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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Хімія з основами біогеохімії” 

укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

101 “Екологія ” галузі знань “Природничі науки”. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є головні положення загальної хімії (атомно-

молекулярне вчення, періодичний закон, будову атомів та молекул, хімічний зв’язок, 

кінетика і термодинаміка хімічних процесів, дисперсні системи, розчини неелектролітів та 

електролітів, колоїдні розчини, окисно-відновні процеси, корозія металів і способи захисту 

від неї), хімічні властивості елементів періодичної системи та їхніх сполук, найважливіші 

біогеохімічні цикли елементів та їхню роль у живій природі.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Хімія з основами біогеохімії” є базовою 

при вивченні таких дисциплін як “Гідрологія”, “Грунтознавство”, “Геохімія довкілля”, 

“Загальна екологія та неоекологія”, “Екологія людини”, “Техноекологія”, “Екологія міських 

систем”, “Екологічна експертиза”, “Ландшафтна екологія”, “Екологічна безпека”, “Моніторинг 

довкілля”, “Моделювання і прогнозування стану довкілля”, “Нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище”. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Головні поняття і закони хімії. Найважливіші класи хімічних сполук. Періодичний 

закон і система елементів. Будова атома. Хімічний зв’язок. 

2. Енергетика і направленість хімічних процесів. Розчини. Дисоціація і 

комплексоутворення. Окисно-відновні процеси. Основи електрохімії. 

3. Хімічні властивості елементів періодичної системи.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія з основами біогеохімії” є поглиблене 

засвоєння фундаментальних знань в області хімії, які складають основу для подальшого 

вивчення циклу хіміко-екологічних дисциплін. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Хімія з основами біогеохімії” є 

формування цілісної системи знань з основ загальної хімії та хімії елементів періодичної 

системи, формування уявлень про найважливіші закономірності перебігу хімічних процесів, 

роль хімічних елементів у живій природі, їх колообіг та перетворення у біосфері. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- головні поняття і закони хімії; 
- найважливіші класи неорганічних сполук; 
- періодичний закон та характеристику елементів за їх положенням у періодичній системі; 
- сучасні уявлення про будову атома та утворення хімічного зв’язку; 
- основи хімічної термодинаміки і кінетики; 
- головні властивості розчинів електролітів і неелектролітів; 
- основи окисно-відновних процесів та електрохімії; 
- найважливіші хімічні властивості неметалів та їхніх сполук; 
- найважливіші хімічні властивості неперехідних і перехідних металів та їхніх сполук; 
- найважливіші біогеохімічні цикли елементів та їхню роль у живій природі. 
 

вміти:  
- обчислювати маси, молярні маси, еквівалентні маси та кількості речовини для різних 
сполук; складати схеми та рівняння хімічних реакцій та проводити обчислення за хімічними 
рівняннями; 
- аналізувати властивості простих речовин залежно від розміщення елементів у 
періодичній системі, записувати електронні формули хімічних елементів, визначати їхні 
валентні можливості; 
- складати формули сполук за ступенями окиснення елементів, зарядами йонів, 
обчислювати ступінь окиснення елемента у сполуці; урівнювати рівняння окисно-відновних 
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реакцій та обчислювати еквівалентні маси окисника і відновника; 
- аналізувати механізми утворення ковалентного зв’язку, визначати кратність, полярність 
чи неполярність ковалентного зв’язку між атомами; характеризувати властивості речовин з 
іонним, металічним та водневим зв’язком; 
- визначати напрям перебігу реакції за термодинамічними характеристиками, обчислювати 
теплові ефекти реакцій; 
- складати рівняння електрохімічних процесів, які відбуваються в гальванічних елементах 
та під час електролізу розплавів і розчинів електролітів; 
- обчислювати концентрації речовин у розчині (масову частку, молярність, моляльність, 
нормальність, титр, мольну частку); 
- складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей; молекулярні та іонно-
молекулярні рівняння, визначати можливість перебігу реакцій обміну між електролітами у 
розчині; 
- характеризувати властивості розчинів неелектролітів, обчислювати величини осмотичного 
тиску, зміни температури кипіння і замерзання розчинів залежно від їхньої концентрації; 
- складати хімічні рівняння, які характеризують хімічні властивості елементів (металів і 
неметалів) періодичної системи та їхніх сполук (оксидів, гідроксидів, кислот, солей); 
- розв’язувати експериментальні задачі з участю найважливіших сполук металів і 
неметалів, проводити якісне виявлення найпоширеніших катіонів і аніонів. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин / 5,5 кредитів ECTS. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Головні поняття і закони хімії. Найважливіші класи хімічних 

