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Тема: СИСТЕМА СТАНДАРТІВ З ЯКОСТІ ОБ’ЄКТІВ 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Мета: сформувати систему знань з якості об’єктів природного 

середовища 

Ця система стандартів встановлює правила визначання забруднюючих 

речовин, методи відбору проб, апаратуру і реактиви, прилади для вимірювання 

параметрів середовища, проведення аналізу, обробку результатів та 

документацію для реєстрації результатів; встановлює терміни, характеристики 

і настанови щодо вимірювання якості повітря, води, грунтів; розроблює 

правила і вимоги щодо якості, розглядає якість взагалі, атмосферу довкілля, 

повітря всередині приміщення, атмосферу робочої зони, викиди стаціонарних 

джерел і викиди двигунів транспортних засобів; досліджує фізичні і біологічні 

властивості води; хімічні характеристики Грунтів, фізичні, біологічні і 

гідрологічні властивості Грунтів. 

Стандарти з якості атмосфери 

Якість атмосфери - це сукупність властивостей атмосфери, по 

визначенню ступеню впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на 

людей, рослинний і тваринний світ, а також на матеріали, конструкції і до-

вкілля в цілому. 

Атмосферне повітря лише умовно можна вважати невичерпним 

природним ресурсом. Річ у тім, що повітря необхідне тільки певної якості, а 

під впливом антропогенної діяльності хімічний склад та фізичні властивості 

повітря дедалі погіршуються. На Землі вже практично не залишилося 

місця, де б повітря зберегло свої початкові чистоту та якість, а в деяких 

промислових зонах стан атмосфери вже просто загрозливий для 

навколишнього середовища. 
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Забруднення атмосфери відбувається, як природним так й ан-

тропогенним шляхами. Природне забруднення атмосфери відбувається за 

рахунок надходження до неї вулканічного газу, природного пилу, спорів 

грибів, різних мікроорганізмів, пилок рослин тощо. Антропогенне 

забруднення атмосфери - це наслідок не продуманої виробничої діяльності 

людини. Взагалі, забрудненістю атмосфери називають несприятливі зміни 

стану атмосферного повітря, цілком або частково зумовлені діяльністю 

людини. ін. Шкідливі речовини, що потрапляють в атмосферу від 

промислових і сільськогосподарських підприємств, енергетичних установок, 

транспортних засобів, розчиняються у повітрі та переносяться рухомими 

потоками повітря на великі відстані. Розсіювання забруднень призводить до 

зниження концентрації шкідливих речовин у зонах їх викиду та до 

одночасного збільшення площ із забрудненим повітрям. 

Найбільшими джерелами забруднення атмосферного повітря є крупні 

промислові підприємства, особливо металургійні, хімічні і нафтохімічні, 

будівельних матеріалів, електростанції, котельні, тобто ті галузі економіки, де 

використовується величезна кількість палива. Значні обсяги забруднюючих 

речовин надходять у атмосферне повітря і від діяльності транспортних засобів. 

Якість атмосфери регламентується за стандартами в яких розглядаються 

показники якості атмосферного повітря за станом забруднення, правила 

контролю якості повітря населених пунктів, та ін. 

Система стандартів з якості атмосферного повітря Державні і 

міжнародні 

ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Терміни й показники якості повітря згідно із ГОСТ 17.2.1.03. 

Стандарт розглядає терміни й визначення контролю забруднення, по-

казники якості атмосферного повітря за станом забруднення: показник 

забруднення, єдиний показник, комплексний показник забруднення, середній 

рівень забруднення по містах, галузях промисловості, концентрація домішок в 
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атмосфері, приземна концентрація домішок, разова, максимальна, 

середньодобова концентрація домішок в атмосфері, середньомісячна, 

середньорічна, фонова концентрація домішок в атмосфері, орієнтовний 

безпечний рівень забруднюючої атмосферу речовини. 

Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря 

згідно із ДСТУ ІБО 6879, ІБО 6879 і ІБО 3534-1. Стандарти визначають умови 

та використовувані характеристики, що стосуються методів визначання якості 

повітря. Величини робочих характеристик визначені згідно з пов'язаними 

серіями методів випробовування, призначених для того, щоб визначити, 

наскільки відповідний метод оцінювання якості повітря підходить у 

конкретному випадку.  

Зміст стандартів: Для визначання робочих характеристик 

використовують три терміни, що є базовими в процесі вимірювання, а саме: 

величина, що характеризує якість повітря, вихідний сигнал і виміряне 

значення. Настанови: показник якості повітря, проба повітря, нульовий показ, 

відмова, системи, вимірний складник, виміряне значення, вихідний сигнал, 

еталонний матеріал. Робочі характеристики: точність, відхилю, калібрувальна 

функція, межа вирішення, межа чутливості, стабільність, період роботи, строк 

роботи, точність, повторність тощо. Ключові слова: повітря, якість, 

вимірювання, характеристика, виконування, визначання, словник. 

Одиниці вимірювання якості повітря згідно із ДСТУ ІБО 4226, ІБО 4226 і 

ІБО 1000 визначають одиниці та символи, які застосовують під час підготовки 

результатів дослідження якості повітря з посиланням на Міжнародної системи 

одиниць - Одиниці СІ та рекомендації по використовуванню десятинних 

кратних та дольних від них та деяких інших одиниць.  

Зміст стандартів: розглядаються основні одиниці вимірювання 

речовин:  

для газів та пару за показниками - об'ємної долі і масової концентрації 

основних компонентів, газоподібних забруднювальних речовин;  
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для часток за показниками - масової концентрації завислих речовин, 

розміру часток, атмосферного пилу, біологічних, мікробіологічних та інших 

завислих речовин;  

для одиниць вимірювання стану газу за показниками - термодинамічної 

температури, тиску, відносної вологості;  

для метеорологічних показників - швидкості і напрямку вітру, 

інтенсивності опадів, освітлення, атмосферного тиску. 

Правила контролю якості повітря населених пунктів згідно із ГОСТ 

17.2.3.01 і СТ СЭВ 1925. Стандарти встановлюють правила контролю якості 

повітря населених пунктів - якості повітря селітебних територій існуючих 

населених пунктів і які тільки забудовуються.  

Зміст стандарту: організація контролю встановлення трьох категорій 

постів спостереження за забрудненням атмосфери: стаціонарний, 

маршрутний, пересувний (під факельний); розміщення і кількість постів 

спостереження, програма і терміни спостереження; відбір проб, 

характеристика забруднення атмосфери — концентрація домішок (разова, 

середньодобова, середньомісячна, середньорічна), правила їх розрахунку 

Стандарти з якості водних об’єктів 

Якість води - це характеристика її складу і властивостей, яка визначає 

придатність для конкретних видів використання. 

Згідно з водним кодексом України, оцінювання якості води здійснюється 

на основі нормативів екологічної безпеки водокористування та екологічних 

нормативів водних об’єктів. Чинні нормативи дають змогу оцінювати якість 

води, яку використовують комунально- побутового, господарсько-питного і 

рибогосподарського використання. Забезпечення належної кількості та якості 

води є однією з найбільш вважливих проблем і має глобальне значення. 

Якість водних об’єктів - це сукупність властивостей  води по 

визначенню ступеня впливу фізико-хімічних та біологічних факторів на 

людей, рослинний і тваринний світ та довкілля в цілому. 
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Регламентується за стандартами в яких розглядаються основні терміни та 

визначання, правила контролю якості води водойм і водото- ків, правила 

вибору, оцінка якості джерел центрального господарсько- питного 

водопостачання, гігієнічні вимоги і контроль за якістю питної води, правила 

контролю якості морських вод та ін. 

