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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Хімічні процеси в природі 

Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Базюк 

Лілія Володимирівна 

Контактний телефон викладача 0667336270 

E-mail викладача liliia.baziuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 
Дисципліна «Хімічні процеси в природі» належить до переліку вибіркових дисциплін за 

освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів 

за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на третьому році навчання. Вона забезпечує 

формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та 

спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії, які є теоретичною та 

практичною базою для вивчення профільних дисциплін на наступних курсах. Знання, 

які отримують студенти у процесі вивчення хімічних процесів у природі, є теоретичною 

та практичною базою для вивчення основ біохімічних процесів живих організмів, 

зокрема, людини, тварин та рослин; моніторингу об’єктів навколишнього середовища, 

вивчення води, повітря та ґрунтів. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: надати поглиблені теоретичні знання з основних хімічних процесів, що 

протікають у природі та визначають сучасну хімічну зовнішність Землі; формування 

сучасних наукових уявлень про хімічні реакції у природі та набуття базової хімічної 

підготовки для наступного вивчення спеціальних дисциплін у галузі хімії. Не можна 

розв’язати проблеми довкілля, не знаючи хімічних причин їх виникнення. Вивчення 

хімічних процесів у природі ставить за мету поглибити наукове уявлення про 

матеріальність природи, явищ та перетворень в різних формах та напрямках. 

Завдання:  

• надання уявлень про витоки і сучасність теоретичних передумов хімії; 

досягнення міцного і свідомого засвоєння хімічних понять; формування діалектичного 

мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студента; розширення знань 

студентів з окремих питань, що вивчались у попередніх курсах; сприяння розвитку у 

студентів навичок роботи в лабораторії, освоєння сучасних фізико-хімічних методів 

аналізу розуміння ролі хімічних процесів у функціонуванні екосистем Землі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• поширення хімічних елементів у природі, будову атомів металічних і неметалічних 

елементів, особливості будови атома Карбону, кругообіг найважливіших елементів, 

уміти складати загальну характеристику елемента за будовою атома та прогнозувати 

властивості утворюваних ним простих речовин і сполук, висловлювати судження про 

біологічну роль найважливіших елементів, оцінювати значення процесів колообігу 

хімічних елементів у природі;  

• назви, склад, будову, основні властивості, способи добування, застосування 

найважливіших сполук металічних і неметалічних елементів, основних класів 

органічних сполук, найпоширеніших полімерів, розуміти генетичні зв’язки між 

речовинами, причини багатоманітності речовин, рівні організації речовини;  

• різні ознаки класифікації та особливості перебігу хімічних реакцій, основні типи 
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реакцій за участю неорганічних і органічних речовин; 

• визначення швидкості хімічної реакції та її математичний вираз; принципи зміщення 

хімічної рівноваги;  

• загальні уявлення про дисперсні системи; характеристики розчинів та способи 

вираження їх складу; 

• суть основних наукових категорій та форм наукового пізнання дійсності; 

• фізико-хімічні процеси в атмосфері;  

• фізико-хімічні процеси в гідросфері; 

• міграцію та трансформацію хімічних елементів у біосфері 

• закономірності розподілу хімічних елементів у природі; 

• суть біохімічних процесів кругообігу (С, N, O, Р та ін.). 

вміти:  

• складати загальну характеристику елемента за будовою атома та прогнозувати 

властивості утворюваних ним простих речовин і сполук, висловлювати судження про 

біологічну роль найважливіших елементів, оцінювати значення процесів кругообігу 

хімічних елементів у природі; 

• характеризувати властивості неорганічних та органічних речовин, установлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин, 

складати відповідні рівняння хімічних реакцій; 

• класифікувати хімічні реакції, проводити розрахунки за хімічними рівняннями, 

оцінювати значення хімічних і фізичних методів переробки природної сировини; 

• складати термохімічні рівняння і робити розрахунки за ними;  

• виражати концентрації різними способами та здійснювати перерахунок одного 

виразу концентрації в інший;  

• визначати рН розчинів; писати молекулярні та йонні рівняння гідролізу солей; 

визначати окисник і відновник за ступенем оксидації, можливості і напрям перебігу 

окисно-відновних реакцій; 

• визначати швидкість хімічних реакцій та їх напрямок; 

• самостійно виконувати хімічні досліди, розв’язувати експериментальні задачі, 

висловлювати судження про роль експерименту і теоретичних знань у вивченні 

речовин, оцінювати внесок вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток хімічної 

науки, проблеми сучасної хімії;  

• запобігати шкідливому впливу хімічних сполук у повсякденному житті, 

висловлювати судження про роль хімічних знань у виробництві та їх внесок у 

загальну культуру людини, оцінювати біологічну роль та екологічний вплив хімічних 

процесів; 

