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Силабус курсу «Хімічний контроль об’єктів довкілля» 

2019–2020 н.р. 

Назва курсу Хімічний контроль об’ктів довкілля 

Адреса викладання курсу вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів  

Факультет та кафедра,       

за якою закріплена 

дисципліна 

хімічний факультет, кафедра фізичної та колоїдної хімії, кафедра 

аналітичної хімії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки  

(102. Хімія, шифр ОП ВП4.8.2) 

Викладачі курсу доцент кафедри аналітичної хімії к.х.н. Ломницька Ярослава 

Федорівна 

Контактна інформація 

викладачів 

yalomnytska@gmail.com    yaroslava.lomnytska@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У процесі читання курсу, згідно з затвердженим графіком. 

Сторінка курсу https://chem.lnu.edu.ua/employee/lomnytska-yaroslava-fedorivna 

Інформація про курс Предмет навчальної дисципліни „Хімічний контроль об’єктів 

довкілля” – хімічного складу ґрунтів, вод суші, повітря, рослинності, 

методи відбору проб та їхньої підготовки до аналізу хімічними та 

фізико-хімічними методами.  

       Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні 

знання для набуття компетентності з питань застосування хімічних і 

фізико-хімічних методів аналізу у дослідженні різноманітних 

природних об’єктів. Значна увага приділена правильному відбору проб 

і підготовці до аналізу, застосування методів концентрування для 

визначення мікрокфлькостей інгредієнтів у довкіллі. Показано 

функціонування різних пристроїв та апаратури для очищення і відбору 

проб, особливо повітря.  

Коротка анотація курсу Курс „Хімічний контроль об’єктів довкілля” для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю Хімія викладається в VIІІ семестрі обсягом 3 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою). 
Дисципліна складається з таких змістових модулів: 
1. Особливість забруднення довкілля та нормування забруднень. 

Характеристика хімічного складу ґрунтів, вод, повітря, 
рослинності. Способи очищення об’єктів довкілля. Відбір та 
підготовка проб різних об’єктів до аналізу. 

2. Особливості аналізу об’єктів довкілля. Огляд методів 
визначення інгредієнтів. Методи аналізу газуватих речовин. 
Сучасні методи аналізу об’єктів довкілля. Експресні, 
автоматизовані, тест-методи аналізу. 
У першому модулі розглядають особливості хімічного складу 

різних об’єктів довкілля, правила відбору репрезентативних проб, 

підготовку проб до аналізу. Також розглядають способи очищення 

об’єктів і застосування після очищення контролю за вмістом 

забруднювачів. 

У другому модулі розглядають визначення загальних показників 

для ґрунтів та вод хімічними методами, застосування різних 

фізико-хімічних методів аналізу, методів концентрування та 

розділення для визначення невеликих кількостей забруднювачів. 

Важливим є застосування сучасних методів аналізу, як 

хроматографічних, автоматизованого контролю, експресного 

контролю за забрудненням повітря і тест-методів.  
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Мета та цілі курсу Метою і завданням навчальної дисципліни є ознайомлення з 

хімічним складом найважливіших об’єктів довкілля (ґрунти, води 

суші, повітря, деякими іншими), способами відбору та підготовки 

проб, особливостями аналізу інгредієнтів хімічними та фізико-

хімічними методами, застосування сучасних хроматографічних 

методів аналізу, автоматизованого контролю і, хоч менш точних, 

але експресних методів контролю.  

У межах цього курсу студенти хімічного факультету мають 

нагоду ознайомитись з хімічним складом різноманітних об’ктів 

довкілля та на практиці застосувати отримані знання з 

різноманітних хімічних дисциплін і провести аналіз різних 

інгредієнтів в макро- і мікрокількостях у різноманітних об’єктах, 

починаючи з відбору проб і завершуючи аналізом. Отримані 

знання і навики в роботі дозволять у майбутньому спеціалістам-

хімікам працювати у різноманітних лабораторіях. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 
1. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. Склад та 

хімічний контроль об’єктів довкілля. Львів. Новий світ-2000. 
2011 – 588 с. 

