
 



 

Назва курсу Хімія сфер Землі 

Адреса викладання 

курсу 

30а, 31а, географічний факультет, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів 79007 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки 

106 Географія (Географія) і 106 Географія (Урбаністика, просторове 

планування і регіональний розвиток) 

Викладачі курсу Бонішко Оксана Станіславівна, кандидат хімічних наук, доцент 

Іванюк Галина Станіславівна, кандидат географічних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

Роб. тел. +38032-2394749Моб. +38-067-1036039 

Oksana.Bonishko@lnu.edu.ua 

halyna.ivanyuk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щопонеділка:14:00-15.00 год. 

Щоп’ятниці; 9:00-10:00год. 

на географічному факультеті (вул. Дорошенка, 41, ауд. 31) 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/himiya-sfer-zemli 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб поглибити базові знання студентів з хімії, 

розширити взаємозв’язки між геосферами (атмосферою і гідросферою, 

гідросферою і педосферою) за хімічним складом, хімічними процесами 

перетворення речовин, забезпечити практичне використання аналітичних методів 

при аналізі об’єктів довкілля. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Хімія сфер Землі» є завершальною нормативноюдисципліною зі 

спеціальності 106 Географія для ОПП Географія,Урбаністика, просторове 

планування і регіональний розвиток та Економічна та соціальна географія, 

яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Отримати та закріпити знання про походження елементів, їх будову, властивості 

та внутрішні та зовнішні чинники міграції елементів, основні класиречовин; 

властивості істинних, колоїдних розчинів, розкрити питання хімічної кінетики та 

рівноваги в розчинах; вивчити основні хімічні процеси в атмосфері, літосфері , 

гідросфері, оцінити екологічний стан вод, ґрунтів та повітря; вміти проводити 

аналітичні операції при дослідженні аналіту на вміст компонентів (фільтрування, 

осадження, висушування, зважування, титрування, фотометрування) 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

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

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

Базова література: 

3. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної 

хімії. – Львів: Світ, 2000. – 400 с. 

4. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. Ун-ту 

«Львівська політехніка», 2008. – 348 с. 

5. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний 

посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300 

6. Андруз Дж. Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию 

окружающей среды. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 271 с. 

7. Білоніжка Петро. Геохімія біосфери = Geochemistry of the biosphere 

: монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 182 с.. 
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8. Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів 

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

9. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів 

вищ. навч. Закладів. – Київ; Ірпінь: ВТФ"Перун", 1998. – 480с. 

10. Глосарій термінів з хімії. Укладачі Й. Опейда, О.Швайка — 

Донецьк, 2008. – 738с. 

11. Гриб О.М., Бєлов В.В., Отченаш Н.Д. Оцінка, прогнозування та 

управління якістю водних ресурсів: Конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ, 

2015. –121 с. 

Інтернет-джерела:  

1. https://www.pdfdrive.com/principles-of-environmental-chemistry-

e199681084.html 

2. https://www.pdfdrive.com/principles-of-environmental-chemistry-

e33524496.html 

3. http://www.ipcc.org 

4. http://www.cambridge.org 

5. http://www.wmo/ch 

Тривалість курсу 90 годин 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять (з них 16 години лекцій, 16 годин лабораторних 

занять) та 58 години самостійної роботи (денна форма) 

22 години аудиторних занять: 14 годин лекцій, 8 годин лабораторних робіт, 

68 годин самостійної роботи (заочна форма) 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен:  

знати: 

- хімічний склад гідросфери, літосфери, атмосфери; 

- походження та міграцію хімічних елементів у різних шарах атмосфери, 

гідросфери та літосфері; 

- термодинамічні закони хімії та можливість утворення, осадження речовин, 

зміни їх агрегатного стану; 

- види хімічних реакцій та умови встановлення хімічної рівноваги між 

сполуками; 

- фізико-хімічні процеси в атмосферному, водному, ґрунтовому середовищах 

та їх екологічну роль;; 

- основні принципи експресного аналізу води та ґрунту; 

- якісні аналітичні реакції на аніони та катіони; 

вміти: 
- складати схему процесів перетворення кисню, вуглекислого газу та нітрогену, 

фосфору в  навколишньому середовищі; 

- визначати можливість перебігу  реакції обміну між електролітами в розчинах; 

- складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей; 

- урівнювати окисно-відновні реакції; 

- розв’язувати задачі на розчини; 

- 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; 

- оцінити роль біохімічних процесів в гідросфері. 

