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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 Галузь знань Вибір студента 

Модулів – 1  Рік підготовки:  

Змістових модулів – 1 

Спеціальність  

– 

2  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
3  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 3,625 

 

Освітній рівень: 

 

БАКАЛАВР 

 

16 год  

Практичні, семінарські 

16 год  

Лабораторні 

–  

Самостійна робота 

58 год  

Індивідуальні завдання  – 

Вид контролю:  залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:  

    для денної форми навчання –  1 : 1,8. 

 



 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета навчальної дисципліни «Хімія довкілля»: ознайомлення студентів з хімічним 

складом об’єктів довкілля – ґрунтів, природних вод, атмосфери; формування уявлень про 

закономірності надходження і міграції хімічних елементів в біосфері. 
 

Завдання навчальної дисципліни «Хімія довкілля»: формування цілісної системи знань 

про колообіги та біологічну роль найважливіших хімічних елементів та їхніх сполук; про 

геохімічну роль живої речовини як біотичної складової біосфери; характеристика впливу 

хімічних забруднень різноманітного походження на окремі організми та суспільство загалом 

та аналіз можливих шляхів вирішення екологічних проблем сучасності. 

 

В результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 головні принципи устрою біосфери, причини та механізми стійкості біосфери та 

екологічних систем, роль живої речовини, головні абіотичні та екологічні чинники;  

 умови формування хімічного складу різних компонентів ландшафту; 

 найважливіші біогеохімічні цикли елементів, їхню роль у живій природі, механізми 

міграції та утримування елементів у біосфері; 

 характеристику найважливіших забруднювачів та процеси їхньої трансформації в 

довкіллі 

 головні екологічні проблеми сучасності, спричинені антропогенним впливом на 

довкілля, принципи зеленої хімії; 

 загальні положення та принципи екологічного законодавства;  

 нормативні документи, що регламентують використання шкідливих речовин. 
 
 

    вміти:  

 розуміти геохімічну роль живої речовини як біотичної складової біосфери, 

глобальний масштаб геохімічних процесів в біосферних циклах найважливіших 

хімічних елементів, біогенну міграцію хімічних елементів у ландшафтах; 

 виявляти взаємозв’язок природних і соціально-економічних чинників у глобальній 

екологічній кризі; 

 характеризувати особливості впливу хімічних забруднень різної природи на окремі 

організми та суспільство загалом; 

 користуватися нормативними документами в галузі охорони та моніторингу довкілля; 

 застосовувати фундаментальні екологічні закони і принципи до тлумачення 

конкретних проблем природокористування та задач охорони довкілля. 
 

 
 
 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Тема 1. Загальна характеристика складових довкілля. 

Атмосферне повітря і його значення в формуванні біосфери. Основні гази атмосфери 

та їхня роль в забезпеченні функціонування живих організмів. Кількісні параметри 

атмосфери. Тропосфера, стратосфера й іоносфера. Тепловий режим прошарків атмосфери.  

Гідросфера – джерело водопостачання населених пунктів, промисловості й сільського 

господарства. Характеристики джерел водопостачання. Склад домішок природних вод.  

Визначення літосфери. Структура літосфери і земної кори. Прошарки земних надр. 

Хімічний склад земної кори. Механічний склад ґрунтів. Ґрунтові розчини і ґрунтове повітря. 

Органічні та органо-мінеральні речовини ґрунту. 



Тема 2. Задачі хімічної науки у розв’язанні екологічних проблем. 

Загроза хімічної деградації навколишнього середовища і хемофобія. Забруднення 

довкілля як наслідок життєдіяльності, промислового виробництва і військових зусиль. 

Екологічний ризик у промисловості. Джерела загрози хімічній небезпеці людства. 

Включення до колообігів речовин синтетичних сполук, отрутохімікатів тощо. 

Співвідношення між наявністю ресурсів, їхнім споживанням, зростанням забруднень і 

виробництвом продуктів харчування. Роль хімії і хімічної технології у розв’язанні 

актуальних екологічних проблем. 

Основні напрями і методи зменшення екологічного ризику від забруднення довкілля. 

Поняття про екологічне управління та екологічний менеджмент. Необхідність впровадження 

принципів “безпечної для довкілля хімії”. Основні напрямки розвитку зеленої хімії (“green 

chemistry”) та приклади її ефективності.  
 

Тема 3. Хімічні елементи в біосфері: геохімія, міграція та біологічна роль 

Фізичні та хімічні властивості, поширеність і форми знаходження в природних 

об’єктах, форми концентрування і геохімічні цикли різних хімічних елементів та їхніх 

сполук. Види геохімічної міграції хімічних елементів та їхніх сполук. Головні типи 

геохімічних бар'єрів та їхня роль в біосферних процесах. Поняття геохімічного циклу. 

Взаємозв’язок процесів, які відбуваються в літосфері, атмосфері, гідросфері та біосфері. 

Глобальний і часткові геохімічні цикли. Біогеохімічні цикли. Харчові ланцюги як компонент 

біогеохімічних циклів. 