2. Василечко В.О., Ломницька Я. Ф., Скоробогатий 
Я. П., Бужанська М. В. Харчова хімія: аналіз та хімічний склад 
харчових продуктів. Львів: вид-во. Львів. торгово-економічного 
університету, 2020.- 308 с. 

3. Набиванец Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія 
природного середовища. К.: Либідь. 1996.– 304 с. 

4. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О. Методи аналізу обʼєктів 
довкілля. Курс лекцій. Ч.1. Хімічний склад ґрунтів, вод, продуктів 
харчування, їхнє забруднення. Видавничий центр Львів. ун-ту ім. 
І.Франка. 2014.– 119 с. 

5. Ломницька Я.Ф. Методичні вказівки до самостійної підготовки з 
дисципліни “Хімічний контроль об’єктів довкілля” для студентів 
хімічного факультету Видавничий центр Львів. ун-ту ім. 
І.Франка. 2012.– 78 с. 

6. Ломницька Я.Ф., Чабан Н.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи 
аналізу в екологічних дослідженнях. Видавничий центр Львів. 
ун-ту ім. І. Франка. 2010. – 365 с. 

7. Ломницька Я., Чабан Н., Кузьма Ю. Лабораторний практикум з 
аналітичної хімії. Видавничий центр Львів. ун-ту ім. І.Франка. 
2004.– 230 с  

8. Методы определения микроэлементов в почвах, растениях и 
водах. Под. ред. И.Г.Важенина. М.: Колос. 1974. – 261 с. 

9. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість 

води. К.: Вища школа. 2005. – 671 с. 

10. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. 

Чернівці. 2003. – 345 с.  

11. Муравьева С.И., Буковский М.И., Прохорова Е.К. Руководство 

по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М.: 

Химия. 1991. – 368 с. 

12. Мицуике А. Методы концентрирования микроэлементов в 

неорганическом анализе. М.: Химия. 1986. - 175 с. 

13. Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных 

водах. М.: Мир. 1987. - 286 с. 

14. Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. 

Хроматографические методы анализа. Воронеж: Воронежская 
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гос. техн. академия. 2000. – 335 с. 
15. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных 

вод. М.: Химия. 1984.– 448 с. 
16. Другов Ю.С., Беликова А.Б., Дьякова Г.А., Тульчинский В.М. 

Методы анализа загрязнений воздуха. М.: Химия. 1984. – 384 

с. 

 

Додаткова література: 
1. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування 

ґрунтового покриву. Львів: ЛНУ ім. І.Франка. 2003. – 498 с. 
2. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по 

фотометрическим методам анализа. Л.: Химия. 1986. – 432 с. 
3. Практическое руководство по физико-химическим методам 

анализа. Под. ред. И.П. Алимарина, В.М.Иванова. М.: МГУ. 
1987.–205 с. 

4. Лурье Ю.Ю., Рыбникова Л.И. Химический анализ 

производственных сточных вод. М.: Химия. 1974. – 335 с. 

5. Никаноров А.М. Гидрохимия. Л.: Гидрометеоиздат. 1989. – 350 с. 

6. Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных 

водах. М.: Мир. 1987. 286 с. 

7. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні 

методи аналізу. Видавничий центр Львів. ун-ту ім. І.Франка. 

2008. – 361 с. 

8. Карякин А.В., Грибовская И.Ф. Методы оптической 

спектроскопии и люминесценции в анализе природных и 

сточных вод М.: Химия. 1987. – 304 с.  

Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 90 год, з яких 52 год аудиторних занять, з них 26 лекцій, 26  

лабораторних занять, та 38 самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

знати: 

- правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;  

- вимоги до відбору проб різних об’єктів; 

- основи підготовки проби природного об’єкту до аналізу; 

- застосування хімічних та фізико-хімічних методів аналізу; 

- основні розрахунки, необхідні для обчислення результатів 

аналізу. 