сполук. Періодичний закон і система елементів. Будова атома. Хімічний зв’язок. 

Тема 1. Хімія як наука. Предмет хімії. Головні поняття та закони хімії. Закони 

газуватого стану. 

Хімія як предмет природознавства. Роль хімії в господарській діяльності людини. Хімія 

як основа найбільш важливих екологічних дисциплін. Головні поняття та визначення хімії. 

Біогеохімічні процеси в біосфері Землі, глобальні біогеохімічні цикли. Матерія і речовина. 

Прості та складні речовини. Атомно-молекулярне вчення. Валентність. Число Авогадро. 

Хімічні одиниці кількості речовин: моль, моль-еквівалент. Ізотопний склад атомів. Атомна, 

молекулярна та еквівалентна маса, співвідношення між ними. Закон збереження маси, закон 

сталості складу, закон об’ємних відношень, закон кратних відношень, закон еквівалентів, 

межі їхньої дії. Правила обчислення еквівалентних мас складних речовин. Ідеальні гази. 

Рівняння Клапейрона-Менделєєва. Закон Авогадро, молярний об’єм газу за нормальних 

умов. Газові суміші, склад атмосфери Землі. Закон парціальних тисків. Нормальна і відносна 

густина газів.  

Тема 2. Найважливіші класи неорганічних сполук. 

Оксиди: несолетворні і солетворні (основні, кислотні, амфотерні); номенклатура, 

способи добування і хімічні властивості оксидів. Кислоти: класифікація, номенклатура, 

способи добування і хімічні властивості кислот. Основи: класифікація, номенклатура, 

способи добування і хімічні властивості основ. Амфотерні гідроксиди. Солі: класифікація, 

номенклатура, способи добування і хімічні властивості солей. 

Тема 3. Будова атома. Квантово-хімічна модель атома. Квантові числа. 

Періодичний закон і періодична система елементів. 

Будова атома. Ядро та електрони. Ізотопи та ізобари з точки зору протонно-нейтронної 

теорії. Поняття про ядерні перетворення. Квантово-хімічна модель атома. Квантові числа. 

Атомні орбіталі, енергетичні рівні і шари. Принцип Паулі. Заповнення атомних орбіталей і 

енергентичних рівнів. Правила Клечковського. Періодичний закон і періодична система 

елементів Д.І. Менделєєва. Періоди, ряди, групи, родини елементів. Перехідні та неперехідні 
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елементи. Взаємозв’язок між властивостями елементів і їхніх сполук та місцезнаходженням 

елементів у періодичній системі. Сучасне формулювання періодичного закону.  

Тема 4. Природа, типи і енергетика хімічного зв’язку. Ковалентний, іонний і 

металевий зв’язок. Міжмолекулярна взаємодія. 
Природа, типи та енергетика утворення хімічного зв’язку. Розподіл електронів на 

атомних орбіталях: стаціонарний і збуджений стан. Ковалентний зв’язок (полярний і 

неполярний). Дипольний момент молекули. Методи валентних зв’язків і молекулярних 

орбіталей. Форми електронних хмар. Сигма та пі-зв’язки, їхні властивості. Направленість 

ковалентних зв’язків, гібридизація. Форми найпростіших молекул. Атомні та йонні радіуси. 

Електронегативність і енергія йонізації.  

Кристалічний і аморфний стан речовини. Основні типи кристалічних ґраток. Атомна 

ґратка, шаруваті структури. Іонний зв’язок та іонна ґратка Металевий зв’язок і металева 

ґратка. Характерні властивості речовин у металічному стані. Основи зонної теорії. Метали, 

напівпровідники і неметали в періодичній системі. Сплави. Основи фізико-хімічного аналізу. 

