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1. Анотація  
 

Інтенсивний розвиток промислового та сільськогосподарського виробництв, високий 

рівень урбанізації чинять потужний антропогенний тиск на навколишнє природне 

середовище. Людське суспільство знаходиться у стані глобальної екологічної кризи і без 

якнайшвидшого вирішення низки її проблем немислимий подальший його розвиток. Тому на 

сучасному етапі зростає роль і завдання всебічного дослідження навколишнього середовища. 

Базовим елементом таких досліджень є аналітична інформація про санітарно-гігієнічний та 

екологічний стан, яка забезпечується активним залученням та ефективним використанням 

хімічних, фізико-хімічних, фізичних й інших методів аналізу. 

Виховання майбутнього покоління, підготовка таких фахівців, які б практично 

реалізували всебічне дослідження навколишнього середовища, розуміли особливості та 

специфіку екологічних проблем, бачили б їх причини та шляхи подолання, є першочерговим 

завданням педагогів.  

Навчальна дисципліна “Хімія навколишнього середовища” забезпечить майбутніх 

вчителів-хіміків умінням організовувати та проводити контроль екологічного стану об’єктів 

навколишнього середовища із застосуванням сучасних методів аналізу.  

 

2. Мета:  
набуття фахівцями компетентностей формування фундаментальних знань: про хімію 

атмосфери, гідросфери, літосфери, техносфери; з питань геохімічного кругообігу речовин у 

навколишньому середовищі; з питань антропогенного впливу на природні геохімічні процеси; 

з проблем хімії навколишнього середовища та необхідності їх рішення на локальному, 

регіональному, національному і глобальному рівнях.  

Переваги: під час вивчення цієї дисципліни здобувачі вищої освіти ознайомляться з 

прогнозуванням поведінки хімічного забруднення під впливом різних природних чинників й 

антропогенних впливів, вмітимуть оцінювати швидкість трансформації забруднювальних 

речовин залежно від чинників середовища. 

 

3. Пререквізити 
Дисципліна базується на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти після вивчення 

таких дисциплін, як: неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фізична хімія, 

фізика. Ефективність засвоєння курсу підвищує паралельне вивчення таких дисциплін, як: 

сучасні досягнення в хімії, вибрані розділи органічної хімії, колоїдна хімія.  

 

4. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен здобути: 

Загальні компетентності: 

 ЗК 3. Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою виявлення 

професійних проблем та розробки способів їх розв'язання. Здатність застосовувати 

знання на практиці. 
 ЗК 4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. Здатність вчитися 

та оволодівати новими сучасними знаннями впродовж життя. Здатність до професійного 

розвитку. 
 ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації із різних джерел. 

Фахові компетентності: 

• ФК 6. Здатність застосовувати сучасні методи дослідження для встановлення складу, 

будови і властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень. 

• ФК 12. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) компетентності та 

реалізувати міжпредметні зв’язки хімії з іншими дисциплінами. 

Програмні результати: 

 ПРН 6. Знати сучасні методи експериментальних досліджень, методи хімічного та 

фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, у т.ч. лабораторні та промислові 

способи одержання важливих хімічних сполук. 



 ПРН 13. Уміти аналізувати склад, будову речовини, характеризувати її фізичні та хімічні 

властивості. 

 ПРН 20. Уміти формувати в учнів цілісну природничо-наукову картину світу за 

допомогою міжпредметних зв’язків хімії та інших навчальних дисциплін. 
 

Знати токсичність речовин, які надходять у навколишнє середовище, міграцію і 

трансформацію речовин під впливом природних чинників, виконувати розрахунки, пов’язані 

з приготуванням розчинів заданої концентрації, визначенням їх рН; оцінювати фізико-хімічні 

властивості неорганічних й органічних речовин. 

Вміти за допомогою фізико-хімічних та хімічних методів аналізу визначати якісний і 

кількісний склад основних забруднювальних речовин атмосфери, гідросфери та ґрунту; 

виконувати розрахунки на основі результатів експериментальних досліджень; узагальнювати 

результати дослідів у вигляді висновків, користуючись нормативними документами, 

навчальною, науковою та довідковою літературою для самостійного поповнення знань. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
 

5.1. Загальна інформація 
 

Назва навчальної дисципліни “Хімія навколишнього середовища” 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Основи еколого-аналітичного 

моніторингу забруднювачів. Хімічний склад об’єктів 

навколишнього середовища. 
Тема 1. Вступ. Предмет і 

задачі, основні поняття 

хімії навколишнього 

середовища (НС). 

Поняття про 

ксенобіотики, екотокси-

канти, полютанти. 

Основні види 

забруднювачів НС. 

10 2  2  6       



Тема 2 Основи еколого-

аналітичного моніторингу 

забруднювачів. Головні 

задачі моніторингу. 

Токсичність. Гранично-

допустимі концентрації 

(ГДК) забруднювачів. 
 