Softskills: 

- доносити свою думку,  
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- управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під 

виконання лабораторної роботи; 

- позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати 

процесом системно;   
Програмні результати навчання за ОПП Географія, ОПП Урбаністика, 

просторове планування і регіональний розвиток, ОПП Економічна і 

соціальна географія (2022): 

ПРН 3. Знати, розуміти і використовувати на практиці базові поняття з 

географії, суміжних та світоглядних наук. 

ПРН 4. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та 

суспільних процесів формування і розвитку геосфер. 

ПРН 7. Аналізувати склад і будову природних систем на різних 

просторово-часових рівнях. 

ПРН 14. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, 

принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної 

життєдіяльності та здорового способу життя 

Ключові слова Атмосфера, озоновий шар, горіння газів, педосфера, мінерали, корозія, 

гідросфера, гідроліз, електроліз, кислотність вод і грунтів, буферність вод 

Формат курсу Очний / заочний 

Проведення лекцій дистанційно, лабораторні роботи очно 

Підсумковий контроль, 

форма 

2 модуля (денна форма), 1 модуль (заочна форма) 

Залік у кінці семестру: оформляється за результатами поточної праці студентів 

впродовж семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з хімії, географії, фізики, 

математики, екології 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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  

Необхідне обладнання Використовується обладнання, виходячи з особливостей навчальної дисципліни, 

а саме: мультимедійний проектор, ноутбук, періодична система елементів, ряд 

напруги металів, реактиви та лабораторні прилади – потенціометр, кондуктометр, 

аналітичні ваги, спектрофотометр 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким 

співвідношенням:  

• лабораторні: 56% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 60 

• контрольні заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 40 

Самостійна: 14 балів 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 (залік) 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 



 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 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 

практичного 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 

та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Що є предметом хімії сфер Землі? 

2. Що вивчає хімія як статистична, структурна та фундаментальна наука? 

3. В чому полягає різноманітність сполук в природі та їх властивості? 

4. Як пов’язані між собою речовина і поле? 

5. Яка відмінність між масою атома та атомною масою? 

6. Що означає кількість речовини? Як пов’язана кількість речовини з 

молекулярною масою? 

7. Скільки атомів, молекул міститься в 1 моль речовини? 

8. Як змінились уявлення вчених про атом у ХІХ столітті? Що стало поштовхом 

до прийняття атомно-молекулярного вчення? 

9. Хто і яким експериментом підтвердив наявність електронів в атомі? 

10. З чого складається перша модель атома. Хто її автор?  

11. Планетарна модель атома. Недоліки цієї моделі. 

12. Які спектри характерні для атомів і молекул? Яка модель атома пояснила 

фізичну природу атомних спектрів?  

13. Що таке незбуджений і збуджений стан атома? 

14. Які процеси проходять в атомі при переході електрона з орбіти нижчої 

енергії на орбіту  вищої енергії? 

15. Що таке атомна орбіталь?  

16. На яких двох положеннях ґрунтується квантово-механічна модель атома? 

17. Який стан електрона вважається найбільш стійким? 

18. Які атоми називаються ізотопами, ізобарами? 

19. Як розрахувати нейтрони в ізотопі атома? 

20. Які частинки є в складі атома і ядра? Що таке протон, нейтрон та електрон?  

21. Сформулюйте періодичний закон у трактуванні Д.І. Менделеєєва. Яке 

сучасне формулювання цього закону? 

22. Які форми періодичної таблиці ви знаєте? Які форми періодичної системи 

Д.І. Менделеєєва прийняті і рекомендовані ІЮПАК? 

23. Які елементи передбачив у таблиці Д.І. Менделеєєв? 

24. Назвіть структурні фрагменти періодичної системи Д.І. Менделеєєва.  

25. Що таке група? Як змінюються металічні властивості елементів у групі? 

26. Що таке період? Як змінюються властивості елементів у малих та великих 

періодах?  

27. За якою формулою розраховується число елементів в кожному періоді? 



 

28. Згідно з якими правилами відбувається заповнення електронами 

енергетичних рівнів та підрівнів?  

29. Які електрони називаються валентними? 

30. Які квантові числа визначають запас енергії електрона, форму орбіта лі, 

орієнтацію у просторі електронної орбіталі? 

