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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Хімія сфер Землі”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

10 - Природничі 

науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором навчального 

закладу) 

Хімія сфер Землі 

Модулів – 1 

Спеціальністю  

106 Географія 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 

1-й - 

Курсова робота - нема Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90  

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 аудиторних – 4 

 самостійної роботи 

студента – 1,625 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

-  -  

Лабораторні 

32 год. 24 год. 

Самостійна робота 

26 год.  60 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 2,5 

для заочної форми навчання – 0,6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Хімія сфер Землі” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра     
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності 106 Географія. 

Дисципліна вивчає хімічний склад, роль та значення речовин у 

навколишньому середовищі, їх вплив на довкілля на основі властивостей хімічних 

елементів та речовин залежно від їх розміщення в періодичній таблиці Д.І. 

Менделєєва, будови атомів. Хімічні процеси в навколишньому середовищі 

розглядаються на основі термодинамічних характеристик хімічних реакцій; 

хімічної кінетики та рівноваги в розчинах; а також ядерних реакцій. На практиці 

використовуються різні хімічні, фізико-хімічні методи дослідження хімічних 

сполук та гідрохімічних показників природних вод. 

Міждисциплінарні зв’язки: фізика, екологія, геологія, біологія, математика, 

географія,ґрунтознавство, медицина. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Хімія літосфери. Закон розподілу хімічних елементів в літосфері. 

Періодичний закон.  

2. Різновиди розчинів в природі та їх характеристики. Хімічні процеси в 

атмосфері та гідросфері.  

Мета дисципліни – отримати знання про будову елементів, хімічних 

властивостей кислот, солей, основ; властивості істинних, колоїдних розчинів, 

хімічну кінетику та рівновагу в розчинах; вивчити основні хімічні процеси в 

навколишньому середовищі; знання про хімічні методи досліджень якісного та 

кількісного складу хімічних сполук та елементів в об’єктах довкілля; закріпити 

основні хімічні поняття в хімії. 

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу:  

- поглибити базові шкільні знання студентів з  теми найважливіші класи хімічних 

сполук, основну увагу приділити кислотам, солям та комплексним сполукам; 

- навчити студентів розрізняти елементи за властивостями, електронною будовою 

на основі періодичної системи Д. І. Мендєлєєва;  

- ознайомити студентів з різновидністю розчинів, їх властивостями та 

застосуванням, звернути увагу на властивості дисперсних систем, розчинів 

електролітів та неелектролітів; 

- розкрити питання закономірностей хімічних реакцій (швидкість реакції, 

рівновага реакції, тепловий ефект реакції, енергія Гібса, ентальпія); 

- основні принципи хімії навколишнього середовища і їх дії в локальних та 

глобальних масштабах; 

-  вивчення хімічного складу гідросфери, літосфери, атмосфери, їх зміни в 

процесі еволюції, їх сучасну структуру, фактори формування складу вод 

атмосфери, поверхневих, підземних та океанічних вод. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати: 

- основні поняття в хімії, будову атомів, їх властивості; 

- механізм хімічних реакцій, хімічну рівновагу; 

- основні принципи експресного аналізу води та ґрунту; 

- основні хімічні процеси у різних шарах атмосфери та їх екологічну роль; 
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- хімічний склад гідросфери, літосфери, атмосфери та хімічні процеси між 

середовищами. 

вміти:  

- розв’язувати задачі на розчини; 

- визначати можливість перебігу  реакції обміну між електролітами в розчинах; 

- складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей; 

- урівнювати окисно-відновні реакції; 

- записувати рівняння ядерних реакцій, гідролізу, електролізу; 

- вміти визначати кислотність середовища розчинів за індикаторами та величиною 

рН; 

- вміти застосовувати хімічні знання для поліпшення екологічної ситуації 

навколишнього середовища та проведення екологічного моніторингу; 

- використовувати знання методів екологічних досліджень на практиці; 

- оцінювати роль біохімічних процесів в гідросфері. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Хімія літосфери. Закон розподілу хімічних елементів в літосфері. 

Періодичний закон. 

