_Scanning_%26_Monitoring (last visited on 
23/05/13 at 9pm) 

21. http://www.hudsonwatershed.org/pdf/monitoring_to_meet_objectives.pdf (last visited on 
23/05/13 at 9pm) 

22. http://www.ehow.com/list_5920347_environmental-monitoring-techniques.html (last visited on 
23/05/13 at 9pm) 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Структура кредитного модуля 

Назви тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

лекції Практичні 
(комп’ютерний  

практикум) 

СРС 

1. Система екологічного моніторингу. Організація охорони довкілля, екологічний аудит, екологічний 
моніторинг. 

1.1. Екологічний моніторинг, екологічний аудит, 
екологічна безпека. Загальні положення 

4,5 0,5 − 4 

1.2. Огляд принципів і методів екологічного 
моніторингу. Нормативно-правове забезпечення 
екологічного моніторингу.  

4,5 0,5 − 4 

https://ru.coursera.org/learn/wharton-introduction-spreadsheets-models
https://ru.coursera.org/learn/wharton-introduction-spreadsheets-models
http://www.forwiki.ro/wiki/Practices:Environmental_Scanning_%26_Monitoring
http://www.hudsonwatershed.org/pdf/monitoring_to_meet_objectives.pdf
http://www.ehow.com/list_5920347_environmental-monitoring-techniques.html


1.3. Системи екологічного моніторингу. Загальні 
положення. Основні завдання екологічного 
моніторингу на регіональному і національному рівні. 

4,5 0,5 − 4 

1.4. Фоновий, геосферний, геохімічний, біологічний  
екомоніторинг довкілля. 

4,5 0,5 − 4 

2. Радіаційна безпека. Радіаційний моніторинг.  

2.1. Основні поняття радіаційної безпеки. Цілі і задачі 
радіаційної безпеки. Радіоактивність. Загальні 
властивості ядер. Склад ядер. Енергія зв'язку ядер. 
Природна та штучна радіоактивність. Типи 
радіоактивних випромінювань.  

6 11    −−  55  

2.2. Фізичні основи ядерної енергетики. Поділ важких 
ядер і ланцюгові ядерні реакції. Ядерні реактори. 
Атомні електростанції. Ядерна енергетика. Взаємодія 
іонізуючого випромінювання із речовиною. Основні 
типи взаємодії заряджених частинок із речовиною. 
Зміна структури та фізичних властивостей речовини 
під дією радіоактивних випромінювань. 

6 11    −−  55  

2.3. Радіаційний вплив на структури живого 
організму. Радіочутливість органів і тканин. 
Радіаційний ризик - радіаційно-індуковані соматичні 
та генетичні захворювання. 

6 11    −−  55  

2.4. Методи та засоби реєстрації іонізуючих 
випромінювань. Трекові та іонізаційні, радіографічні 
методи реєстрації випромінювань. Макро- і 
мікрорадіографія. 

6 11    −−  55  

2.5. Дозиметрія. Класифікація методів дозиметрії. 
Прилади дозиметричного контролю. Вимірювання 
потужності дози і густини потоку, дози і флюенса. 
Обробка результатів вимірів радіоактивності. 

12 22  44  66  

2.6. Радіоактивні відходи (РАВ), засоби схову рідких 
та твердих РАВ. Технологічний, аналітичний та 
радіаційний контроль.  Законодавче забезпечення 
захисту людини від дії іонізуючих випромінювань. 
Захист від зовнішнього та внутрішнього опромінення. 

6 22    −−  44  

2.7. Радіаційний контроль на місцевості. Аерозйомка 
дозних полів. Типові програми моніторингу. Карти 
радіоактивних забруднень. Поточний, 
ретроспективний і прогнозний моніторинг.  

6 22    −−  44  

3. Екологічний моніторинг атмосфери, ґрунтів та земель, водних джерел. 

3.1. Гранично допустимі концентрації шкідливих 
речовин у повітрі різних зон (промислової, міської 
тощо) 

8,5 0,5 4 4 

3.2. Засоби контролю газових викидів. Автоматичний 
аналізатор газових викидів. 