31. Поясніть за квантовими числами, чому 3d-підрівень розміщений після 4s-

підрівня, а 4f-підрівень після 6s-підрівнем? 

32. Що таке енергія іонізації? Як змінюється енергія іонізації в межах групи?  

33. Які енергетичні характеристики використовують для оцінки неметалічних  

властивостей атомів? Який елемент виявляє найсильніше неметалічні 

властивості? 

34. Який порядковий номер найактивнішого металу? Які значення енергії 

іонізації та електронегативності характерні для цього металу? 

35. В яких одиницях вимірюють енергію іонізації та спорідненість до електрона? 

36. Як визначають вміст елементів у мінералах.? Який закон використовують 

при визначенні стійкості мінералів під час перетворення? 

37. Валовий хімічний склад літосфери.  

38. Що таке радіоактивність? 

39. Які елементи називають радіоактивними? Їх розміщення в періодичній 

таблиці Д.І. Менделеєєва. 

40. За дослідження яких радіоактивних елементів Марія Складовська-Кюрі 

одержала дві Нобелівські премії? 

41. Які елементи виявляють вищу радіоактивність за періодом напіврозпаду? 

42. Що таке α, β-, γ-промені? Їх вплив на людський організм. 

43. Яка відмінність хімічних реакцій від ядерних реакцій? 

44. В чому полягають реакції α-, β-, γ-розпаду? 

45. Що таке штучна радіоактивність? Що є одиницею активності? Що означає 

1кюрі (Ки) та 1беккерель (Бк)?  

46. Які штучні  радіоактивні елементи вперше одержали  Ірен Кюрі та Фредеріка 

Жоліо-Кюрі. 

47. Як класифікують ядерні реакції синтезу?  

48. За участю яких частинок проводять штучні ядерні реакції? 

49. Яка ядерна реакція проходить на Сонці? 

50. Якими пристроями користуються для проведення штучних ядерних реакції? 

51. В чому полягає радіовуглецевийметод? 

52. Що таке термохімія? Як класифікують реакції за тепловим ефектом? 

53. Що таке «теплород»? 

54. Сформулюйте перший закон термодинаміки?  

55. Як змінюється внутрішня енергія системи при виділенні чи поглинанні 

теплоти. 

56. Що характеризують теплота і робота в системі? Чи можна використовувати 

їх для  оцінки її властивостей? 

57. Що таке ентальпія? Які параметр використовують в термодинаміці для 

оцінки стандартного стану системи? 

58. Закон Гесса, його практичне значення. 

59. В яких апаратах вимірюють теплові ефекти реакцій? 

60. Що таке ентропія.  

61. Як за величиною Енергії Гібса оцінити можливість самочинного перебігу 

хімічних реакцій? 

62. Які чинники впливають на швидкість хімічної реакції? 

63. Як визначити молекулярність хімічних реакцій? 

64. Що таке порядок реакції? 

65. Як змінюється швидкість реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. 

Рівняння Арреніуса. 

66. Що таке енергія активації? Як її визначають? 



 

67. Коли  встановлюється хімічна  рівновага. Як визначається константа 

рівноваги реакції, що вона означає? 

68. Як впливає зміна температура, тиск, концентрації речовин на стан рівноваги 

оборотної реакції? Принцип ЛеШательє. 

69. Хімічний склад гідросфери. 

70. Кислотні властивості водних систем 

71. Назвіть основні властивості істинних розчинів.  

72. Від чого залежать колігативні властивості розчинів? 

73. Що таке розчинність? Як впливає температура , концентрація речовин на 

розчинність твердих і рідких сполук? 

74. Колоїдні розчини, їх основні властивості. Коли спостерігається коагуляція? 

75. У чому суть електролітичної дисоціації? 

76. Що таке добуток розчинення?Які умови випадання розчину? 

77. Що таке активність, іонна сила розчину? 

78. Які речовини піддаються гідролізу? 

79. Як уповільнити гідроліз важких металів у воді? 

80. Які розчини називаються буферними? Що таке буферна ємність? 

81. Хімічний склад атмосфери. Розподіл елементів з висотою в атмосфері. 

82. Як в атмосфері утворюється радіоактивний карбон? Яка кількість його в 

атмосфері? 

83. Хімічні реакції руйнування озонового шару. 

84. Умови формування кислотних дощів, смогів. 

85. Походження елементів на Землі. 

