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ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Методи хімічного контролю об’єктів довкілля»  

передбачена як вибіркова дисципліна для підготовки бакалавра, за освітньої програмою Середня 

освіта (Хімія).    

Вивчення даної дисципліни спрямоване на вивчення хімічного складу об’єктів природного 

середовища: природних вод, грунтів та донних відкладів, повітря. Та вивчення особливостей 

аналізу об’єктів довкілля та методик їх аналізу 

2. Пререквізити: аналітична хімія та інструментальні методи хімічного аналізу, органічна 

хімія. 

 

3. Метою викладання навчальної дисципліни є сформування теоретичних уявлення про 

хіміко-аналітичне забезпечення охорони і безпеки довкілля; ознайомити з методами та 

методиками аналізу, що дають найоб’єктивнішу інформацію про хімічний склад і якість 

різноманітних об’єктів довкілля.  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  
10 Природничі науки  

 

102 Хімія  

 

Хімія 

 

бакалавр 

Вибіркова  

Рік навчання__2__ 

Кількість годин/кредитів   

150 /5 

Семестр__2__ 

Лекції ____ год. 

Практичні _54_ год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота _86_ год. 

Консультації _10_ год. 

Форма контролю:  залік  

Мова навчання українська 
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Основними завданнями навчальної дисципліни “Методи хімічного контролю об’єктів 

довкілля” є набуття знань про особливості хімічного складу природних об’єктів; природні 

процеси, що відбуваються за участю природних складованих, при наявності забруднювачів;  

особливості хімічного контролю природних об’єктів. 

  

4. Процес вивчення   дисципліни   спрямований   на   формування   загальних 

компетентностей (ЗК),  фахових  компетентностей (ІК), та програмних результатів 

навчання (ПРН): 
ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 4. Здатність працювати в команді. 
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ФК 14. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, беручи до уваги їх хімічні властивості.  
ПРН 13. Знає хімічну термінологію та сучасну номенклатуру. 
ПРН 14. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук. 
ПРН 15. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, про будову 

речовини та розуміє взаємозв’язок між ними. 
ПРН 16. Знає головні типи хімічних реакцій та їх основні характеристики, а також основні 

термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій. 
ПРН 17. Знає класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних та органічних речовин 

та розуміє генетичні зв’язки між ними. 
ПРН 19. Знає методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, у т.ч. лабораторні 

та промислові способи одержання важливих хімічних сполук. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

Лек. 
Практ. 

(Семін.) 
Лаб. Конс. Сам.  

Форма 

контролю/ 

бали 

Змістовий модуль 1.  Хімічний склад об’єктів природного середовища  

Тема 1. Хімічний склад, 

класифікація та деякі властивості  

поверхневих вод суші. 

9  4  1 4 Т/2 

Тема 2. Хімічний склад, 

класифікація та деякі властивості  

підземних вод. 

9  4  1 4 Т/2 

Тема 3. Хімічний склад, 

класифікація та деякі властивості 

морських та океанських вод  

9  4  1 4 Т/2 

Тема 4. Хімічний склад, 

класифікація та деякі властивості   

повітря та атмосферних опадів 

8  4   4 Т/2 

Тема 5. Хімічний склад, 

класифікація та деякі властивості  

грунтів та донних відкладів 

8  4   4 Т/2 

Разом за змістовим модулем 1 43  20  3 20 /10 

Змістовий модуль 2.  Характеристика методів та особливості аналізу об’єктів природного 

середовища  

Тема 6. Загальна схема та основні 

етапи аналізу об’єктів довкілля. 

8  2  1 5 Т/1 
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Тема 7. Характеристика методів 

аналізу об’єктів довкілля. 

8  2  1 5 Т/1 

Тема 8. Загальна схема та основні 

етапи аналізу об’єктів довкілля. 

8  2  1 5 Т/2 

Тема 9. Особливості  аналізу 

природних вод. 

6  2   4 Т/2 

Тема 10. Особливості  аналізу 

повітря 

6  2   4 Т/2 

Тема 11. Особливості  аналізу 

грунтів та донних відкладів 

6  2   4 Т/2 

 Разом за змістовим модулем 2 42  12  3 27 /10 

Змістовий модуль 3.  Методика аналізу об’єктів природного середовища 

Тема 12. Визначення фізичних 

властивостей та інтегральних 

показників хімічного складу вод 

10  4  1 5 Т/2 

Тема 13. Визначення 

індивідуальних показників 

хімічного складу вод. 

10  4  1 5 Т/2 

Тема 14. Метали та їх сполуки в 

повітрі. 

6  2   4 Т/2 

Тема 15. Неорганічні газуваті 

сполуки в повітрі 

6  2   4 Т/2 

Тема 16. Органічні сполуки 

повітря. 