7,5 1,5  − 6 

3.3. Засоби екологічного контролю води. Засоби 
контролю, складу і властивостей стічних вод. Датчики 
систем безперервного екологічного контролю води. 
Аналітичні системи визначення концентрації нафти у 
воді.  

8 2  − 6 



3.4. Задачі екологічного моніторингу ґрунтів та 
земель. Система моніторингу земель в Україні. 
Виробничий екологічний моніторинг якості ґрунтів.  

10 2 2 6 

4. Автоматизація та інформаційно-комп’ютерні технології екологічного моніторингу 

4.1.  Автоматизовані системи екологічного 
моніторингу.  

10 2 2 6 

4.2. Новітні методи, технології, системи та засоби 
екологічного моніторингу. Нейротехнології. Fuzzy-
технології. Експертні системи. 

8 2  − 6 

4.3. Нейротехнології для екологічного моніторингу. 10 4  − 6 

4.4. Fuzzy технології для екологічного моніторингу. 10 4  − 6 

4.5. Експертні системи. 10 4  − 6 

4.6. Інструментальна база практичної реалізації 
інтелектуальних технологій екологічного 
моніторингу. 

24 2 16 6 

Модульна контрольна робота 4 −  − 

Залік 4 −  − 

Всього 180 36 36 108 

 

Лекційні заняття 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1. Система екологічного моніторингу. Організація охорони довкілля, екологічний аудит, екологічний 
моніторинг. 

1.  Система екологічного моніторингу. Організація охорони довкілля, екологічний аудит, 
екологічний моніторинг. 

1.1. Екологічний моніторинг, екологічний аудит, екологічна безпека. Загальні положення. 
1.2. Огляд принципів і методів екологічного моніторингу. Нормативно-правове забезпечення 

екологічного моніторингу. 
1.3. Системи екологічного моніторингу. Загальні положення. Основні завдання екологічного 

моніторингу на регіональному і національному рівні. 
1.4. Фоновий, геосферний, геохімічний, біологічний  екомоніторинг довкілля. 

2. Радіаційна безпека. Радіаційний моніторинг. 

2.  Основні поняття радіаційної безпеки. 

2.1. Основні поняття радіаційної безпеки. Цілі і задачі радіаційної безпеки. 
2.2. Радіоактивність. Загальні властивості ядер. Склад ядер. Енергія зв'язку ядер. Природна та 
штучна радіоактивність. Типи радіоактивних випромінювань. 
2.3. Фізичні основи ядерної енергетики. Поділ важких ядер і ланцюгові ядерні реакції.  
2.4. Ядерні реактори. Атомні електростанції. Ядерна енергетика.  
2.5. Взаємодія іонізуючого випромінювання із речовиною. Основні типи взаємодії заряджених 
частинок із речовиною. Зміна структури та фізичних властивостей речовини під дією 
радіоактивних випромінювань. 

3.  Радіаційний вплив на структури живого організму. Методи та засоби реєстрації іонізуючих 
випромінювань. 

3.1. Радіаційний вплив на структури живого організму. Радіочутливість органів і тканин.  
3.2. Радіаційний ризик - радіаційно-індуковані соматичні та генетичні захворювання. 
3.3. Методи та засоби реєстрації іонізуючих випромінювань. Трекові та іонізаційні, радіографічні 
методи реєстрації випромінювань. 



3.4. Макро- і мікрорадіографія. 

 

4.  Дозиметрія.  

4.1. Класифікація методів дозиметрії.  
4.2. Прилади дозиметричного контролю.  
4.3. Вимірювання потужності дози і густини потоку, дози і флюенса.  
4.4. Обробка результатів вимірів радіоактивності.  

5.  Технологічний, аналітичний та радіаційний контроль.  

5.1. Радіоактивні відходи (РАВ), засоби схову рідких та твердих РАВ.  