86. Міграція елементів залежно від фізико-хімічних властивостей та зовнішніх 

чинників (температури, тиску та концентрації) 

87. Термодинаміка фізико-хімічної міграції елементів та умови утворення 

стійких мінералів 

88. Процеси окиснення, корозії труб у водних та ґрунтових системах. 

89. Процеси секвестрації карбону ґрунтом.  

90. Процеси трансформації нафтопродуктів в ґрунті та воді. 

91. Процеси перетворення і осадження важких металів у  воді та ґрунті.  

92. Індикатори якості ґрунту.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 



 

Схема курсу (денна форма) 
Тиж/

дата 

/год. 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, само-

стійна, дискусія) 

Література.**

* Ресурси в 

інтернеті 

Завда-

ння, 

год 

Термін 

викона-

ння 

1.  Хімія як наука.  Предмет хімії. Головні види матерії – 

речовина та поле. Положення атомно-молекулярного 

вчення. Теорії будови атома. Квантово-механічна теорія 

атома Стан електронів в атомах та їх властивості. Двоїста 

природа електрона. Рух електронів в атомах. Будова 

електронних оболонок атомів за квантовими 

числами.Основні закони в хімії. Закон збереження маси і 

енергії. Закон сталості складу. Закон кратних відношень. 

Закон об’ємних відношень. Закон Авогадро. Кількість 

речовини. Закон еквівалентів. Періодичний закон 

Лекція 

 

 

 

 

 

1-4, 9 

2 

 

 

 

 

До 

модуля 

1 

2.  № 1. Техніка безпеки в лабораторії. Хімічний посуд та 

реактиви. 

Лабораторне 

заняття 

1, 8 

(основна) 

2 В день 

заняття 

3.  Написання хімічних речовин: оксиди, солі, кислоти, основи. 

Будова електронних оболонок атомів 

Сам. робота  8  

4.  Різновиди розчинів у природі. Класифікація та власти-

вості розчинів. Істинні, грубодисперсні, колоїдні розчини. 

Коагуляція. Колігативні властивості розчинів електролітів і 

неелектролітів. Теорії розчинення. Механізм розчинення за  

С. Арреніусом, Д.І. Менделеєєвим. Теорія дисоціації за С. 

Арреніусом. Термодинамічна теорія розчинення. Константа 

рівноваги та вільна енергія Гіббса. Добуток розчинності.  

Лекція  

2-5, 9 

2 До 

модуля 

1 

5.   № 2. Гравіметричне визначення сульфатів в солі Мора та 

гігроскопічної води в об’єктах навколишнього 

середовища.Освоєння техніки зважування на технохімічних 

та аналітичних терезах.  

Лабораторне 

заняття 

1, 8 

(основна) 

2 В день 

заняття 

6.  Законзбереження маси. Закон сталості складу речовин. 

Розв’язування задач на вміст елементів в сполуках, 

кристалізаційної води в кристалогідратах 

Правило ЛеШатальє. 

Самостійна 

робота 

 

2-5, 9 5  

7.  Склад і властивості гідросфери. Хімія головних іонів в 

прісній і морській воді. Мінералізація води. Іонна сила 

розчину. Активність іонів в розчинах. Коефіцієнт 

активності. Релаксація. Кислотність вод. Буферність вод.  

Лекція 

 

 

2-3, 6,7 2 

 

 

4 

До 

модуля 

1 

8.  Емульсії, суспензії, піни, їхня характеристика. Які умови 

старіння водних систем? Як змінюється кислотність вод? 

Сам. робота 1-3, 8 5  

9.  № 3. Приготування істинних розчинів солей і їх 

розведення. Визначення густини розчинів.  

Лабораторне 

заняття 

1, 8 4 В день 

заняття 

10.  Способи вираження концентрації розчинів. 

Розв’язування задач на розчини 
Сам. робота 1-3, 8 5 В день 

заняття 

11.  Хімічні процеси в гідросфері. Гідроліз солей.Окисно-

відновні умови вод. Окисно-відновний потенціал води. Жива 

і мертва води. Евтрофування вод.Агенти евтрофування. 

Стадії евтрофування. Боротьба з евтрофуванням 

Лекція 

 

 

 

2-3, 6,7,11 

2 До 

модуля 

1 

12.  Способи одержання благородних металів електролізом. 

Способи отримання газів (галогенів, кисню, водню) 

елетролізом. 