Склад живої речовини. Біологічні функції хімічних елементів. Залежність функцій 

живих організмів від концентрації в них хімічних елементів та їхніх сполук. Нижня і верхня 

порогові концентрації.  

Колообіг Карбону на суші та у світовому океані. Можливі зміни клімату, викликані 

збільшенням вмісту вуглекислого газу в атмосфері та парниковим ефектом. Основні 

елементи колообігу Нітрогену та причини його стійкості. Шляхи фіксації атмосферного 

азоту. Основні елементи колообігів Фосфору та Сульфуру. Геохімічна роль мікроорганізмів, 

що здійснюють окисно-відновну функцію у циклі Сульфуру. Антропогенні впливи на 

колообіги речовин. 

Поняття токсичності речовини. Природні й техногенні токсиканти. Класифікації 

токсичних речовин. Ряди токсичності. Синергізм і антагонізм хімічних елементів під час 

їхнього надходження в живі організми. Форми надходження хімічних елементів та їхнє 

значення під час оцінки біоактивності і токсичності елементів у довкіллі. Трансформація 

забруднювачів у довкіллі.  

Тема 4. Ксенобіотики у навколишньому середовищі. 

Хімічне забруднення довкілля. Забруднення атмосфери, ґрунту, ґрунтових, річкових 

та морських вод, продуктів харчування. Забруднення ґрунтів твердими відходами – 

промисловими (гірнича, гірничо-хімічна, металургійна, машинобудівна, енергетична, 

деревообробна), побутовими, транспортом. Принципи раціонального застосування 

мінеральних добрив, їхня класифікація та механізм дії. Шкідливий вплив добрив (хімічний 

склад, порушення агротехнічних принципів використання, недоліки зберігання). Явище 

деградації ґрунтів. Пестициди, процеси їхнього перетворення у ґрунті. 

Характеристики техногенного забруднення поверхневих і підземних вод 

промисловими стоками. Фізико-хімічні властивості стічних вод. Види стічних вод. Склад 

елементів-забруднювачів стічних вод різних видів виробництва. Вимоги до очищення 

стічних вод при скиданні їх у водойми. Методи очищення стічних вод. Шляхи зменшення 

впливів від викидів та очищення стоків. 

Забруднення повітря. Природне повітря та повітря виробничої зони. Поділ речовин 

повітря за агрегатним станом, леткістю, класи забруднювачів. Стійкі та лабільні речовини у 

повітрі. Забруднення повітря, яке викликає випадання кислотних дощів. Cмог. Озоновий 

шар, механізми утворення та розкладання озону в атмосфері, проблема фреонів та 

руйнування озонового шару. 



Включення токсичних речовин у колообіг. Стійкість, реакційна здатність та 

мінералізація забруднювачів (нафтопродукти, пестициди, діоксини, ПАР тощо). Хімічні і 

біохімічні перетворення забруднювачів у ґрунті, воді, атмосфері (окисно-відновні, 

гідролітичні, фотофізичні та фотохімічні процеси, ферментативні реакції, реакції за участю 

бактерій). Зв’язок будови речовин з їхньою біологічною активністю. Дія токсичних речовин 

на рослинний і тваринний світ. Кумулятивні властивості деяких речовин. Особливо 

небезпечні екотоксиканти (Hg, Cd, хлорорганічні сполуки тощо).  

Тема 5. Показники, що використовуються під час оцінювання забруднення 

компонентів довкілля. Екологічне, санітарно-гігієнічне, токсикологічне нормування 

шкідливих речовин. Екологічний моніторинг 

Екологічне та санітарно-гігієнічне нормування шкідливих речовин у повітрі, воді, 

грунті, продуктах харчування. Токсичність та класи небезпеки хімічних елементів. Гранично 

допустимі концентрації хімічних елементів, орієнтовно допустимі концентрації хімічних 

елементів і орієнтовно безпечні рівні впливів забруднювачів. 

Кількісні геохімічні показники, які використовують під час оцінювання компонентів 

довкілля: середньоаномальний вміст, кларк концентрації, площа забруднення, кількість 

металу в шарі забруднення. Сумарний показник забруднення ґрунтів, снігового покриву, 

рослинності, донних відкладень та вод. Рівні забруднення компонентів довкілля. 

Токсичність засобів побутової хімії, косметичних та гігієнічних засобів. Оцінювання 

канцерогенної, мутагенної, тератогенної та алергенної небезпеки хімічних речовин. 

Проблема комбінованої та комплексної дії ксенобіотиків.  

Нормування якості питної води, повітря, грунтів для сільськогосподарської діяльності 

та продуктів харчування. Загальні, сумарні та індивідуальні показники якості. Стандарти 

вмісту пріоритетних забруднювачів в Україні, країнах ЄС, США та згідно рекомендацій 

ВООЗ. Нормативні документи, що регламентують використання шкідливих речовин 

(державні технологічні норми, державні будівельні норми, санітарні правила та норми). 