вміти:  

- одержати витяжку проби ґрунту, рослинного матеріалу, іншого 

об’єкту;  

- визначати інгредієнти хімічними та фізико-хімічними 

методами, застосувати методи концентрування; 

- розрахувати вміст визначуваного інгредієнта за даними аналізу; 

- порівняти одержані результати аналізу з даними для 

природних об’єктів. 

- розв’язувати розрахункові задачі з метою оцінювання стану 

об’єкту довкілля і вмісту забруднювача.  

Ключові слова довкілля як хімічна система, хімічний склад ґрунтів, вод, повітря, 

рослинності, оптичні методи аналізу, електрохімічні методи 

аналізу, методи концентрування та розділення. 

 

Формат курсу очний  
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читання лекцій, проведення лабораторних занять та консультації 

для кращого розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з 

загальної, неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної хімій. 
Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповіді, 

пояснення, виконання аналізу, дискусія. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми 

і операційні системи, проєктор. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  
• лабораторні/самостійні тощо: 56 % семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 56; 

• контрольні заміри (модулі): 44 % семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 44. 

Залік студент отримує на підставі результатів виконаних ним усіх 

видів робіт під час лабораторних занять та контрольних замірів 

протягом семестру. 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи будуть виконані 

самостійно. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

(відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел) 

в письмовій роботі є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять: Здобувачі повині відвідувати усі лекції і 

лабораторні зайняття курсу та мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття з поважних причин.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

схвалюються. 

Питання до модульних 

контролів (замірів знань) 

1. Особливість хімічного складу об'єктів довкілля: макро- і 

мікроелементи; стійкі і лабільні речовини, забруднювачі та природні 

речовини.  

2. Форми знаходження речовин у різних об'єктах. 

3. Основні напрямки розвитку методів аналізу об'єктів довкілля. 

Стандартні методики, застосовувані в аналізі довкілля.  

4. Нормативні показники якості вод, ґрунтів, повітря.  
5. Показники якості вод, повітря, ґрунтів: державні та міжнародні 
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стандарти, ГДК (гранично-допустимі концентрації) шкідливих 

речовин, ГДР (гранично-допустимий рівень), ОБРВ (орієнтовно-

безпечний рівень впливу).  

6. Розрахунок ГДК вод, повітря.  
7. Показники забруднення водойми: загального навантаження, 

перевищення забруднення, розподілу забруднення.  

8. Сумарні показники забруднення ґрунтів, вод, повітря.  
9. Показники поліелементного забруднення ґрунтів: інтенсивність, час 

напіввиведення.  
10. Вимоги до питних вод.  

11. Фактори і явища, які не враховує система критеріїв на основі ГДК: 

синергізм, кумуляція забруднювачів водними організмами.  
12. Токсичні речовини та їх дія на живі організми.  
13. Перетворення токсичних речовин у воді, основні форми 

знаходження та вплив на живі організми.  
14. Дія токсичних речовин на рослинний і тваринний світ, вплив на 

здоров'я людини, гострі та хронічні захворювання, інтоксикації.  

15. Особливість дії оксидів нітрогену, сульфуру, карбону; хроматів; солей 

кадмію, меркурію, цинку; арсену; фторидів; вуглеводнів, амінів, 

нітросполук, фенолів, полімерних матеріалів 

16. Форми знаходження речовин у ґрунтах. Ґрунтовий поглинальний 

комплекс, буферність ґрунту; ємність поглинання ґрунтом.  
17. Органічні речовини у ґрунті, їх класифікація.  
18. Забруднення ґрунтів твердими відходами – промисловими (гірнича, 

гірничо-хімічна, металургійна, машинобудівна, енергетична, 

деревообробна), побутовими, під час одержання мінеральної 

сировини. 

19. Забруднення ґрунтів транспортом. Явище деградації ґрунтів. 
20. Забруднення ґрунтів сільськогосподарським виробництвом. 

Класифікація добрив 

21. Зв'язок забруднення ґрунтів із засвоєнням рослинами шкідливих 

речовин, коефіцієнт біоакумуляції.  
22. Пестициди, їх поділ. Процеси перетворення пестицидів, шкідлива 

дія на рослинний і тваринний світ.  