Серед забруднень розрізняють фізичне, хімічне, біологічне й теплове: 

Фізичне забруднення води відбувається внаслідок накопичення в ній 

нерозчинних домішок - піску, глини, мулу в результаті змивання дощовими 

водами з розорених ділянок (полів), надходження суспензій з підприємств 

гірничодобувної промисловості, потрапляння пилу, що переноситься вітром в 

суху погоду тощо.; 

Хімічне забруднення води відбувається через надходження у водойми зі 

стічними водами різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, 

мінеральні солі, мінеральні добрива) та органічного (нафта й нафтопродукти, 

миючі засоби, органічні добрива тощо) складу. Шкідлива дія токсичних 

речовин, що потрапляють у водойми, посилюється за рахунок так званого 

кумулятивного ефекту (прогресуюче збільшення вмісту шкідливих сполук у 

кожній наступній ланці трофічного ланцюга); 

Біологічне забруднення водойм полягає у надходженні до них із стічними 

водами різних мікроорганізмів (бактерій, вірусів), спор грибів, яєць гельмінтів 

і т.д., багато з яких є хвороботворними для людини, тварин і рослин. Серед 

біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові 

стоки, а також стоки м’ясокомбінатів, підприємств з обробки шкір, 

деревообробних комбінатів; 

Теплове забруднення води відбувається внаслідок спускання у водойми 

підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних об’єктів. Тепла вода 

змінює термічні та біологічні режими водойм і шкідливо впливає на їхніх 

мешканців. 

Основні стандарти з якості водних об’єктів: Державні, міжнародні і 
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європейські 

ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Терміни та визначання якості води згідно із ДСТУ ІБО 6107, ДСТУ 

3041, ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 27065, ГОСТ 30813 і ИСО 6107.. Стандарти 

розглядають терміни та визначання, основні показники якості, склад та 

властивості води, її токсикологію. Зміст стандартів: стан водного об’єкта, 

кадастр водяний, регулювання якості води, здатність води, цвітіння води, 

евтрофування води, пункт контролю якості води, автоматизована система 

контролю якості води, стан водного об’єкта, кількісні і якісні показники 

відповідності критеріям природного стану об’єкта. 

Відбирання проб води і загальні технічні умови та методи випро-

бувань згідно із ДСТУ ІБО 5667-3, ДСТУ 3920, ДСТУ 3913, ГОСТ 24481. 

Стандарти встановлюють, правила контролю якості води водойм і водотоків, 

включаючи гирлові ділянки річок за фізичними, хімічними і біологічними 

показниками, що здійснюється загальнодержавною службою спостереження і 

контролю за забрудненням об’єктів природного середовища. 

Правила вибору джерел і оцінку якості питної води згідно із ДСТУ ЕК 

1420-1, ЕК 1420-1, ГОСТ 2761, ГОСТ 24481. Стандарти встановлюють 

правила вибору джерел центрального господарсько- питного водопостачання 

в інтересах здоров’я населення, гігієнічні вимоги і контроль за якістю питної 

води, гігієнічні вимоги з якості на питну воду централізованої системи 

господарсько-питного водопостачання.  

Зміст стандарту: склад та властивість води поверхневих джерел 

господарсько-питного водопостачання; гігієнічні вимоги, органолептичні і 

мікробіологічні показники води; концентрація хімічних речовин, що 

впливають на органолептичні властивості води, нормативи органолептичних 

властивостей води - за запахом, забарвленням, смаком і присмаком, мутністю; 

контроль за якістю води; токсикологічні показники безпеки хімічного складу 

води; показники якості -плаваючі домішки (речовини), запахи, присмаки, 
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забарвлення, реакція, мінеральний склад, біохімічна потреба в кисні, 

бактеріальний склад, токсичні хімічні речовини: вимоги і нормативи; 

концентрація хімічних речовин, що зустрічаються в природних водах або 

добавляються до води у процесі її обробки; санітарна характеристика стану 

водозабору; програма дослідження, протокол дослідження. 