10 2  2  6       

Тема 3. Хімічний склад, 

класифікація та деякі 

властивості вод. 

Характеристика питних, 

лікувальних, технічних 

та стічних вод. 
 

10 2  2  6       

Тема 4. Хімічний склад 

повітря, атмосферних 

опадів, ґрунтів та 

донних відкладень. 

Постійні складові 

частини повітря. 

Фактори, які впливають 

на концентрацію 

атмосферних 

забруднень. Хімічний 

склад ґрунтів. Склад 

основних компонентів 

ґрунтів і донних 

відкладень.  
 

10 2  2  6       

Разом за ЗМ1 40 8  8  24       

Теми лекційних занять 

Змістовий модуль 2. Характеристика методів і особливості 

аналізу об’єктів навколишнього середовища. Відбір проб 

об’єктів навколишнього середовища. 

Тема 1. Загальна 

характеристика методів 

аналізу об’єктів НС. 

Використання 

хроматографії, потен-

ціометрії, люмінесценції, 

гравіметрії в аналізі 

об’єктів НС. 
 

10 2  2  6       

Тема 2. Загальна 

характеристика проби 

об’єктів НС. Точкова, 

об’єднана, середня, 

лабораторна, аналітична 

проби. 
 

10 2  2  6       

Тема 3. Відбір проб 

об’єктів НС. Середня 

проба об’єктів НС: води, 

повітря, ґрунтів та 

донних відкладень.  
 

10 2  2  6       

Тема 4. Підготовка 

проби об’єкту НС до 

аналізу. Основні стадії 

підготовки проби до 

аналізу. 

10 2  2  6       



Тема 5. Теорія і практика 

застосування хімічних 

методів аналізу об’єктів 

НС. Види і способи 

титриметричного та 

гравіметричного аналізів, 

які застосовують при 

дослідженні об’єктів НС. 
 

10 2  2  6       

Разом за ЗМ 2 50 10  10  30       

Усього годин 90 18  18  54       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

1. Підготовка і методика виконання вимірювань при контролі за якістю об’єктів 

навколишнього середовища 

2. Джерела, особливості і наслідки антропогенного забруднення атмосфери, 

гідросфери, літосфери. 

3. Міграція і трансформація токсикантів в об’єктах природного середовища 

4. Класифікація і характеристика методик аналізу. Хімічні методи. Фізико-хімічні 

методи. Фізичні методи. Біологічні і біохімічні методи. Гібридні методи. 

5. Гравіметричний спосіб визначення ступеня забруднення поверхневих водних 

об’єктів нафтою і нафтопродуктими. 

6. Параметри якості атмосферного повітря і відповідний контроль. 

7. Особливості відбору проб атмосферного повітря. 

8. Аналіз повітря. Визначення газоподібних шкідливих речовин за допомогою 

індикаторних трубок. 

9. Автоматичні засоби контролювання якісного і кількісного складу атмосфери. 

Газоаналізатори. 

10. Вимірювання концентрації пилу в атмосфері, способи і методи.  

11. Відбір проб води. Способи консервування і умови зберігання проб питної води. 

12. Контролювання якості ґрунту згідно його фізико-хімічного і природного 

походження. 

13. Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті. 

14. Класи небезпеки хімічних речовин у ґрунті. Орієнтовно допустимі концентрації 

пестицидів у ґрунті 

 

6. Система контролю та оцінювання 
 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є: усний контроль (в ході опитування, бесіди); письмовий 

контроль (контрольна робота в письмовій формі, реферат); комбінований контроль; 

презентація самостійної роботи студентів; тестовий контроль; лабораторний контроль (захист 

лабораторних робіт); 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Засоби оцінювання 

- тести; 

- звіти лабораторних робіт;  

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи. 

 

  



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

  

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Зараховано 

A (90–100) відмінно 

B (80–89) дуже добре 

C (70–79) добре 

D (60–69) задовільно 

E (50–59) достатньо 

Незараховано 

FX (35–49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1–34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть 

балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1.1. Т 1.2. Т 1.3. Т 1.4. Т 2.1. Т 2.2. Т 2.3. Т 2.4. Т 2.5. 

- 100 
10 10 10 15 10 10 10 10 15 

 

Т 1.1, Т 1.2 ... Т2.5 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література  
 

7.1. Основна 
 

1. Брюховецька І.В. Хімія навколишнього середовища: Тексти лекцій [для студентів 

напряму підготовки 6.040106. «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування»] / Ірина Володимирівна Брюховецька. – Дрогобич 

: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 288 с. 

2. Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: метод. рекомендації до лаб. робіт / 

уклад. : М.М. Воробець та ін.  – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

2019. – 56 с. 

3. Супрунович В. І., Плаксієнко І.Л., Шевченко Ю.І. Електрохімічні методи аналізу : навч. 

посіб. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2006. – 413 с.  
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