Сам. робота 2-5, (1-4)* 

інтернет 

джерела  

5  

13.  № 4. Кондуктометричне визначення мінералізації 

природних і питних вод. Оцінка якості дистильованої води 

за індикаторами та  кулонометрично. 

Лабораторне 

заняття 

Основна, 1,8 2 В день 

заняття 



 

14.  Написання рівнянь дисоціації. Рівняння електронного 

балансу води.Розв’язування задач на кількість іонів в 

розчині.Урівнювання окисно-відновних рівнянь. 

Самостійна 

робота 

2-5 5  

15.  Хімічні реакції в ґрунті. Хімічний склад  ґрунту. Розподіл 

елементів залежно від розміщення їх в періодичній системі 

Д. Мендєлєєва. Кларк елементів Індикатори  якості ґрунту. 

Будова колоїдів – найактивніших ґрунтових частинок. 

Реакція катіонного та аніонного обміну. Кислотність грунту. 

Окисно-відновні реакції в грунті. Корозія металів в грунті. 

Захист від корозії 

Лекція 2, 6, 7  

інтернет 

джерела (1-

3)* 

2 До 

модуля 

2 

16.  Як кислотні дощі впливають на склад і властивості ґру-

нтів?Механізм зарядження та розрядження акумуляторів 

Сам. робота 2-5, (1-4)* 
і-нет джерела 

5  

17.  № 5. Колориметричне визначення рН середовища розчинів 

кислот і лугів, води і ґрунту. Потенціометричне визначення 

рН середовища розчинів солей (добрив). 

Лабораторне 

заняття 

1, 8 

(основна, 1) 

2 В день 

заняття 

18.  Розрахунок показника рН та концентрації іонів гідрогену в 

розчинах сильних кислот та лугів. 
Сам. робота 2-5, (1-4)* 

і-нет джерела  

5  

19.  Мінерали та їх термодинамічна стійкість в природі. 

Термодинаміка мінералів. Закони в термодинаміці. 

Внутрішня енергія, ентальпія. Ентропія, енергія Гібса та 

напрям процесів. Закон Гесса. 

Лекція 

 

 

 

2-5, 9 

2 До 

модуля 

2 

20.  Визначення вмісту елементів у мінералах. Типи 

кристалічних граток мінералів, їх фізичні та хімічні 

властивості. 

Природні мінерали та сплави купруму. З якою метою 

використовують мідне покриття? 

Ферум – найпоширеніший елемент в природі. Сполуки 

феруму: небо, земля, вода і людство. 

Аргентум для фотографій. Фотохімічний розпад, 

корозійна стійкість, каталітичні та 

комплексоутворювальні властивості аргентуму. 

Сам. робота 2-5, 9 5 

 

До 

модуля 

2 

21.  № 6. Титриметричне визначення вільної вуглекислоти 

(СО2) та твердості природних вод 

Лабораторне 

заняття 

1-3 2 В день 

заняття 

22.  Хімія атмосфери. Хімічні процеси в атмосфері. Склад 

атмосфери. Структура атмосфери. Розподіл газів в 

атмосфері. Іонізація атмосфери. Хімічні реакції в 

стратосфері, тропосфері - реакції фотодисо- 

ціації, фотоіонізації.  

Лекція 2, 6-7  2 До 

модуля 

2 

23.  Хімічний склад атмосфери та його висотна 

характеристика. Хімічні реакції в екзосфері. 

Самостійна 

робота 

10, 1* 5  

24.  № 7. Спектр забарвлених сполук. Спектрофотометричне 

визначення нітратів в овочах або фосфатів в пральних 

порошках. 

Лабораторне 

заняття 

1 2 В день 

заняття 

25.  Міська атмосфера. Механізм утворення озону. Вплив 

циклів різних газів на утворення та розклад озону. 

Класифікація речовин за шкідливістю. Хлорфторвуглеводні. 

Фотохімічний смог та парниковий ефект. Механізм 

утворення кисню. Фотосинтез. Радіоактивність літосфери. 

Види радіоактивного розпаду. Свинцевий, радіовуглецевий 

методи встановлення віку мінералів.  

Лекція 

 

 

2, 6-7 

Інтернет-

джерела (3)* 

2 До 

модуля 

2 

26.  Етапи та хімічні процеси  утворення зірки. Аеробні і 

анаеробні процеси розкладу органічної речовини.  