 

Тема 1. Хімія як наука.  Предмет хімії. Головні види матерії – речовина та 

поле. Основні хімічні поняття. Атом, молекула. Класифікація хімічних речовин. 

Оксиди, солі, кислоти, основи. Фізичні параметри речовин. Кількість речовини, 

відносна атомна маса.  

Тема 2. Основні закони в хімії. Закон збереження маси і енергії. Закон 

сталості складу. Закон кратних відношень. Закон об’ємних відношень. Закон 

Авогадро. Основні газові закони. Закон еквівалентів. Періодичний закон. 

Тема 3. Положення атомно-молекулярного вчення. Теорії будови атома. 

Атомістичні уявлення античних філософів. Атомна модель Дж. Томсона. 

Планетарна будова атома Е. Рентгена. Атомна модель Бора. Квантово-механічна 

теорія атома. Нукліди та ізотопи.  

Тема 4. Стан електронів в атомах та їх властивості. Двоїста природа 

електрона. Рух електронів в атомах. Будова електронних оболонок атомів за 

квантовими числами. Властивості елементів. Будова електронних оболонок атомів 

за квантовими числами.  

Тема 5. Хімія літосфери. Хімічний склад літосфери. Кларк елементів. 

Розподіл елементів залежно від розміщення їх в періодичній системі Д. 

Мендєлєєва. Закон Гольдшмітта. Періодичний закон та періодична система Д.І. 

Менделєєва Значення періодичного закону. Хімічні властивості металів та 

неметалів. Енергетичні характеристики елементів. Спорідненість до електрона. 

Електронегативність. Енергія іонізації. 

Тема 6. Мінерали та їх термодинамічна стійкість в природі. Будова 

мінералів. Кристалічні гратки. Термодинаміка мінералів. Закони в термодинаміці. 

Внутрішня енергія, ентальпія. Ентропія, енергія Гібса та напрям процесів. Закон 
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Гесса. Визначення вмісту елементів у мінералах. Валовий хімічний склад 

літосфери.  

Тема 7. Хімічні реакції в літосфері. Будова колоїдів – найактивніших 

грунтових частинок. Реакція катіонного та аніонного обміну. Окисно-відновні 

реакції і методи їх урівнювання. Окисники, відновники. Методи одержання металів 

та їх корозія. Захист від корозії. Електроліз. 

Тема 8. Радіоактивність літосфери. Радіоактивні елементи. Історія відкриття 

радіоактивності Перетворення атомних ядер. Швидкість радіоактивного розпаду. 

Види ядерних реакцій.  

Штучна радіоактивність. Дослідження Ірен Кюрі та Фредеріка Жоліо-Кюрі. 

Ядерні реакції, їх класифікація. Практичне використання радіонуклідів в медицині, 

хімії, сільському господарстві та археології. Свинцевий, радіовуглеводневий 

методи встановлення віку мінералів. 

 

Змістовий модуль 2. 

Різновиди розчинів в природі та їх характеристики.  

Хімічні процеси в атмосфері та гідросфері.  

 

Тема 9. Різновиди розчинів в природі. Класифікація розчинів. Теорія 

розчинення С. Арреніуса, Д.І. Менделеєєва. Механізм розчинення. Колігативні 

властивості розчинів електролітів і неелектролітів. Колоїдні розчини. Коагуляція.  

Тема 10. Термодинамічна теорія розчинення. Закони термодинаміки та 

термохімії. Закономірності встановлення хімічної рівноваги. Закон Гульдберга-

Вааге. Константа рівноваги та вільна енергія Гіббса. Правило Ле Шатальє. 

Тема 11. Склад і властивості гідросфери. Хімія головних іонів в прісній і 

морській воді. Мінералізація. Іонна сила розчину. Активність іонів в розчинах. 

Коефіцієнт активності. Теорія дисоціації за С. Арреніусом. Константа дисоціації. 

Ступінь дисоціації. Релаксація. Добуток розчинності.  

Тема 12. Хімічні процеси в гідросфері. Кислотнотність вод. Буферні 

розчини. Гідроліз. Окисно-відновні умови вод. Окисно-відновний потенціал води. 