23. Природні води, особливості хімічного складу, джерела забруднень 

вод суші.  
24. Різні типи водойм. Макро-, біогенні та мікроелементи у воді, форми 

їх знаходження.  
25. Фізичні та хімічні фактори забруднення водойм: зміна фізичних 

параметрів; активізація не притаманних водоймі речовин; зміна 

напрямку проходження хімічних процесів у водоймі.  
26. Забруднення водойм ґрунтовим стоком, промисловими стоками.  
27. Зона забруднення, зона впливу, ступінь розбавлення стічної води у 

водоймі.   

28. Природне повітря та повітря промислової зони.  
29. Відбір проб повітря залежно від агрегатного стану речовин. Апаратура для 

відбору проб.  

30. Поділ речовин повітря за агрегатним станом та за леткістю, основні 

класи забруднювачів. Стійкі та лабільні речовини у повітрі, їх 

перетворення.  

31. Відбір проби повітря. Особливості відбору проби залежно від 

агрегатного стану речовин. 
32. Помилки при відборі проб газуватих речовин.  
33. Відбір проби газів із твердої речовини.  

34. Відбір твердих аерозолів з повітря на фільтри, відбір газів у рідке 
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середовище, на тверді сорбенти.  
35. Апаратура для відбору проб газів та вимірювання їх кількості.  
36. Комбінування відбору проб газів з концентруванням окремих 

інгредієнтів. 

37. Очистка газоподібних викидів: фізичними методами (механічна, 

фільтрація), електроочистка; хімічна очистка.  
38. Знезараження аерозолів і газів; пристрої; методи знезараження. 

39. Очистка вихлопних газів: термічна, каталітична; заміна 

антидетонаторів; пошук чистого пального (спиртів, водню, газового 

пального).    

40. Контроль за очисткою вод. Класифікація стічних вод за складом 

стоків, властивостями.  
41. Застосування фізичних (відстоювання, фільтрування, флотація) та 

фізико-хімічних методів очистки вод (сорбція, хімічна очистка, 

екстракція, термічний розклад, електроліз, електрокоагуляція, 

флотація, озонування, хлорування); дезинфекція вод.  

42. Очистка побутових стічних вод, нітрифікація та денітрифікація. 

Вибір методу очистки стічних вод.  
43. Біологічні та біохімічні методи очистки стічних вод. 
44. Контроль за очисткою ґрунтів: агротехнічні заходи очистки ґрунтів 

від забруднень важкими металами, радіоактивними речовинами. 
45. Методи очистки ґрунтів від забруднень нафтопродуктами: 

біовентиляція, екстракція парів. 

46. Загальні принципи відбору проб ґрунту, води, рослинного матеріалу 

та підготовка їх до аналізу.  
47. Відбір проб ґрунту залежно від розташування центру забруднення, 

технологічного процесу, виду забруднення; періодичність відбору.  

48. Способи відбору проб води з водойми, забрудненої стоками.  
49. Відбір рослинного матеріалу: листя, овочів, злаків.  
50. Вимоги до інструментів, посуду, реактивів.  
51. Одержання лабораторної проби.  

52. Підготовка проби ґрунту до аналізу, гомогенізація.  
53. Підготовка для визначення загального вмісту та розчинних форм 

забруднювачів. Ґ 
54. рунтові витяжки, їх типи, витяжки для визначення критичного 

вмісту забруднювачів.  
55. Підготовка проби рослинного матеріалу для визначення загального 

вмісту речовин термічним та хімічним обзоленням, одержання 

витяжок.  
56. Підготовка проби води до аналізу: гомогенізація; консервування 

води, необхідність та способи консервування.  

