
1 
 

 



2 
 

 

 

 



3 
 

1. Мета дисципліни – сформувати в студентів знання з основ хімії та біогеохімії, уміння складати 
обмінні та окисно-відновні реакції за участю хімічних елементів періодичної системи та сполук на 
їх основі, практичні навички в застосуванні одержаних знань при проведенні лабораторних робіт 
по вивченню хімічних властивостей елементів. Також забезпечити опанування студентами вміння 
самостійно знаходити шляхи до вирішення хімічних проблем і застосовувати надбані знання для 
оцінювання хімічного стану навколишнього середовища. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати – основи неорганічної хімії.  

2. Вміти – користуватися періодичною системою Менделєєва. 

3. Володіти елементарними навичками – робота з простими хімічними сполуками. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Хімія з основами біогеохімії» є обов’язковою навчальною дисципліною програми 
підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Вона 
присвячена вивченню питань різноманіття неорганічних сполук та їх значення в житті живих 
організмів. Дисципліна покликана сформувати уявлення про особливості, значення та функції 
неорганічних речовин у колообігу хімічних елементів у біогеоценозах. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є: 

- навчити розрізняти основні неорганічні речовини та працювати з ними в лабораторних 
умовах; 

- сформувати уявлення про основні параметри забруднення навколишнього середовища 
неорганічними сполуками та критерії їх оцінювання за встановленими стандартами; 

- забезпечити здатність прогнозувати перебіг хімічних реакцій та передбачати властивості 
отриманих сполук. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук; 
ФК20. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та природокористування; ПР05. Знати концептуальні основи 
моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля; ПР11. Уміти прогнозувати 
вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище; ПР21. Уміти обирати 
оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(згідно освітньої програми) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основи загальної та неорганічної 
хімії та принципи роботи в лабораторних 
умовах  

Лекція, лабораторна 
робота, самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи, 
поточні контрольні 
роботи, усні відпо-
віді та доповнення, 

іспит 

15 

1.2 Знати основні параметри та критерії їх 
оцінювання для визначення стану 
навколишнього середовища за встанов-
леними стандартами 

Лекція, лабораторна 
робота, самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи, 
поточні контрольні 
роботи, усні відпо-
віді та доповнення, 

іспит 

15 

2.1 Складати хімічні рівняння, розуміти їх 
зміст та виконувати за ними розрахунки  

Лекція, лабораторна 
робота, самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи, 
поточні контрольні 
роботи, усні відпо-
віді та доповнення, 
експериментальна 
практична робота, 

іспит 

22 

2.2 Прогнозувати можливий характер 
перебігу хімічних процесів та 
прогнозувати властивості отриманих 
сполук 

Лекція, лабораторна 
робота, самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи, 
поточні контрольні 
роботи, усні відпо-
віді та доповнення, 
експериментальна 
практична робота, 

іспит 

22 

2.3 Мати відповідні навички для вмілого 
володіння технікою проведення 
експерименту 

Лекція, лабораторна 
робота, самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи, 
поточні контрольні 
роботи, усні відпо-
віді та доповнення, 
експериментальна 
практична робота, 

іспит 

22 

3.1 Обговорювати та дискутувати в 
професійному колі по питаннях 
забруднення оточуючого середовища 
неорганічними сполуками 

Лабораторна робота, 
самостійна робота 

Усні відповіді та 
доповнення 

2 

4.1 Бути відповідальним за безпеку та 
достовірність проведених досліджень 

Лабораторна робота, 
самостійна робота 

Усні відповіді та 
доповнення 

2 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 
охорони довкілля та природокористування. 

+  +   + + 

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на довкілля. 

+ +  +  + + 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та 

виробництв на навколишнє середовище. 
 +  +  + + 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 
засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

 + +  +  + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульні контрольні роботи 1-4: РН 1.1-2.3 – 20/10 балів.  
2. Поточні контрольні роботи: РН 1.1-2.3 – 20/10 балів. 
3. Експериментальна практична робота: РН 2.1-2.3 – 10/5 балів. 
4. Усні відповіді та доповнення: РН 1.1-4.1 – 10/5 балів.  

- підсумкове оцінювання: 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є письмова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в письмовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.3. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 
меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх 
лабораторних робіт та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 
 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1-4 проводяться після завершення лекцій із відповідних 
розділів.  

Оцінювання поточних контрольних робіт, самостійної роботи, експериментальної 
практичної роботи, усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 
проведення лабораторних робіт.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Лабора-

торні 

Кон-
суль-
тації 

С/Р 

Змістовий модуль 1. «Основні закони хімії і газові закони. Найважливіші класи 
неорганічних сполук» 

1 
Тема 1. Предмет, завдання і значення загальної та 
неорганічної хімії. Основні закони хімії та геохімії. 
Поняття антропогенного впливу. 

2 4 
 

 

2 

Поняття про еквівалент. Закон еквівалентів. 
Розрахунки еквівалентів простих та складних 
речовин. Розв’язок задач на газові закони. Розрахунки 
за молекулярними рівняннями. 