Жива і мертва іоди. Старіння води.  

Тема 13. Антропогенне евтрофування вод. Агенти евтрофування. Стадії 

евтрофування. Боротьба з евтрофуванням. Забруднення побутовими стічними 

водами. Нафтові забруднення. Гіганти органічного світу – полімери. 

Високомолекулярні сполуки.  

Тема 14. Електроліз водних розчинів. Електрохімічний ряд напруг. Рівняння 

Нернста. Механізм електролізу. Закон М. Фарадея.. Методи одержання платинідів. 

Акумулятори.  

Тема 15. Хімія атмосфери. Хімічні процеси в атмосфері. Склад атмосфери. 

Стійкий стан та рівновага. Хімічні реакції в стратосфері та тропосфері. Реакція 
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фотодисоціації, фотоіонізації. Озон. Механізм утворення озону. Вплив циклів 

різних газів на утворення та розклад озону. Хлорфторвуглеводні.  

Тема 16. Міська атмосфера. Забруднювачі атмосфери. Види ГДК для 

атмосферного повітря. Класифікація речовин за шкідливістю. Фотохімічний смог 

та парниковий ефект.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі Усьо- 

го  

у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема1. Хімія як наука.  6 2  2  2 9 2  2  5 

Тема 2. Основні закони в 

хімії 
6 2  2  2  

2 

    

Тема 3. АМВ. Теорії 

будови атома  
6 2  2  2 9  2  5 

Тема 4. Стан електронів в 

атомах та їх властивості  
6 2  2  2  

2 
    

Тема 5. Хімія літосфери. 6 2  2  2 9  2  5 
Тема 6. Мінерали та їх 

термодинамічна стійкість в 
природі. 

6 2  2  2       

Тема 7. Хімічні процеси в 

літосфері 
6 2  2  2      5 

Тема 8. Радіоактивність в 

природі.  
6 2  2  2      5 

Разом – зм. модуль1 48 16  16  16 27 6  6  25 

Змістовий модуль 2.  

Тема 9. Різновиди 

розчинів в природі.  
6 2  2 

   2 
 

2  5 

Тема 10. Термодинамічна 

теорія розчинення.. 
6 2  2 

 2 
   2 

 5 

Тема 11. Склад та 

властивості гідросфери.  
4 2  2 

 2 
 

 
 

2  5 

Тема 12. Хімічні процеси 

в гідросфері.  
10 4  4 

 2 
 

2 
 2 

 5 

Тема 13. Антропогенне 

евтрофування вод 
6 2  2 

 2 
  2 

 5 

Тема 14. Електроліз водних 

розчинів 
4 2  2 

  
 

 
 4 

 5 

Тема 15. Хімія атмос- 

фери. Хімічні процеси в 

атмосфері. Міська 

атмосфера. 

6 2  2 

 2 

 

2 

 

4  5 

Разом – зм. модуль 2 42 16  16  10  6  18  35 

Сума 90 32  32  26  12  24  60 
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7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  

Лабораторне заняття № 1. Техніка безпеки в лабораторії. Хімічний 

посуд та реактиви. 

Написання хімічних формул сполук (кислот) 

2 

2.  

Лабораторне заняття № 2. Гравіметричне визначення гігроскопічної 

води в об’єктах навколишнього середовища. Освоєння техніки 

зважування на технічних, технохімічних та аналітичних терезах.  

Розв’язування задач на вміст елементів в сполуках, кристалізаційної води 

в кристалогідратах. 

Написання хімічних формул сполук (солей) 

2 

3.  

Лабораторне заняття № 3. Приготування істинних розчинів солей і їх 

розведення. Визначення густини розчинів.  

Способи вираження концентрації розчинів. 

Розв’язування задач на розрахунок молярної, нормальної концентрації, 

титру та масової частки розчинів. 

4 

4.  
Лабораторне заняття № 4. Хімічні властивості та роль аніонів у 

природних водах. Якісні реакції на аніони. 
2 

5.  

Лабораторне заняття № 5. Хімічні властивості та роль катіонів у 

природних водах. Якісні реакції на катіони. 