57. Підготовка ґрунтових витяжок та проби природної води до аналізу.  
58. Застосування методів концентрування та розділення при аналізі 

ґрунтових витяжок та вод.  
59. Методів концентрування та розділення: фізичні (виморожування, 

фільтрування, випарювання); фізико-хімічні (сорбція, видалення 

летких речовин, співосадження, коагуляція, флотація, екстракція).  
60. Особливості використання індиферентних органічних колекторів 

при аналізі ґрунтових витяжок, неорганічних колекторів при аналізі 

вод.  
61. Групове концентрування важких металів та концентрування окремих 

металів методами екстракції та співосадження.  
62. Екстракційне розділення важких металів.  
63. Електровиділення як метод концентрування.                     
64. Визначення загальних показників ґрунтів та вод.  
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65. Визначення в ґрунтах та водах вмісту нітрату, сполук нітрогену, 

фосфору, карбону органічних речовин, кислотності та вмісту 

алюмінію, загального вмісту важких металів із застосуванням 

хімічних та фізико-хімічних методів аналізу.  
66. Визначення загальних фізичних характеристик води, мінералізації 

води, вмісту органічних речовин (ХСК), біологічного споживання 

кисню (БСК), розчиненого кисню, активного хлору, загального 

вмісту сульфуру, NH4
+, NO3

-, NO2
-. 

67. Огляд методів аналізу об’єктів довкілля та критерії вибору методу 

аналізу: за величиною ГДК, за вмістом речовин в об’єкті, за 

величиною проби, за формою знаходження інгредієнта, за способом 

підготовки проби.  

68. Визначення у ґрунтах, водах, біологічних об'єктах важких металів та 

неметалів. 
69. Фотометричні та екстракційно-фотометричні методи визначення 

загального вмісту важких металів, визначення нікелю, кобальту, 

цинку, кадмію, купруму, мангану.  
 

70. Фотометричне визначення нітриту в м'ясі; фосфату в молоці; 

аскорбінової кислоти у соках, фруктах; плюмбуму, цинку у золі 

рослин. 
71. Полуменево-фотометричне визначення вмісту натрію, калію, 

кальцію, стронцію. 

72. Атомно-абсорбційне визначення важких металів, заважаючі впливи 

на визначення. Визначення кадмію, арсену, плюмбуму.  

73. Застосування методу індуктційно-зв'язаної плазми. 
74. Кондуктометричне визначення вмісту солей у воді, визначення 

фенолів титруванням лугом.  

75. Застосування методів кулонометрії для титриметричного визначення 

деяких неорганічних забруднювачів вод і ґрунтів.  
76. Застосування методу прямої потенціометрії в аналізі об’єктів 

довкілля. Застосування іоноселективних електродів (кристалічних, 

мембранних) для визначення іонів галогенів, сульфідів, нітратів, 

іонів металів.  
77. Застосування методів вольтамперометрії для визначення 

мікрокількостей важких металів: класичної полярографії, 

амперметричного титрування, інверсійної вольтамперометрії, 

полярографії каталітичних струмів. 
78. Фізико-хімічні методи аналізу матеріалу рослинного та тваринного 

походження.  
79. Потенціометричне визначення нітрату в овочах; кислотності 

напитків, хліба, зерна; ацетону в ацетатній кислоті.  

80. Кондуктометричне визначення SO2, активного хлору в розчині.  
81. Кінетичні методи в аналізі об’єктів довкілля. Підготовка проби до 

аналізу. Вимоги до виконання аналізу кінетичними методами.  

82. Способи знаходження концентрації під час аналізу кінетичними 

методами.  

83. Основні типи реакцій, які застосовують під час дослідження витяжок 

та води кінетичними методами. 
84. Визначення важких металів у воді методом рідинної хроматографії. 

 

85. Визначення нітрату; цинку і кадмію з одночасним розділенням; 

загальної мінералізації води методом іонообмінної хроматографії.  

86. Застосування для відбору проби води та її очистки рідинної та 

твердофазової екстракції. 

87. ІЧ-спектроскопія, фотометричні методи; електрохімічні та 
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хроматографічні методи аналізу органічних речовин (газорідинна, 

газоадсорбційна, іонообмінна хроматографія).  

88. Види детекторів та їх ефективність: полуменево-іонізаційний, 

електронного захоплення, термоіонний, фотоіонізаційний, мас-

селективний, атомно-емісійний.  