Екологічний моніторинг: поняття та рівні (локальний, регіональний, національний, 

глобальний). Система служб моніторингу. Пріоритетно-контрольовані параметри навко-

лишнього середовища та хімічні забруднювачі. Методи контролю впливів на довкілля 

(біоіндикація, біотестування). Роль моніторингу в аналізі та попередженні розвитку наслідків 

глобальних антропогенних впливів. Моніторингові екологічні інформаційні системи. 

Міжнародне співробітництво при моніторингу. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
 т

ем
и

 

Назви тем Кількість 

годин лк пр лаб ср 

 Модуль 1     

1 Загальна характеристика складових довкілля. 2 2  8 

2 Задачі хімічної науки у розв’язанні екологічних проблем. 2 2  8 

3 Хімічні елементи в біосфері: геохімія, міграція та біологічна роль 4 4  14 

4 Ксенобіотики у навколишньому середовищі. 4 4  14 

5 

Показники, що використовуються під час оцінювання 

забруднення компонентів довкілля. Екологічне, санітарно-

гігієнічне, токсикологічне нормування шкідливих речовин. 

Екологічний моніторинг 

4 4  14 

 РАЗОМ 16 16  58 

 



7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ)  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1 Походження біосфери та місце людини в ній. Геохімічна робота живої речовини 2 

2 Загальна характеристика і хімічний склад об’єктів довкілля 2 

3 Хімічні елементи в біосфері. Поширеність, систематика, закономірності 

накопичення 
2 

4 Біогенна міграція хімічних елементів і речовин 2 

5 Техногенна міграція атомів і речовин. Біогеохімічне районування ландшафтів 2 

6 Хімічне забруднення довкілля. Проблема твердих відходів. Забруднення вод і 

повітря. 
2 

7 Токсичність засобів побутової хімії, косметичних та гігієнічних засобів. Харчові 

добавки. Фальсифікація продуктів харчування 
2 

8 Екологічна криза як загроза людству. Методологія подолання екологічної кризи 2 
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8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розподіл хімічних елементів у земній корі. Міграція речовини. Закон 

Кларка-Вернадського. Закони розподілу хімічних елементів в 

підсистемах ландшафтів. Закон Гольдшмідта. Внутрішні та зовнішні 

чинники міграції. Види міграції хімічних елементів. Параметри міграції. 

Геохімічні бар’єри.  

8 

2 Розподіл хімічних елементів в біосфері. Біогенна міграція. Геохімічна 

організація біосфери. Біогеохімічні коефіцієнти. Хімічний елементний 

склад організмів. Біогеохімічні цикли. Геохімічні наслідки глобальних і 

регіональних змін. Геохімічна еволюція біосфери.  

8 

3 Геохімія ґрунтів, атмосфери та гідросфери. Глобальні і регіональні 

антропогенні геохімічні зміни ґрунтів і ґрунтового покриву. Антропо-

генний вплив на хімічний склад атмосфери. Геохімічні наслідки змін 

клімату Землу. Парникові гази. Деградація озонового шару. Кислотні 

опади. Атмосферні аерозолі. Забруднення повітря. Антропогенні зміни 

континентальних гідрогеохімічних циклів. Забруднення вод. 

14 

4 Техногенез. Показники техногенезу. Типи техногенної міграції. 

Техногенні джерела забруднення. Промислові відходи. Комунально-

побутові відходи. Отрутохімікати. Гранично-допустимі концентрації. 

Коефіцієнт концентрації. Сумарний показник забруднення. Пилове 

навантаження. Техногенні геохімічні аномалії. 

14 

5 Геохімічна класифікація урбанізованих територій. Еколого-геохімічні 

оцінки стану міст. Агротехногенез. Пестициди і агрохімічні меліорації 

ґрунтів. Мінеральні добрива. Ерозія і деградація ґрунтів. Екологічний 

моніторинг. Санітарно-гігієнічні нормативи якості довкілля. 

14 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Не планується. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами, графіками та 

демонстрація хімічних дослідів на практичних  заняттях; 

в) практичні – виконання індивідуальних завдань, що передбачає опрацювання та 

реферування літературних першоджерел і підготовку повідомлення на вказану тему. 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль вивчення дисципліни “Хімія довкілля” ведеться за результатами двох 

контрольних опитувань з теоретичних питань, а також за результатами виступів з 

повідомленнями на задану тему на практичних (семінарських) заняттях.  

Оцінка за контрольну роботу визначається сумою набраних балів за правильні 

відповіді на тестові питання та завдання відкритої форми. Максимально за одну контрольну 

роботу студент може отримати до 30 балів, за виступи з повідомленнями – до 40 балів.  

Протягом семестру студент може набрати до 100 балів за вказані види контролю. 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 

10 10 20 20 20 

 

Залік отримує студент, який набрав протягом семестру не менше 51 бала. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
Залік 

А 90–100 5 
Відмінно  

Зараховано 
В 81–89 

4 
Дуже добре  

С 71–80 Добре 

D 61–70 
3 

Задовільно  

Е  51–60 Достатньо 

Fx 26–50 2  Незараховано 

F 0–25 2  Незараховано 

 

 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни  “Хімія довкілля”. 

2. Плани практичних (семінарських) занять. 

3. Комплекти завдань для контрольних робіт. 
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