Написання хімічних формул комплексних сполук 

2 

6.  
Лабораторне заняття № 6. Кондуктометричне визначення мінералізації 

природних і питних вод. 
2 

7.  

Лабораторне заняття № 7. Оцінка якості дистильованої води. 

Вимірювання електропровідності природних вод. 

Розв’язування задач на дисоціацію. Розрахунок константи дисоціації. 

Написання рівнянь дисоціації. 

2 

8.  

Лабораторне заняття № 8. Колориметричне і потенціометричне 

визначення рН середовища розчинів. 

Розрахунок показника рН та концентрації іонів гідрогену в розчинах 

сильних кислот та лугів. 

2 

9.  Лабораторне заняття № 9. Гідроліз  солей. Визначення кислотності  2 

10.  
Лабораторне заняття № 10. Визначення вільної карбокислоти, лужності 

та кислотності молока титриметрично. 
2 

11.  
Лабораторне заняття № 11. Визначення твердості природних вод 

титриметричним методом 
2 

12.  
Лабораторне заняття № 12. Приготування буферних розчинів. 

Визначення буферної ємності. 
2 

13.  
Лабораторне заняття № 13. Фотометрія забарвлених сполук і 

концентраційне визначення  їх компонентів.  
2 

14.  
Лабораторне заняття № 14. Потенціометричне визначення нітратів у 

воді, ґрунті та овочах. 
2 

15.  
Вимірювання окисно-відновного потенціалу 

природних вод, соків. Урівнювання окисно-відновних рівнянь методом 

електронного балансу 

2 

 Разом  32 
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8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  
Гідроліз, реакції дисоціації. Рекомендована література для опрацювання 

теми: 2, 3, 4,9. 
2 

2.  
Розчинність сполук. Добуток розчинності. Рекомендована література для 

опрацювання теми: 2, 3 
2 

3.  
Окисно-відновна реакція. Методи вирівнювання окисно-відновних реакцій. 

Рекомендована література для опрацювання теми: 3, 5 
2 

4.  
Електроліз. Реакції одержання металів. Рекомендована література для 

опрацювання теми: 1, 3 
2 

5.  
Хімічний зв'язок у сполуках, його види. Рекомендована література для 

опрацювання теми:  1, 9 
2 

6.  
Класифікація комплексних сполук. Рекомендована література для 

опрацювання теми: 1. 
2 

7.  
Емульсії, суспензії, піни, їхня характеристика. Рекомендована література для 

опрацювання теми: 5 
2 

8.  
Поверхнево-активні речовини. Рекомендована література для опрацювання 

теми: 2, 3. 
2 

9.  
Хімічний склад атмосфери та його висотна характеристика. Рекомендована 

література для опрацювання теми: 5 
2 

10.  
Аеробні і анаеробні процеси розкладу органічної речовини. Біохімічна 

потреба у кисні. Рекомендована література для опрацювання теми: 5,6. 
2 

11.  
Властивості води. Водневий зв’язок. Роль карбонату кальцію у морській воді. 

Рекомендована література для опрацювання теми: 5,6. 
2 

12.   Колоїдні розчини. Рекомендована література для опрацювання теми: 1-3, 9. 4 

 Разом  26 
 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Такі завдання виконуються самостійно на основі теоретичних та розв’язувальних 

завдань, тематика яких відповідає програмі курсу. Завдання оформляються в зошиті на 12 

сторінок або на аркушах паперу А4.  

ІНДЗ здаються на перевірку не пізніше як за місяць до початку сесії. В 

протилежному разі годі сподіватись на високу оцінку. 

 

10. Методи контролю 

Методика контролю і самоконтролю забезпечують перевірку рівня засвоєння 

студентами знань, сформованості вмінь і навичок. З цією метою використовуються методи 

усного, письмового контролю. Захист лабораторних робіт проводиться у вигляді усного 

опитування та у письмовій формі, а перевірка лекційного курсу – у формі 3 модулів.    