Критерії якості і технічні вимоги природної води для промислових 

потреб згідно із ДСТУ 4004 і ДСТУ 3940, ГОСТ 17.1.2.03-90. Стандарти 

розглядають автоматизовані системи контролю стічних вод, їх типи та основні 

вимоги; біологічні сигналізатори токсичності природних та стічних вод; 

аналізатори складу та властивостей води; критерії якості та загальні технічні 

вимоги і методи випробувань. 

Стандарти з якості ґрунтів 

Якість ґрунтів - це сукупність фізико-хімічних і біологічних 

властивостей ґрунтів, визначаючих їх безпечність в епідеміологічних і 

гігієнічних відносинах. 

Визначається якість Грунтів за показниками їх санітарного стану, та 

комплексу критеріїв (санітарно-хімічних і санітарно - мікробіологічних). За 

словами академіка В.І. Вернадського, грунт є основою організації біосфери. 

Географи називають грунт дзеркалом, фокусом ландшафту. У Грунті 

взаємодіють всі компоненти біосфери, поєднуючись, формуючи там складну 

полі генетичну біокосну систему. Ґрунти є важливим та незамінним 

природним ресурсом і головним завданням діяльності людини є підтримка 

здатності грунтів до самовідновлення у процесі Грунтоутворення. 

Забруднення грунтів відбувається як природним шляхом, так і в 

результаті антропогенної діяльності. Антропогенне забруднення грунтів 

відбувається внаслідок діяльності різних галузей промисловості та сільського 

господарства, транспорту, військової діяльності, енергетики та комунально-

побутових господарств. За величиною зон та рівнем забруднення грунтів 

забруднення поділяються на фонове, локальне, регіональне, глобальне. 
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Найбільш небезпечними для грунтів є хімічне забруднення, ерозія, 

засолення. Внаслідок внесення високих доз мінеральних добрив грунт 

забруднюється баластними речовинами - хлоридами, сульфатами. Пестициди 

пригнічують біологічну активність грунтів, знищують потрібні 

мікроорганізми, черв’яків, зменшують природну родючість. Площа земель, 

забруднена залишками отрутохімікатів, сягає 13 млн. га. Грунти також 

забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, 

мастилами та паливом, які з них виливаються під час роботи на полях. У грунт 

потрапляють і техногенні забруднювачі від промислових підприємств - 

сульфати, окиси азоту, важкі метали (нікель, свинець, хром, кобальт, ванадій 

та ін.) та інші сполуки. Негативний бік мають і такі важливі для сільського 

господарства роботи, як зрошення та осушення земель. Зрошувані землі дають 

близько 30 % продукції рослинництва, але створення водойм і зрошення вели-

кої території призводять до підняття Грунтових вод і зміни їхнього хімічного 

складу. Виникає засолення грунтів, заболочування, підвищується сейсмічність 

території. 

За ступенем забруднення грунти поділяються на сильно забруднені, 

середньо забруднені і слабо забруднені. У сильно забруднених грунтах 

кількість забруднюючих речовин у декілька разів перевищує ГДК. Вони мають 

низьку біологічну продуктивність та істотні зміни фізико-хімічних, хімічних 

та біологічних властивостей, внаслідок чого вміст хімічних речовин у 

вирощуваних культурах перевищує встановлені норми. У середньо 

забруднених грунтах перевищення ГДК незначне, що не призводить до 

помітних змін його властивостей. У слабо забруднених грунтах вміст 

хімічних речовин не перевищує ГДК, але перевищує фонову концентрацію. 

Якість ґрунтів регламентується за стандартами в яких розглядаються 

номенклатура показників санітарного стану Грунту, методи відбирання і 

підготовки проб для хімічного, бактеріологічного і гельмінтологічного аналізу 

та ін. 
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Основні стандарти з якості грунту. Державні і міжнародні 

ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Розшифрувати стандарти 

Система стандартів з якості атмосферного повітря 

 Державні і міжнародні 

 

 

Аналогічно виконати  вказані в теоретичному матеріалі стандарти ґрунту  та 

води 

Міждержавні і європейські 

? 

? 