Залежність фізико-хімічних властивостей речовини від типу ґратки і місцезнаходження 

елементу в періодичній системі. Водневий зв’язок. Молекулярна ґратка, міжмолекулярні 

(Ван-дер-Ваальсові) взаємодії: орієнтаційна, індукційна та дисперсійна. 

 

Змістовий модуль 2. Енергетика і направленість хімічних процесів. Розчини. 

Дисоціація і комплексоутворення. Окисно-відновні процеси. Основи електрохімії. 

Тема 5. Енергетика і напрямленість хімічних процесів. Хімічна кінетика і хімічна 

рівновага. Каталіз і каталізатори. 
Класифікація хімічних реакцій. Матерія та енергія. Закон збереження енергії. 

Енергетичні ефекти хімічних перетворень. Внутрішня енергія та ентальпія. Закон Гесса. 

Ентальпії утворення речовин. Направленість хімічних процесів. Принцип Бертло. Поняття 

про ентропію. Зміна ентропії при хімічних реакціях і фазових перетвореннях. Енергія Гіббса. 

Термохімічні розрахунки. 

Швидкість хімічних реакцій. Гомогенні та гетерогенні процеси. Закон діючих мас. 

Константа швидкості. Залежність швидкості реакції від температури, правило Вант-Гоффа, 

рівняння Арреніуса. Основи теорії перехідного стану, енергія активації. Особливості 

фотохімічних, ланцюгових і гетерогенних реакцій. Роль фотосинтезу у живій природі. 

Оборотні та необоротні процеси. Динамічна та хімічна рівновага. Константа рівноваги, її 

зв’зок з енергією Гіббса. Принцип Ле-Шательє. Вибір оптимальних умов проведення 

процесів. 

Адсорбція, абсорбція і десорбція. Адсорбент і адсорбат. Природа сил адсорбції. Вплив 

температури і тиску на рівновагу адсорбції. Порівняльна здатність речовин до адсорбції. 

Значення адсорбції для очищення атмосфери та води. Поняття про хемосорбцію. Каталіз і 

каталізатори. Каталіз гомогенний і гетерогенний. Роль адсорбції в гетерогенному каталізі. 

Тема 6. Дисперсні системи. Колоїдні розчини. 

Дисперсні системи. Класифікація за агрегатним станом та розмірами частинок 

дисперсної фази. Оптичні властивості дисперсних систем, ефект Тиндаля. Колоїдні розчини 

(золі). Одержання золів і їхня стійкість. Седиментація. Електрофорез і електроосмос. Будова 

колоїдних частинок. Коагуляція. Діаліз. Регулювання стійкості золів. Ліофільні та ліофобні 

золі. Гелі та їхні властивості. 

Тема 7. Розчини: способи вираження концентрацій, колігативні властивості. 

Будова молекули води. Асоціація води і її аномальні властивості. Насичена пара. 

Діаграма стану води. Розчини. Способи вираження концентрацій розчинів. Теорія розчинів 

Д.І. Менделєєва, сольватація, гідратація. Термічні ефекти при розчиненні речовин. 

Насичений розчин. Розчинність газів, рідин і твердих речовин у рідинах. Вплив температури 

і тиску на розчинність. Закон Генрі. Закони ідеальних розчинів. Тиск насиченої пари, 

температури кипіння і замерзання розчинів. Поняття про осмос. Осмотичний тиск.  
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Тема 8. Розчини електролітів. Рівновага в розчинах слабких електролітів. Добуток 

розчинності. Водневий показник. Буферні розчини. Гідроліз солей. 

Сильні та слабкі електроліти, неелектроліти. Ізотонічний коефіцієнт. Ступінь і 

константа дисоціації. Вплив характеру хімічного зв’язку на здатність до дисоціації. 