Самостійна 

робота 

5 5 За мі-
сяць до 
заліку 

27.  № 8. Хімічні властивості та роль катіонів у природних 

водах. Якісні реакції на катіони. 

Лабораторне 

заняття 

 

1, 8, 6 

2 В день 

заняття 
 



 

Схема курсу (заочна форма) 
Тиж/

дата 

/год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяль-

ності (заняття)* 

*лекція) 

Література.**

* Ресурси в 

інтернеті 

Завда-

ння, 

год 

Термін 

викона

ння 

1.  Хімія як наука. Предмет хімії. Положення атомно-молеку-

лярного вчення. Основні закони в хімії. Закон збереження 

маси і енергії. Закон сталості складу. Закон кратних 

відношень. Закон об’ємних відно-шень. Закон Авогадро. 

Основні газові закони. Закон еквівалентів. Періодичний закон.  

Лекція 

 

 

 

 

 

1-4, 9 

2 До 

модуля 

1 

2.  Теорії будови атома. Атомна модель Дж. Томсона. Планетарна 

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

механічна теорія атома. Нукліди та ізотопи. Двоїста природа 

електрона. Рух електронів в атомах. Будова електронних 

оболонок атомів за квантовими числами. 

Лекція 

 

 

 

2-4, 9 2 До 

модуля 

1 

3.  Мінерали та їх термодинамічна стійкість в природі. 

Термодинаміка мінералів. Закони в термодинаміці. Внутрішня 

енергія, ентальпія. Ентропія, енергія Гібса та напрям процесів. 

Закон Гесса. Будова мінералів. Кристалічні ґратки. Визначення 

вмісту елементів у мінералах. Валовий хімічний склад ґрунту 

Лекція 

 

 

 

2-5, 9 2 До мо-

дуля 1 

4.  Хімічні реакції в грунті. Хімічний склад  грунту. Індикатори  

якості грунту. Будова колоїдів – найактивніших ґрунтових 

частинок. Реакція катіонного та аніонного обміну.  

Лекція 2, 6, 7 ін-

тернет дже-

рела (1-3)* 

2 До 

модуля 

2 

5.  Різновиди розчинів у природі. Класифікація розчинів. 

Колоїдні розчини. Коагуляція. Колігативні властивості 

розчинів електролітів і неелектролітів. Теорії розчинення. 

Механізм розчинення за С. Арреніусом, Д.І. Менделеєєвим. 

Теорія дисоціації за С. Арреніусом. Термодинамічна теорія 

розчинення 

Лекція  

2-5, 9 

2 До 

модуля 

2 

6.  Склад і властивості гідросфери. Хімія головних іонів у 

прісній і морській воді. Мінералізація. Іонна сила розчину. 

Активність іонів в розчинах. Коефіцієнт активності. Релаксація. 

Кислотнотність вод. Буферні розчини. Хімічні процеси в 

гідросфері. Гідроліз. Евтрофування вод. Агенти евтрофування. 

Стадії евтрофування. Боротьба з евтрофуванням. Окисно-

відновні умови вод. Окисно-відновний потенціал води. Жива і 

мертва води. 

Лекція 

 

 

2-3, 6,7 2 До 

модуля 

2 

7.  Хімія атмосфери. Хімічні процеси в атмосфері. Склад 

атмосфери. Структура атмосфери. Розподіл газів в атмосфері. 

Іонізація атмосфери. Хімічні реакції в стратосфері та 

тропосфері - реакції фотодисоціації, фотоіонізації. Озон. 

Механізм утворення озону. Вплив циклів різних газів на 

утворення та розклад озону. Хлорфторвуглеводні.  

Лекція 2, 6-7  2 До 

модуля 

2 

8.  № 1. Техніка безпеки в лабораторії. Гравіметричне визначення 

гігроскопічної води в об’єктах навколишнього 

середовища.Освоєння техніки зважування на технічних, 

технохімічних та аналітичних терезах.  

Лабораторне 

заняття 

1, 8 

(основна) 

2 В день 

заняття 

9.  № 2. Приготування істинних розчинів солей. Визначення 

густини розчинів.  Кондуктометричне визначення мінералізації 

природних і питних вод. 

Лабораторне 

заняття 

 

1, 8 

(основна) 
2 В день 

заняття 

10.  № 3. Колориметричне і потенціометричне визначення рН 

середовища розчинів. 