  

 

6 

3 
Тема 2. Будова атома і періодичний закон 
Д.І.Менделєєва. Будова речовини. Хімічний зв′язок.   2 4   

   4 
Періодичний закон. Періодична система. Електронні 
формули. 

   6 

5  Тема 3. Найважливіші класи неорганічних сполук. 4 10   

6 

Написання рівнянь хімічних реакцій, що характе-
ризують властивості оксидів, основ, амфотерних 
гідроксидів, кислот та солей. Координаційні солі – 
визначення, класифікація, номенклатура, способи 
добування. 

  

 

20 

Модульна контрольна робота 1  2   

Змістовий модуль 2. «Фізичні та хімічні властивості розчинів» 

7 Тема 4. Основні закони термохімії.  2    

   8 
Особливості перебігу реакцій та залежність від умов. 
Тепловий ефект реакцій та його розрахунок. 

   6 

9 Тема 5. Розчини неелектролітів та електролітів. 4 10   

10 

Розв’язання задач на способи вираження концентрації 
речовини у розчині. Правило змішування. Розв’язання 
задач на 1 і 2-й закони Рауля, визначення осмотичного 
тиску, на визначення рН, константи та ступеня 
електролітичної дисоціації, добуток розчинності. 
Написання рівнянь гідролізу солей. 

  

 

10 

Консультації   1  

Модульна контрольна робота 2  2   

Змістовий модуль 3.  «Хімічні властивості елементів V, VI, VII груп» 

11 Тема 6. Окисно-відновні рівноваги.  2 2   

12 
Написання рівнянь окисно-відновних реакцій, 
знайдення коефіцієнтів в окисно-відновних реакціях 
за методом електронного балансу. 

  
 

9 

13 
Тема 7. Хімічні властивості  елементів VIІ групи та їх 
сполук. 

2 4 
 

 

14 
Хімічні властивості сполук флуору. Окисно-відновні 
реакції галогеноводнів. 

   10 

15 Тема 8. Загальна характеристика елементів VІ групи. 2 4   
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16 
Оксиген-добування, хімічні властивості. Хімічні 
властивості сполук оксигену. Галогеніди селену та 
телуру. 

  
 

10 

17 Тема 9. Хімія елементів V групи. 2 4   

18 
Галогеніди фосфору та нітрогену. Написання рівнянь 
хімічних реакцій. Написання рівнянь за хімічними 
властивостями елементів V групи. 

  
 

10 

Консультації   1  

 Модульна контрольна робота 3  2   

Змістовий модуль 4. «Хімічні властивості елементів I, II, III, IV  та VIIІ груп» 

19 
Тема 10. Хімічні властивості  елементів ІV групи та їх 
сполук. 2 2   

20 
Написання окисно-відновних реакцій. Координаційні 
сполуки елементів ІV групи.    10 

21 
Тема 11. Загальна характеристика елементів І-ІІІ 
груп. 4 4   

22 
Лантаноїди та актиноїди. Купрум, кадмій і меркурій: 
координаційні сполуки та поведінка у біосистемах.    10 

23 
Тема 12. Хімія елементів VIII групи. Загальний огляд 
біологічних властивостей хімічних елементів та їх 
сполук. 

2 4 
 

 

24 

Купрум та арґентум, їх сполуки та окисно-відновні 
перетворення. Написання окисно-відновних реакцій. 
Окисно-відновні властивості сполук елементів тріади 
феруму. Шляхи та способи потрапляння важких 
металів і токсичних елементів в оточуюче 
середовище. 

  

 

10 

Консультації   1  

Модульна контрольна робота 4  2   

ВСЬОГО 30 60 3 117 
 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Практичні заняття – 60 год. 
Консультації – 3 год. 
Самостійна робота – 117 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 
 

Основна: 

1.  Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М., Голуб О.А. Загальна хімія. – К.: Вища 

школа, 2009. – 431 с. 

2.  Глінка Н.Л. Загальна хімія. – К.: Вища школа, 1994. – 702 с. 

3.  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – Л.: Химия, 1983. – 263 с. 

4.  Губіна К.Є., Слободяник М.С. Семінарський та лабораторний курс з неорганічної хімії 

(скорочений конспект) для студентів нехімічних спеціальностей. – К.: ВПЦ „Київський 

університет”, 2007. – 191 с. 

5.  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2007. – 43 с.  

6.  Неділько С.А., Попель П.П. Загальна і неорганічна хімія. – К.: Либідь, 2001. 

7.  Скопенко В.В., Григорєва В.В. Найважливішіі класи неорганічних сполук. – К., 1998. – 

120 с.  

8.  Хананина Т.И. Химия окружающей среды. – М.: Юрайт, 2010. – 130 с. 
 
Додаткова: 

1. Голуб A.М. Загальна та неорганічна хімія. В 2 ч. – К: Вища школа, 1971. – 442 с. 

2. Копілевич В.А., Карнаухов О.І. та ін. Загальна і неорганічна хімія. – К., 2003. 

3. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Общая химия. В 4-х т. – М.: Мир, 1975.  

4. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Екологическая химия. – К.: КГУ, 1998. – 116 с. 

 

 

 