Рівноваги в розчинах слабких електролітів, закон розведення В. Оствальда. Ступінчата 

дисоціація. Розрахунки складу розчинів електролітів. Сильні електроліти, поняття про 

активність. Іонні реакції в розчинах електролітів. Умови перебігу реакцій обміну в розчинах 

електролітів. Поняття про добуток розчинності. Умови випадання і розчинення осадів. 

Електролітична дисоціація та йонний добуток води. Водневий показник, рН. Кислотно-

основні індикатори. Кислоти та основи з точки зору теорії електролітичної дисоціації. 

Сучасні теорії кислот і основ: протонна Бренстеда-Лоурі, сольвосистем, електронна Люїса, 

Усановича, м’яких і жорстких кислот і основ Пірсона. Буферні розчини. Розрахунок рН 

буферних розчинів. Гідроліз солей. Механізм гідролізу катіонів і аніонів. Вплив концентрації 

і температури на рівновагу гідролізу. Ступінь і константа гідролізу. 

Тема 9. Донорно-акцепторна взаємодія. Комплексні сполуки. 
Донорно-акцепторна взаємодія, процес координації. Роботи А. Вернера. Будова 

комплексних сполук: внутрішня і зовнішня координаційні сфери. Комплексоутворювач 

(центральний атом), ліганди, їх дентантність. Координаційне число. Типи хімічних зв’язків у 

комплексних сполуках. Ізомерія комплексних сполук. Поведінка комплексних сполук у 

розчинах. Первинна і вторинна дисоціація. Рівноваги утворення і розпаду внутрішньої 

координаційної сфери. Загальні та ступінчаті константи стійкості комплексів. 

Комплексоутворення як причина амфотерності. 

Тема 10. Окисно-відновні процеси. Ступінь окиснення. Гальванічні елементи. 

Електрохімічний ряд напруг. Електроліз. Корозія металів. Способи захисту від корозії. 
Поняття про реакції окиснення-відновлення. Електронна теорія Л.В. Писаржевського. 

Ступінь окиснення. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій (методи електронного 

балансу, іонно-електронний, зміни ступенів окиснення). Найважливіші окисники та 

відновники. Закономірності стійкості характеристичного ступеня окиснення в періодичній 

системі. Класифікація окисно-відновних реакцій. 

Провідники першого і другого роду. Виникнення стрибка потенціалу на межі метал-

розчин. Подвійний електричний шар. Електродний потенціал. Рівновага метал-розчин. 

Рівняння В. Нернста. Стандартні (нормальні) електродні потенціали, їхнє вимірювання. 

Водневий електрод. Гальванічні елементи, їхня будова, електрорушійна сила і ємність. Число 

Фарадея. Поляризація, деполяризатори. Сучасні електрохімічні перетворювачі та 

накопичувачі електричної енергії. Електроліз. Закони Фарадея. Електроліз з розчинними і 

нерозчинними анодами. Рівноважна напруга розкладу, перенапруга. Послідовність 

розряджання катіонів і аніонів у водних розчинах. Електроліз розплавів. Найпоширеніші 

акумулятори.  

Масштаби і види корозії металів. Хімічна (газова) корозія. Електрохімічна корозія. 

Виникнення мікрогальванічних елементів, умови їхньої роботи. Забруднення довкілля як 

чинник посилення корозії. Корозія під впливом блукаючих струмів та нерівномірного 

доступу кисню. Методи захисту від корозії. Пасивні плівки на поверхні металів, інгібітори 

корозії. Жаростійкі метали і сплави. Гальванічні покриття. Легування. Захисні шари мастил, 

лаків, фарб, полімерів. Протекторний захист і електрозахист. 

 

Змістовий модуль 3. Хімічні властивості елементів періодичної системи.  

Тема 11. Хімія р-елементів. Гідроген, його сполуки. Хімічні властивості галогенів. 

Гідроген, водень. Розповсюдженість у Всесвіті і на Землі. Одержання, властивості, 

найважливіші сполуки. Галузі застосування. Екологічно чиста енергетика. Ізотопи Гідрогену. 

Гідриди. Атомно-водневе зварювання.  

Загальний огляд, фізичні та хімічні властивості галогенів. Розповсюдженість у природі, 

способи отримання, основні галузі застосування. Проблема хлорування питної води. 