Лабораторне 

заняття 

1, 8 

(основна, 1) 

2 В день 

заняття 



 

11.  № 4. Визначення твердості природних вод титриметричним 

методом. Визначення вільної карбокислоти  у воді та 

кислотності молока титриметрично. 

Лабораторне 

заняття 

1, 8 

(основна) 

2 В день 

заняття 

12.  Написання хімічних формул сполук (кислот, оксидів, солей, 

комплексних сполук) 

Самостійна 

робота 

1-5 4 Під час 

заняття 

13.  Написання рівнянь дисоціації. Розвязування задач на кількість 

іонів в розчині. Рівняння електронного балансу води 
Самостійна 

робота 
1-3, 8 4 За тиж-

день до 
заліку 

14.  Задачі на вміст елементів в сполуках, кристалізаційної води в 

кристалогідратах. 

Самостійна 

робота 
1,8 4 За тиж-

день до 
заліку 

15.  Задачі на обчислення концентрації розчинів. Самостійна 

робота 

1, 8 4 За тиж-
день до 
заліку 

16.  Окисно-відновні реакції. Методи урівнювання окисно-

відновних реакцій Метод електронного балансу. 

Самостійна 

робота 

1-3, 9 4 За тиж-
день до 
заліку 

17.  Що таке кінетика, термохімія, кількість теплоти, калорія? Самостійна 

робота 

1, 8 4 За тиж-
день до 
заліку 

18.  Що таке Джоуль, енергія хімічного зв’язку, металічний зв’язок, 

іонний зв’язок? 

Самостійна 

робота 
2-5 4 За тиж-

день до 
заліку 

19.  Колоїдний стан речовин. Будова і властивості колоїдів. Самостійна 

робота 
2-5,  і-нет 

джерела 3* 

4 За тиж-
день до 
заліку 

20.  Які речовини підтримують відновні  та окисні процеси в 

природі? Назвіть природні об’єкти з такими властивостями. 

Самостійна 

робота 

1-6 4 За тиж-
день до 
заліку 

21.  Стадії перетворення органічного сміття в біогаз? Самостійна 

робота 

6 4 За тиж-
день до 
заліку 

22.  Як кислотні дощі впливають на склад і властивості грунтів? Самостійна 

робота 

6, 2 4 За тиж-
день до 
заліку 

23.  Які умови старіння водних систем? Як змінюється кислотність 

вод? 

Самостійна 

робота 

6 4 За тиж-
день до 
заліку 

24.  Опишіть стан електрона в 3 атомів з порядковим номером № 6, 

32 55 та властивості елемента. 

Самостійна 

робота 

2-5 4 За тиж-
день до 
заліку 

25.  Напишіть електронну структуру елементів 2 і 5 групи побічної 

підгрупи; 4 і 7 групи головної підгрупи. Розрахуйте для 

елементів кількість протонів, електронів і нейтронів. 

Самостійна 

робота 

2, 3 4 За тиж-
день до 
заліку 

26.  Нобелівський лауреат з хімії. Дослідження вченого. Я. Вант-

Гофф. Е. Резерфорд.  

А. Гарден. Д. де Хевеші. І. Жоліо-Кюрі, Ф. Жоліо-Кюрі. 

Самостійна 

робота 

5 4 За тиж-
день до 
заліку 

27.  Способи одержання благородних металів електролізом. 

Способи отримання газів (галогенів, кисню, водню) 

елетролізом. 

Самостійна 

робота 

5, 6 4 За тиж-
день до 
заліку 

28.  Природні мінерали та сплави купруму. З якою метою 

використовують мідне покриття? 

Ферум – найпоширеніший елемент в природі. Сполуки 

феруму: небо, земля, вода і людство. 

Аргентум для фотографій. Фотохімічний розпад, корозійна 

стійкість, каталітичні та комплексоутворювальні властивості 

аргентуму. 

Сплави титану, їх властивості та застосування. 

Метали для мостів та їх властивості. 

Хімічні та фізіологічні властивості бору. Борні добрива.  

Інертні гази: поширення і використання.  

Скло: склад, властивості. 

Самостійна 

робота 

(теми на вибір 

для написання 

реферату) 

1-4* 4 За тиж-
день до 
заліку 

29.  Монокристали в сучасній техніці. Методи їх одержання. Самостійна 

робота 
1-4* 4 За тиж-

день до 
заліку 



 

 