5.2. Законодавче забезпечення захисту людини від дії іонізуючих випромінювань.  

5.3. Захист від зовнішнього та внутрішнього опромінення. 

5.4. Технологічний, аналітичний та радіаційний контроль.  

6.  Радіаційний контроль на місцевості.   

6.1. Аерозйомка дозних полів.  
6.2. Типові програми моніторингу.  
6.3. Карти радіоактивних забруднень.  
6.4. Поточний, ретроспективний і прогнозний моніторинг. 

3. Екологічний моніторинг атмосфери, ґрунтів та земель, водних джерел. 

7.  Екологічний моніторинг повітря 

7.1. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі різних зон (промислової, 
міської тощо) 
7.2. Засоби контролю газових викидів.  
7.3. Автоматичний аналізатор газових викидів. 

8.  Екологічний моніторинг води 

8.1. Засоби екологічного моніторингу води у водоймах, морях, океанах, річках, бюветах.  
8.2. Засоби контролю, складу і властивостей стічних вод.  
8.3. Датчики систем безперервного екологічного контролю води.  
8.4. Аналітичні системи визначення концентрації нафти у воді. 

9.  Екологічний моніторинг земель та ґрунтів  

9.1. Задачі екологічного моніторингу ґрунтів та земель.  
9.2. Система моніторингу земель в Україні.  
9.3. Виробничий екологічний моніторинг якості ґрунтів. 

Розділ 4. Автоматизація та інформаційно-комп’ютерні технології екологічного моніторингу 

10.  Автоматизовані системи екологічного моніторингу 

10.1. Автоматизовані системи екологічного моніторингу. Структура, склад, призначення 
елементів. 
10.2. Компоненти радіоелектронної апаратури 
10.3. Комп’ютерні мережі 

11.  Новітні методи, технології, системи та засоби екологічного моніторингу.  

11.1. Нейротехнології.  
11.2. Fuzzy-технології.  
11.3. Експертні системи. 

12.  Нейротехнології для екологічного моніторингу 

10.1. Основи нейротехнології та штучних нейронних мереж (ШНМ). 
10.2. Синтез ШНМ та їх навчання. 
10.3. Експериментальні дослідження та оцінка достовірності результатів роботи ШНМ. 

13.  Fuzzy технології для екологічного моніторингу 

11.1. Основи fuzzy -технологій та  fuzzy logic.  
11.2. Алгоритми fuzzy logic, фазифікація та дефазифікація даних.  



14.  Експертні системи 

14.1. Введення в експертні системи 
14.2. Форми та моделі подання знань в ЕС 
14.3. Приклади практичної реалізації ЕС 

15.  Інструментальна база практичної реалізації інтелектуальних технологій екологічного 
моніторингу 

12.1. Моделювання ШНМ з використанням нейромодуляторів. 

1122..22..  Моделювання ШНМ на  PPyytthhoonn..  

1122..33..  ППааккеетт  FFuuzzzzyy  LLooggiicc  TToooollbbooxx..  

1122..44..  ООббооллооннккаа  ЕЕСС  РРааппааннаа  

Практичні заняття  

№ 
з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 
(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

Дозиметрія 

1.  Обробка результатів вимірів радіоактивності 

Екологічний моніторинг атмосфери, ґрунтів та земель, водних джерел 

2.  Розрахунок концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі 

3.  Розв’язок задачі багатокритеріального вибору засобів екологічного моніторингу 

4.  Визначення критеріїв (оцінок) альтернатив методами експертних оцінок при формуванні 
інтегрованого (сукупного) критерію якості засобів екологічного моніторингу 

Автоматизовані системи екологічного моніторингу 

5.  Розробка структурної схеми автоматизованої системи екологічного моніторингу за 
індивідуальним завданням 

Інструментальна база практичної реалізації інтелектуальних технологій екологічного моніторингу 

6.  Нейротехнологічна обробка даних екологічного моніторингу в інтелектуальній платформі 
Deductor. 