Особливості хімії флуору, дія сполук флуору на живі організми. Фреони як озоноруйнуючі 
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речовини. Проблема забруднення об’єктів біосфери сполуками радіоактивного йоду. 

Галогеноводні, способи отримання, закономірності зміни фізичних властивостей і сили 

кислот у водних розчинах. Можливості валентного стану галогенів. Найважливіші 

оксигеновмісні сполуки галогенів. Оксигеновмісні кислоти галогенів. Хлорне вапно. 

Порівняння кислотних та окиснювальних властивостей оксигеновмісних сполук галогенів. 

Найпоширеніші солі оксигеновмісних кислот галогенів. 

Тема 12. Оксиген, його сполуки. Хімічні властивості Сульфуру та його сполуки. 

Глобальні біогеохімічні цикли Оксигену і Сульфуру. 

Особливості електронної будови та фізичні характеристики неперехідних елементів VI 

групи, їхні алотропні різновиди. Оксиген, кисень, озон. Проблема збереження озонового 

шару Землі. Глобальний кисневий біогеохімічний баланс. Одержання та застосування кисню. 

Перспективи озонування питної води. Пероксид водню, пероксиди металів. Фізичні і хімічні 

властивості озону. Озоніди. 

Сульфур в природі. Сірка: одержання, властивості. Основні сполуки, галузі та мас-

штаби застосування. Сірководень, сульфіди й гідрогенсульфіди. Оксигеновмісні сполуки 

Сульфуру. Діоксид Сульфуру, сульфітна кислота і її солі. Тіосульфати. Екологічні аспекти 

викидів діоксиду сульфуру в енергетиці та кольоровій металургії. Кислотні дощі. Сірчаний 

ангідрид, сульфатна кислота, олеум. Промислові способи одержання, властивості, 

транспортування і основні галузі застосування сульфатної кислоти. Найважливіші солі 

сульфатної кислоти. Глобальний біогеохімічний цикл Сульфуру.  

Тема 13. Загальна характеристика р-елементів V групи. Нітроген і Фосфор, 

найважливіші сполуки, біологічна роль. Колообіги Нітрогену і Фосфору в природі. 

Загальний огляд, фізичні і хімічні властивості неперехідних елементів V групи. 

Нітроген, азот. Розповсюдженість у природі. Нітриди металів. Аміак, екологічні проблеми 

одержання і транспортування аміаку. Гідроксид амонію, солі амонію. Оксиди нітрогену. 

Нітритна кислота, нітрити. Нітратна (азотна) кислота. Промислове виробництво, основні 

галузі застосування. Нітрати. Азотні добрива. Колообіг Нітрогену в природі.  

Фосфор: розповсюдженість, алотропія. отримання. Фосфіди, фосфін. Оксиди і 

оксигеновмісні кислоти фосфору. Фосфати. Промислове одержання фосфорних добрив і його 

екологічні аспекти. Комбіновані добрива. Глобальний біогеохімічний цикл Фосфору.  

Тема 14. Загальна характеристика р-елементів IV групи. Карбон і Силіцій: хімічні 

властивості і сполуки. Глобальний біогеохімічний цикл Карбону. Фотосинтез.  

Загальний огляд неперехідних елементів IV групи. Розповсюдженість в природі. 

Карбон, його алотропні різновиди. Синтез алмазів. Карбіди. Оксид карбону (ІІ), карбоніли. 

Токсичність оксиду карбону (ІІ), проблема забруднення атмосфери в енергетиці і на 

транспорті. Діоксид карбону, карбонатна кислота та її солі карбонати і гідрогенкарбонати. 

Сірковуглець, диціан, ціанова кислота та її солі. Глобальний біогеохімічний цикл карбону. 

Фотосинтез. Техногенне накопичення оксидів карбону в атмосфері і зміна клімату Землі.  

Силіцій у природі. Одержання і властивості. Силіциди, карборунд, силани. 

Тетрахлорид та тетрафлуорид силіцію, гексафторосилікатна кислота. Діоксид силіцію, 

кварцове скло, силікатна кислота, силікати. Скло, його різновиди, галузі застосування. 