89. Застосування методу тонкошарової хроматографії до визначення 

формальдегіду, бензойної кислоти в рідинах (соках, сиропах, 

напоях).  

90. Застосування методів газової хроматографії до аналізу органічних 

речовин, детектори.  

91. Визначення якісного та кількісного вмісту амінокислот у розчинах 

методом тонкошарової хроматографії. 

92. Найбільш токсичні органічні забруднювачі ґрунтів, вод, повітря.  
93. Поділ забруднювачів на леткі, малолеткі та нелеткі. 
94. Сумарне визначення вмісту нафтопродуктів у воді. Визначення 

паливного бензину в ґрунті; бензолу, толуолу, ксилолу в ґрунті, 

воді, повітрі; нафталіну у воді.  

95. Визначення Pb(C2H5)4 у повітрі.  

96. Фотометричне визначення ацетону, метанолу, етиленгліколю. 

Кондуктометричне визначення фенолу у воді.  

97. Гравіметричне та фотометричне визначення гумінових кислот у воді; 

екстракційно-фотометричне визначення поверхнево-активних 

речовин (аніонних, неіоногенних).  

98. Визначення фенолів, анілінів, нітроароматичних сполук методами 

рідинної та газової хроматографії, бензидинів методом рідинної 

хроматографії, стануморганічних сполук методом капілярної 

хроматографії.  

99. Огляд методів визначення хлор-, нітроген- та фосфорорганічних 

пестицидів.  

100. Аналіз гербіцидів на основі феноксиацетатної кислоти методом 

газової хроматографії з УФ детектором; гербіцидів на основі 

сечовини і триазинових гербіцидів методом газової хроматографії.  

101. Визначення якісного та кількісного вмісту амінокислот у розчинах; 

органічних кислот та карбонільних сполук у хлібі, тісті; фенолів, 

органічних основ у м'ясі методом тонкошарової хроматографії.  

102. Визначення бенз--пірену, діоксинів. 

103. Методи аналізу повітря. 
104. Стандартні газові суміші та їх виготовлення.  
105. Визначення токсичних неорганічних речовин у газових сумішах: 

важких металів, неметалів, аерозолів кислот; органічних речовин.  
106. Методи визначення в повітрі оксидів нітрогену, сульфуру, карбону, 

Cl2, H2S, бенз--пірену, формальдегіду.   
107. Експресні методи контролю за складом повітря, пристрої для 

експресного контролю. 
108. Сучасні автоматизовані методи аналізу вод та витяжок.  

109. Сучасні методи газової та високоефективної рідинної 

хроматографії, детектори для визначення:  
110. УФ-детектор, флуоресцентний, електрохімічний, мас-

спектрометричний.  

111. Підготовка проби води для визначення летких, середньо летких 

сполук, поліциклічних ароматичних вуглеводнів. 
112. Автоматичні аналізатори та експресні методи контролю стану повітря  

113. Автоматичний неперервний контроль токсичних речовин в об’єктах 

оточуючого середовища, переваги та обмеження автоматичного 

контролю.  

114. Автоматичні аналізатори контролю стану об’єктів довкілля, методи 
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вимірювання, які використовують в автоматичних аналізаторах.  

115. Автоматичні газоаналізатори та газосигналізатори повітря.  

116. Тест-методи аналізу об’єктів довкілля.  

117. Пристрої для виконання аналізу.  

118. Приклади визначень тест-методами важких металів, загальних 

характеристик води, пестицидів у рослинній продукції. 

Опитування Контроль після кожного лабораторного заняття у формі тестів. 