7.  Синтез та навчання ШНМ для обробки великих об’ємів даних екологічного моніторингу в 
режимі реального часу 

8.  Експериментальні дослідження та аналіз достовірності роботи ШНМ при вирішенні 
прикладних задач екологічного моніторингу 

9.  Вивчення методів формування нечіткого логічного висновку за допомогою інструментальних 
засобів пакету Fuzzy Logic Toolbox середовища MATLAB при вирішенні прикладних задач 
екологічного моніторингу 

10.  Розв’язок деяких прикладних задач екологічного моніторингу та реалізація алгоритмів 
методами fuzzy logic у пакеті Fuzzy Logic Toolbox 

11.  Знайомство з засобами побудови експертних систем на прикладі оболонки ЕС Рапана 

12.  Модульна контрольна робота 

13.  Залікове заняття 

6. Самостійна робота аспіранта 

Самостійна робота аспірантів у межах даного курсі передбачає: 

– підготовка до лекції, яка включає ознайомлення з темою та питаннями лекції, виявлення 

малозрозумілих фрагментів і тез, виявлення питань, які на думку студента потребують більш 

широкого висвітлення, підготовка запитань до викладача, які планується задати протягом лекції 

(до 1 год на кожну лекцію); 

– підготовка до практичних занять, яка включає у себе ознайомлення з темою та метою заняття, 

завданням, ознайомлення з контрольними запитаннями та формування відповідей на них (до 

30 хвилин на кожну практичну роботу); 



– оформленні звітів за результатами робіт, проведених на практичних заняттях (до 30 хвилин на 

кожну практичну роботу); 

– підготовка до модульної контрольної роботи (до 4 годин); 

– підготовка до залікової роботи у разі необхідності або бажання її виконувати (до 4 годин). 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед аспірантом: 

7.1. Відвідування занять та поведінка на них. 

− на заняття аспірант повинен з’являтися підготовленим (див. п. 6 силабусу);  

− відключення мобільних телефонів або їх переведення в беззвучний режим на усіх заняттях 
та під час консультацій обов’язкове; 

− відвідування лекцій з дисципліни вітається і буде сприяти більше якісному засвоєнню 
дисципліни; 

− вітається активність аспірант на лекціях та уміння ставити запитання за темою лекції до 
викладача; 

− відвідування практичних занять та виконання завдань протягом практичного заняття є 
обов’язковим; 

− дозволяється (окрім контрольних занять) використання засобів пошуку інформації; 

− дозволяється вільне переміщення аудиторією під час практичних (окрім лекційних) занять. 

7.2. Виставлення штрафних та заохочувальних балів. 

− окремої процедури захисту домашньої контрольної роботи не передбачається, 
проводиться оцінювання поданої роботи; 

− аспірантам, які виконали протягом заняття додаткові завдання з роботи або завдання 
підвищеної складності нараховуються заохочувальні бали; 

− аспірантам, які запропонували інший, не передбачений планом роботи, спосіб виконання 
завдання нараховуються заохочувальні бали; 

− пропуск практичних занять без поважної причини не допускається і призводить до 
виставлення за їх результатами нуля балів; 

− неготовність до практичного заняття за графіком призводить до нарахування двох 
штрафних балів; 

− пропуск модульної контрольної без поважної причини призводить до виставлення за її 
результатами нуля балів. 

7.3. Політика дедлайнів та перескладань. 

− на початку наступного практичного заняття аспірант повинен подати оформлений звіт за 
результатами попереднього заняття; 

− повторне виконання модульної контрольної роботи не допускається; 

− написання модульної контрольної роботи аспірантами які не написали її відповідно графіку 
без поважної причини не допускається; 

− перескладання заліку допускається лише у спосіб, передбачений нормативними 
документами з організації навчального процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7.4. Політика щодо академічної доброчесності. 

