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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Хімія навколишнього середовища 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Викладач (-і) доцент, кандидат фізико-математичних наук 

Кузишин Ольга Василівна 

Контактний телефон викладача 0957626034 

E-mail викладача оlga.kuzyshyn@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації Щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Хімія навколишнього середовища» належить до переліку вибіркових 

дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної 

підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)». Вона забезпечує 

формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої 

компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії 

навколишнього середовища з метою оволодіння методами визначення хімічних 

інґредієнтів в об’єктах навколишнього середовища. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: поглиблене засвоєння фундаментальних знань, умінь, навичок, необхідних 

для вірного розуміння явищ природи, вирішення практичних проблем в галузі хімії, які є 

основою для подальшого вивчення циклу хіміко-біологічних дисциплін. Не можна 

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

навколишнього середовища ставить за мету поглибити наукове уявлення про 

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

студентів з теоретичними основами сучасної хімії, основними етапами проведення 

хімічного дослідження, особливостями різних методів визначення хімічних інгредієнтів 

в об’єктах навколишнього середовища, сформувати вміння проведення лабораторного 

експерименту. Цілеспрямована підготовка кадрів, здатних забезпечувати професійний 

аналітичний контроль об’єктів навколишнього середовища.  

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:  

• що таке хімія довкілля, походження і еволюція Землі; 

• наземне середовище, земна кора і кругообіг речовин; 

• хімічний склад ґрунтів та донних відкладів; 

• джерела органічної речовини ґрунту; 

• хімічний склад повітря та атмосферних опадів; 

• хімію природної води; 

• склад гідросфери; 

• хімію континентальних вод; 

• хімію води океанів та морів; 

• гігієну води та водопідготовку; 

• фізико-географічні умови формування стоку річок басейну Івано-Франківської області. 
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вміти:  

• застосовувати наукові знання для розробки новітніх екологічних технологій для 

органічного синтезу; 

• застосовувати знання для розв’язання якісних та кількісних завдань; 

• застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво інноваційних 

технологій. 

4. Компетентності 

ЗК14. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної 

свідомості та економіки з метою збалансованого соціально-економічного та 

екологічного розвитку суспільства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так 

і технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також 

на основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 3. Здатність характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти 

їх роль у житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та 

екологічних досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, 

використовувати та інтерпретувати результати досліджень. 

ФК 5. Здатність дотримуватися принципу науковості у процесі трансляції хімічних, 

екологічних та природничих, в цілому, знань у площину шкільних навчальних предметів 

хімія, екологія та природознавство. 

5. Результати навчання 

ПРН 6. Уміння виготовляти нескладні прилади для шкільного демонстраційного 

експерименту, наочні посібники, готувати презентації до уроків, виховних заходів, 

проектів. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з 

погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології 

та природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), 

щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-

гуманітарних наук. 

ПРН 17. Навички працювати самостійно або в команді, уміння отримати результат в 

рамках обмеженого часу з урахуванням професійної сумлінності та унеможливлення 

плагіату. Уміння у володінні державною та іноземною мовою, включаючи спеціальну 

термінологію, для пошуку інформації. 

ПРН 18. Уміння володіти основними засадами та біолого-соціальними принципами 

здорового способу життя; пропагувати здоровий спосіб в суспільстві та у своєму 

майбутньому трудовому колективі. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

4 вибірковий 

Тематика курсу 



Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Хімічні перетворення та еволюційні процеси на Землі. 

Тема 1. Вступ. Предмет 

курсу «Хімія 

навколишнього 

середовища» 

лекція 2,7,9,11 

Тестові 

завдання,  

10 год.  

2 27.09.2021 

Тема 2. Геосфера та 

Земні оболонки 
лекція 2,7,9,11 

Тестові 

завдання,  

10 год. 

1 27.09.2021 

Тема 3. Міграція та 

трансформація 

хімічних елементів в 

біосфері 

лекція 2,7,9,11 

Тестові 

завдання,  

10 год. 

1 27.09.2021 

Тема 4. Біогеохімічні 

функції живої речовини 
лекція 2,7,9,11 

Тестові 

завдання, 

10 год. 

1 

Контрольна 

робота 5 

27.09.2021 

Змістовий модуль 2. Хімія гідросфери 

Тема 1. Природні води. 

Загальні відомості про 

природу і властивості 

води 

лекція/лаб.р. 1,4,8,14,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

12 год. 

2 25.10.2021 

Тема 2. Класифікація і 
загальна 
характеристика 
природних вод. 

лекція/лаб.р. 1,4,8,14,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

12 год. 

2 25.10.2021 

Тема 3. Хімічний склад 
природних вод. 

лекція/лаб.р. 1,4,8,14,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

12 год. 

2 25.10.2021 

Тема 4. Хіміко-
екологічний моніторинг 
природних вод. 

лекція/ лаб.р. 1,4,8,14,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб.  

10 год. 

2 25.10.2021 

Тема 5. Основні етапи 

аналізу природних 

об’єктів. 

лекція/ лаб.р. 1,4,8,14,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

10 год. 

1 25.10.2021 

Тема 6. Водопідготовка лекція/лаб.р. 1,4,8,14,15 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб. роб. 

12 год. 

1 

Контрольна 

робота 5 

25.10.2021 

Змістовий модуль 3. Хімія літосфери 

Тема 1. Елементний та 

фазовий склад ґрунтів. лекція 3,4,13 

Тестові 

завдання,  

10 год. 

2 29.11.2021 

Тема 2. Тверда фаза 

ґрунту лекція 3,4,13 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

2 29.11.2021 

Тема 3. Вода в ґрунті і 

ґрунтовий розчин лекція 3,4,13,14 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

2 29.11.2021 



Тема 4. Ґрунтове 

повітря і повітряно-

фізичні властивості 

ґрунтів 

лекція 3,4,13,14 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

2 29.11.2021 

Тема 5. Відбір проб та 

підготовка ґрунтів до 

аналізу. 

лекція 3,4,13 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

2 

Контрольна 

робота 5 

29.11.2021 

Змістовий модуль 4. Хімія атмосфери 

Тема 1. Структура і 

склад атмосфери лекція 2,5,6,9-13 

Тестові 

завдання,  

8 год. 

1 20.12.2021 

Тема 2. Атмосферне 

повітря та атмосферні 

опади 

лекція 2,5,6,9-14 

Тестові 

завдання,  

10 год. 

1 20.12.2021 

Тема 3. Хімічні процеси 

в атмосфері. 

Фотодисоціація 

лекція 2,5,6,9-13 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

1 20.12.2021 

Тема 4. Джерела 

забруднення атмосфери лекція 2,5,6,9-13 

Тестові 

завдання, 

8 год. 

1 20.12.2021 

Тема 5. Аналіз повітря 

лекція 2,5,6,9-13 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

1 

Контрольна 

робота 5 

20.12.2021 

Підсумковий контроль (залік) 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 заліка. 
Залік − це форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального 

матеріалу з дисципліни та на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт на практичних, 

семінарських або лабораторних заняттях, що 

виставляється під час залікового тижня. 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. 

Кількість тестових завдань – 30.  

Семінарські заняття - 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
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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 

деканату, допуск до лабораторних занять у халатах. 
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