Два модульні колоквіуми. Підсумкова модульна робота. 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Таблиця 1 

Схема курсу «Хімічний контроль об’єктів довкілля» 

 

Тиж-

день 
Тема занять (перелік питань) 

Форма діяльності  

та обсяг годин 

Додаткова література / 

ресурс для виконання 

завдань (за потреби) 

Термін 

виконання 

1 Поняття хімічного складу об’єктів 
довкілля та вибір методів аналізу. 
Причини забруднення довкілля.  
   Нормативні показники якості вод, 
ґрунтів, повітря. Токсичні речовини в 
довкіллі та їх вплив на здоров’я 
людини. 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

2 Хімічний склад ґрунтів  
Хімічний склад вод суші. Природне 
повітря та повітря промислової зони. 
Перетворення речовин у повітрі. 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

3 Відбір проб повітря залежно від 
агрегатного стану речовин. 
Аппаратура для відбору проб. 
Визначення токсичних речовин у 
повітрі. 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

4 Контроль за знешкодженням 

газоподібних викидів.  

Методи очищення стічних вод, 

ґрунтів, повітря. 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

5 Відбір проб ґрунтів. Підготовка проб 

до визначення загального вмісту та 

рухомих форм речовин у ґрунті.  

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

6 Відбір проб води. Гомогенізація 

проб води. 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

7 Застосування хімічних методів 

аналізу довкілля. Визначення 

загальних показників ґрунтів та вод. 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

8 Методи концентрування витяжок та 

вод 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

9 Оптичні методи аналізу об’єктів 

довкілля. Спектральний аналіз 

ґрунтів 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

10 Електрохімічні методи визначення 

важких металів у ґрунтах, водах, 

біологічних об’єктах, золі рослин 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

11 Застосування хроматографічних 

методів до аналізу речовин у водах, 

витяжках, повітрі Огляд визначень 

органічних речовин 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

12 Сучасні автоматизовані методи аналізу 

вод та витяжок. Автоматичні 

аналізатори та експресні методи 

контролю стану повітря.  

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 

13 Тест-методи контролю об’єктів 

довкілля 

Лекції – 2 год, 

лабор. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 3 год 

 

1 тиждень 
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Теми лабораторних занять 

 

№ Назва лабораторної роботи та змістового модуля 
К-сть 
аудит. 
годин 

Змістовий модуль 1 

1 
Визначення вологості ґрунту або рослинного обʼєкту.  

Визначення активної та потенційної кислотності ґрунту. 
4 

2 
Атомно-абсорбційне визначення важких металів (купруму, цинку або меркурію) 

в ґрунті або рослинній сировині. 
4 

3 Фотометричне визначення вмісту нітриту у мʼясних продуктах  4 

4 
Фотометричне визначення рухомих форм Mn2+ в ґрунті  або Екстракційно-

фотометричне визначення рухомих форм Cu2+ у ґрунті 
4 

Змістовий модуль 2 

5 
Визначення вмісту аскорбінової кислоти у соках та напоях фотометричним та 

кулонометричним методами  
2 

6 Потенціометричне визначення вмісту нітрату у воді або рослинній сировини  2 

7 
Визначення загального вмісту солей у питній та мінеральній воді методом 

іонного обміну 
4 

8 Визначення вмісту аміаку в повітрі  2 

 

Самостійна робота 

 

№ 

тем 
Назва теми 

К-сть 

год 

1-2 
Описати хімічний склад ґрунтів та вод. Охарактеризувати основні типи 

забруднювачів 
3 

2-3 
Описати хімічний склад атмосферного повітря та повітря різноманітних 

виробництв  
6 

3 Описати методи відбору проб повітря 3 

4 Описати методи очищення ґрунтів, вод і повітря від забруднень 3 

5-6 
Описати, як відбувається відбір проб ґрунтів, вод, рослинності та підготовку 

лабораторних проб до аналізу  
3 

7 Описати методи визначення загальних показників для ґрунтів і вод 3 

9 
Пояснити особливості застосування оптичних методів для аналізу інгредієнтів 

у довкіллі 
4 

10 
Пояснити особливості застосування електрохімічних методів для аналізу 

інгредієнтів у довкіллі 
4 

11 
Пояснити, у яких випадках застосовують хроматографічні методи в аналізі 

довкілля 
3 

12 
Описати методи визначення токсичних речовин у повітрі та використання 

експресних методів  
3 

13 
Пояснити суть автоматизованого контролю застаном довкілля та тест-методів 

контролю 
3 

 