− аспіранти, які вивчають дисципліну, повинні дотримуватися правил і норм академічної 
доброчесності під час виконання усіх видів робіт; 



− звіт з практичної роботи або доповідь за темою семінарського заняття виконана з грубим 
порушенням правил і норм академічної доброчесності оцінюється оцінкою 0 балів. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг аспіранта з кредитного модуля складається з балів, отриманих за: 

1) виконання практичних робіт; 

2) виконання модульної контрольної роботи. 

 
8.1. Критерії оцінювання та розподіл балів за виконання практичних робіт 

Всього протягом семестру передбачено 11 практичних робіт. Ваговий бал – 6. Максимальна 

кількість балів за всі роботи дорівнює 116 = 66 балів. Критерії оцінювання та розподіл балів за 

виконання практичних робіт наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання та розподіл балів за виконання практичних робіт 

Бали Вимоги до виконання завдання 

6 Всебічне глибоке опрацювання теми на основі аналізу широкого кола інформаційних 
джерел, наявна самостійність суджень, правильність розрахунків та представлених 
результатів, повнота та аргументованість висновків. У цілому завдання роботи 
виконано вірно і вчасно. 

5 Всебічне глибоке опрацювання теми на основі аналізу широкого кола інформаційних 
джерел, наявна самостійність суджень, правильність розрахунків та представлених 
результатів, повнота та аргументованість висновків, але робота виконана не вчасно, у 
термін, що перевищує встановлений час. 

4 Наявність незначних помилок в розрахунках або у висновках, але за умови достатньої 
повноти, всебічності та самостійності опрацювання теми і виконання завдання у 
встановлені терміни. 

3 Текст і цифрові дані роботи свідчать про те, що студент сумлінно ознайомився і 
пропрацював основні джерела, без залучення яких робота взагалі не могла б бути 
виконана, і зміст теми, розкрив в основному правильно. 

0 Завдання виконано неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 

 

8.2. Модульна контрольна робота. 

Ваговий бал – 34. Критерії оцінювання та розподіл балів за завдання модульної контрольної 

роботи наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання та розподіл балів за доповідь за модульну контрольну роботу 

Бали Вимоги до виконання завдання 

34 Правильність розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість 
висновків. У цілому завдання виконано вірно і вчасно. 

30 Хід аналізу даних в цілому вірний, проте наявні незначні помилки. 

20 Хід аналізу даних в цілому вірний, проте наявні помилки, що не дають змоги 
одержати вірну відповідь. 

0 Завдання виконано в цілому неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 
 

Максимальна сума балів протягом семестру складає: R = 66 + 34 = 100 балів. 

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. 

Семестровий контроль: залік 



Умови допуску до семестрового контролю: виконання і підтвердження правильності 

отриманих результатів  практичних робіт. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

9.1. Виконання залікової роботи. 

Аспіранти, які протягом семестру за рейтинговою системою оцінювання набрали менше 60 

балів а також ті хто бажає підвищити свою оцінку, виконують залікову контрольну роботу. У цьому 

разі всі бали набрані аспірантом протягом семестру скасовуються окрім балів за модульну 

контрольну роботу. До балів, одержаних за виконання модульної контрольної роботи додаються 

бали залікової контрольної роботи і ця оцінка є остаточною.  

Завдання, які виносяться на залікову контрольну роботу наведено у додатку А. 

Ваговий бал залікової контрольної роботи складає 60 балів. Критерії оцінювання та розподіл 

балів за виконання залікової контрольної роботи наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання та розподіл балів за залікову контрольну роботу 

Бали Вимоги до виконання завдання 

60 Всебічне глибоке опрацювання завдання , наявна самостійність суджень, правильність 
розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість висновків. 

50 Всебічне глибоке опрацювання завдання, наявна самостійність суджень, правильність 
розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість висновків, але 
наявні незначні неточності та помилки. 

40 Текст і цифрові дані роботи свідчать про те, що аспірант сумлінно ознайомився і 
пропрацював основні джерела, без залучення яких робота взагалі не могла б бути 
виконана, і завдання виконав в основному правильно. 

0 Завдання виконано неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 
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