• проаналізувати хімічну та фізико-хімічну поведінку природних та антропогенних 

забруднень в атмосфері, гідросфері та педосфері; 

• пояснити хімічну та фізико-хімічну сутність кислотних дощів та їх вплив на 

біохімічні процеси у ґрунтах; 

• розуміти процеси, що призводять до фотохімічного смогу та його негативного 

впливу на довкілля; 

• аналізувати природні води; 

• застосовувати нові одержані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з 

обраною спеціальністю. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Компетенції соціально-особистісні: 

• толерантність до різних ідей; 

• креативність, здатність до системного мислення; 

• адаптивність і комунікабельність; 

• наполегливість у досягненні мети; 



• здатність до критики й самокритики; 

• здатність до навчання теорії і практики. 
Інструментальні компетенції: 

• навички управління інформацією. 
Професійні компетенції: 

• здатність і готовність спрямувати дії на розв’язання складних непередбачуваних задач 

і проблем дослідницьких і практичних задач; 

• здатність до організації пошуку способів виконання наукових дій за зразком або 

алгоритмом; 

• здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних 

повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук; 

• здатність і готовність аналізувати та моделювати застосування хімічних і педагогічних 

знань у повсякденному житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

5 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

3 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Закономірності протікання хімічних процесів 

Тема 1. Вступ. Основні 

закони і поняття хімії, 

які пояснюють хімічні 

перетворення у 

біосфері 

лекція 1-5,7-9 

Тестові 

завдання,  

6 год.  

2 30.10.2019 

Тема 2. Природа 

хімічного зв’язку і 

будова хімічних сполук 

лекція 5,7-9 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

2 30.10.2019 

Тема 3. Фізико-хімічні 

процеси у розчинах 
лекція/лаб.р. 

5,7-

9,13,16,17 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

10 год. 

6 30.10.2019 

Тема 4. Основні 

поняття хімічної 

термодинаміки 

лекція 5,7-9,13,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

8 год. 

2 30.10.2019 

Тема 5. Кінетика та її 

роль в теорії хімічних 

процесів 

лекція 5,7-9,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

6 год. 

2 30.10.2019 

Тема 6. Реакції з лекція/лаб.р. 5,7- Тестові 2 30.10.2019 



перенесенням 

електронів 

9,13,16,18 завдання, 

захист 

лаб.роб. 

6 год. 

Тема 7. Реакції 

комплексоутворення 
лекція/лаб.р. 

5,7-

9,13,16,18 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

8 год. 

4 

Контрольна 

робота 10 

30.10.2019 

Змістовий модуль 2. Основні фізико-хімічні процеси у різних оболонках Землі 

Тема 1. Земля та її 

сфери. Фізико-хімічні 

процеси у гідросфері. 

лекція/лаб.р. 6,9-11,18 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

10 год. 

2 20.12.2019 

Тема 2. Фізико-хімічні 
процеси в атмосфері. 

лекція 6,9-13 

Тестові 

завдання,  

10 год. 

2 20.12.2019 

Тема 3. Органічні 
сполуки і їхня 
трансформація 
літосфері. 

лекція/лаб.р. 6,9-13 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

10 год. 

2 20.12.2019 

Тема 4. Міграція та 
трансформація хімічних 
елементів у біосфері. 

лекція 1-4,6 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

2 

 
20.12.2019 

Тема 5. Глобальні 

процеси у природі лекція 1-4,6 

Тестові 

завдання,  

4 год. 

2 

Контрольна 

робота 10 

20.12.2019 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з 

окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх 

підготовленості до виконання конкретної роботи. 

Оцінки у національній шкалі («відмінно» - 5, «добре» 

- 4, «задовільно» - 3, «незадовільно» - 2), отримані 

студентами, виставляються у журналах обліку 

відвідування та успішності академічної групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 

публічно чи письмово подати певний матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль проводиться 

у формі екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом 



теоретичного та практичного програмного матеріалу з 

усієї дисципліни, здатності творчо використовувати 

здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення 

до певної проблеми тощо.  

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. 

Кількість тестових завдань – 30.  

Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, 

якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав 

сумарно 25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, 

якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав 

менше 25 балів. У цьому випадку студенту у відомості 

робиться запис "не допущений" і виставляється 

набрана кількість балів. Допускається, як виняток, з 

дозволу декана факультету за заявою, погодженою з 

відповідною кафедрою, одноразове виконання 

студентом додаткових видів робіт з навчальної 

дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 

перескладання змістових модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок 

за змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну 

декану про недопуск студентів академічної групи 

(груп). Відмітка про недопуск у відомості робиться 

при наявності розпорядження декана. 

7. Політика курсу 
Регулярне відвідування аудиторних та лабораторних занять, активна участь в обговоренні 

розглянутих питань, відпрацювання пропущених занять в назначений викладачем час з дозволу 
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