Будівельні силікатні матеріали, цемент. Силіційорганічні сполуки. Глобальний 

біогеохімічний цикл Силіцію.  

Тема 15. Загальна характеристика неперехідних елементів І-ІІІ груп. Біометали 

Na, K, Mg, Ca, властивості і сполуки. 

Розповсюдженість у природі, одержання та властивості неперехідних елементів І групи. 

Солеподібні гідриди, оксиди, пероксиди та гідроксиди. Натрій і калій в природі. 

Найважливіші сполуки. Застосування лугів в техніці. Калійні добрива. Глобальний 

біогеохімічний цикл Калію. 

Загальний огляд властивостей неперехідних елементів ІІ групи, їхніх оксидів і 

гідроксидів. Магній, розповсюдженість у природі, одержання. Найважливіші сполуки 

Магнію. Магнезіальні в’яжучі матеріали. Лужноземельні метали. Кальцій і його сполуки. 

Вапняк, гіпс. Гашене та негашене вапно, будівельні матеріали. Поняття про бетон і його 
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корозію при експлуатації очисних споруд. Твердість води, її види, способи визначення. 

Проблема пом’якшення та знесолення води. Іоніти.  

Загальний огляд, властивості неперехідних елементів ІІІ групи. Алюміній, 

розповсюдженість в природі, одержання. Застосування алюмінію і його сплавів. 

Алюмінотермія. Оксид і гідроксид алюмінію. Боксити, кріоліт. Солі алюмінію в процесах 

очищення води.  

Тема 16. Основи хімії та біогеохімії d- та f-елементів. Перехідні метали І-ІІ груп. 

Біологічна роль Zn i Cu. Перехідні метали VI–VIII груп. Хром та його сполуки. 

Біометали Mo, Mn, Fe, Co. Геохімічні особливості геосфер земної кори та біосфери.  

Загальна характеристика перехідних металів. Закономірності зміни фізико-хімічних 

властивостей перехідних металів. Взаємодія металів з кислотами та лугами. 

Загальна характеристика елементів підгрупи Купруму та їхніх властивостей як наслідок 

положення в періодичній системі. Добування і застосування міді. Найважливіші прості і 

комплексні сполуки. Цинк, Кадмій, Меркурій. Розповсюдженість у природі, способи 

отримання, галузі застосування. Найважливіші сполуки: оксиди, гідроксиди, сульфіди, солі. 

Комплексні сполуки. Порівняльна токсичність елементів. Біогеохімічний цикл цинку. 

Елементи підгрупи Хрому. Загальна характеристика. Розповсюдженість, способи 

отримання, застосування елементів. Хром, його сполуки, оксиди, гідроксиди, солі хрому. 

Хроматна кислота, хромати та біхромати. Окиснювальна здатність сполук хрому (VI). 

Молібден і вольфрам. Термічна стійкість оксидів. Карбіди. Високоміцні матеріали.  

Елементи підгрупи Мангану. Загальна характеристика, стійкість валентних станів. 

Розповсюдження, отримання та застосування Мангану. Сполуки Мангану.  

Родина Феруму. Промислове добування заліза і його сплавів. Чавун і сталь. Добування 

та застосування Кобальту та Нікелю. Найважливіші сполуки елементів родини Феруму.  

Геохімічні особливості земної кори та її складових частин. Науково-методичні основи 

геохімічного вивчення навколишнього середовища. Технічна діяльність людини та її 

геохімічні наслідки. 
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2. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Академия, 2003. – 400 с. 

3. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 1991. – 461 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни „Хімія з основами біогеохімії” 

провадиться шляхом контрольних опитувань з теоретичних питань, а також за результатами 

практичного виконання і захисту лабораторних робіт. 

 

 5. Засоби діагностики успішності навчання:    

– комплекти завдань для контрольних робіт; 

– завдання для теоретичного захисту лабораторних робіт; 

– екзаменаційні білети; 

– електронна база тестів для проведення контрольних опитувань, іспитів та 

контрольних замірів знань. 

 