 

11. Методи навчання 

1. Інформаційні методи: словесні (лекція, бесіда) та наочні (ілюстрація, 

демонстрація) 

2. Аналітичні методи: практичні (досліди, вправи, навчальна праця), 

індуктивні методи, які пов'язані із передбаченням спостережень; дедуктивний метод на 

основі узагальнень.  

3. Евристичні методи (проблемна лекція). 

4. Інтерактивні методи у формі дискусії. 

5. Методи стимулювання інтересу до навчання. 
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Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Залік  

М1 Л  Σ1 М2, М3 Л ІНДЗ К. р. Σ2 
100 

15 21 36 30 24 5 5 64 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Бонішко О.С. Лабораторний практикум з дисципліни «Хімія сфер Землі»: навчальний 

посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 167с. (електронна версія) 

2. Бонішко О.С. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Хімія  сфер Землі».  –Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 50с. (електронна 

версія) 

 

13. Рекомендована література 

Базова  

1. Жак О.В. Загальна хімія: навчальний посібник. / О.В. Жак, Я.М. Каличак. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с. 

2. Телегус В.С. Основи загальної хімії. / В.С. Телегус, О.І. Бодак, О.С. Заречнюк, В.В. 

Кінжибало. – Львів: Світ, 2000. – 400 с. 
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3.  Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. Ун-ту «Львівська 

політехніка», 2008. – 348 с. 

4. Андруз Дж. Введение в химию окружающей сред. Пер. с англ. / Андруз Дж., 

Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. – М.: Мир, 1999. – 271 с. 

5. Крупнова Т.Г. Химия окружающей среды: учебное пособие / Под. Ред. Ю.И. 

Сухарева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. – Ч. 1. – 37с. 

6. Беспамятнов Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 

окружающей среде / Г. П. Беспамятнов, Ю. А. Кротов Справочник. — Л.: Химия, 1985. —528 с. 

7. Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих 

факультетів - Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с. 

8. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів вищ. навч. 

закладів / Н.В. Романова. – Київ; Ірпінь: ВТФ"Перун", 1998. – 480с. 

9. Дмитрів Г.С. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник./ Г.С.Дмитрів, 

В.В. Павлюк. -  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300 с.  

10. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Высшая школа, 1998. – 413..с. 

11. Башкин В.М. Биогеохимия. – М.: Научный мир, 2004. – 584 с. 

12. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1983. – 703 с.  

13. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів. 2-ге 

вид., виправл. / Пер. з рос. – К.: Арій, 2012. – 480с. 

14. Котур Б.Я. Хімія: Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І. Франка, 2004. – 237 с.  

15. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: 

навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – Львів: Вид. центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 362 с. (С. 60-77, 181-213, 329-339)  

 

Допоміжна 

1. Крупнова Т.Г. Химия окружающей среды: учебное пособие / Под. Ред. Ю.И. 

Сухарева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. – Ч. 1. –  С.8-27. 

2. Крупнова Т.Г., Сухарев Ю.И. Химия окружающей среды: учебное пособие / Т.Г. 

Крупнова, Ю.И. Сухарев. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. – Ч. 2. – С. 21-37. 

3. Андруз Дж. Введение в химию окружающей сред. Пер. с англ. / Андруз Дж., 

Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. – М.: Мир, 1999. – 271 с.(С.49-62, С.214-259) 

4. Исидоров В.А. Экологическая химия. – СПб.: Химиздат, 2001. – 213с. 

5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. – М.: Экология транспорта, 

2002. – 320 с. 

6. Беспамятнов Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 

окружающей среде / Г. П. Беспамятнов, Ю. А. Кротов Справочник. — Л.: Химия, 1985. —528 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://rutv.ru/brand/show/episode/91754 

2. http://www.ipcc.org 

3. http://www.cambridge.org 

4. http://www.wmo/ch 

5. http:// www.ipcc.org 

6. http://www.cambridge.org 

7. http://www.wmo/ch 

http://rutv.ru/brand/show/episode/91754
http://www.ipcc.org/
http://www.cambridge.org/
http://www.wmo/ch
http://www.ipcc.org/
http://www.cambridge.org/
http://www.wmo/ch
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