7  2  1 4 Т/2 

Тема 17. Валовий склад грунтів та 

донних відкладів 

5  2   3 Т/2 

Тема 18. Катіонообмінна здатність 

грунтів та донних відкладів 

5  2   3 Т/2 

Тема 19. Доступні для живлення 

форми (NPK) грунтів та донних 

відкладів 

5  2   3 Т/2 

Тема 20. Мікроелементи грунтів та 

донних відкладів 

5  2   3 Т/2 

Тема 21. Антропогені забруднювачі 

грунтів та донних відкладів 

8  2  1 5 Т/2 

Разом за змістовим модулем 3 65  24  4 39 /20 

Модульний контроль       /60 

Разом за семестр       /100 

Усього годин 150 24 56  10 64  

 

Т-теоретичні завдання  

 

  

6.  Завдання для самостійного опрацювання 

 
1. Визначення фенолів та їх похідних в природних водах. 

2. Визначення парів Меркурію в повітрі. 
3. Визначення парів тетраетилсвинцю в повітрі. 

4. Визначення азотовмісних органічних сполук в природних водах. 

5. Визначення галогенорганічних сполук в природних водах. 

6. Визначення барвників в природних водах. 
7. Тест-методи в аналізі об'єктів навколишньго середовища. 
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8. Визначення ПАР в природних водах. 

9. Визначення вмісту H2S, у повітрі. 
10. Визначення вмісту SO2, у повітрі. 

11. Визначення вмісту СO у повітрі. 

12. Визначення вмісту оксидів Нітрогену у повітрі. 

13. Індикаторні трубки, індикаторні папірці для визначення об’єктів природного середовища. 
14. Визначення діоксинів у повітрі. 

15. Визначення загального органічного Карбону в об'єктах довкілля. 

16. Визначення поверхнево активних речовин в природних водах. 
17. Визначення ароматичних вуглеводнів в природних водах. 

18. Визначення поверхнево активних речовин в грунтах. 

19. Визначення вмісту Меркурію в морських водах. 
20. Визначення вмісту Селену в морських водах. 

21. Визначення хлорорганічних пестицидів у грунтах. 

22. Визначення фосфорорганічних пестицидів у грунтах. 

23. Визначення вмісту Вісмуту, Кадмію в морських водах. 
24. Визначення AsO2

- - йону у природних та стічних водах.  

25. Визначення метану та вуглекислого газу в шахтному повітрі. 

26. Визначення Плюмбуму в атмосферному повітрі. 
27. Визначення органічних розчинників в природних водах. 

28. Визначення вмісту нафти та нафтопродуктів в природних водах. 

29. Визначення радіоактивних елементів в грунтах та донних відкладах. 

30. Визначення вмісту азбесту в повітрі. 
31. Визначення вмісту вугільного пилу в повітрі. 

32. Визначення Мангану в грунтах. 

33. Визначення Плюмбуму в грунтах. 
34. Визначення вмісту Феруму  в грунтах. 

35. Визначення вмісту сажі в атмосферному повітрі. 

36. Визначення Берилію в природних та стічних водах. 
37. Визначення Стануму в грунтах. 

 

 

ІV. Політика оцінювання 

У разі пропуску студентом практичних занять та модульних контрольних передбачається їх 

відпрацювання. 

 

V. Підсумковий контроль 

  Формою підсумкового семестрового контролю є залік і у випадку незадовільної підсумкової 

оцінки студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад,  усно здати одну із 

тем, або перездати якусь тему).  

VI. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 - 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 - 66 Достатньо 
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1 – 59 Незадовільно 

 

VІ. Рекомендована література  

1. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях / Ломницька 

Я.Ф., Чабан Н.Ф. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. - 304 с. 

2. Ломницька Я. Ф. Склад та хімічний контроль об'єктів довкілля : навч. посіб. / Я. Ф. 

Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 589 с.  

3. Борщишин І.Д. Аналітична хімія та методи аналізу параметрів навколишнього 

середовища [Текст] : практикум до семінар. занять: навч. посіб. для студ. екол. спец. 

вищ. навч. закл. / І. Д. Борщишин, М. Ф. Юрим. - Л. : Сполом, 2012. - 135 с. 

4. Набиванець Б.Й. Аналітична хімія природного середовища / Набиванець Б.Й.,             

Сухан В.В., Калабіна Л.В.- К. : Либідь, 1996. - 301 с. 

5. Циганок Л.П. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу: навчальний посібник / 

Л.П.Циганок, Т.О.Бубель, А.Б.Вишнікін, О.Ю.Вашкевич; За ред. проф. Л.П. Циганок - 

Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2014.- 252 с. 

6. Базель Я.Р. Практичний курс аналітичної хімії / Базель Я.Р., Воронич О.Г., Кормош 

Ж.О. - Луцьк.: Вежа, 2004.- 256 с.  

7. Практикум з аналітичної хімії. Інструментальні методи аналізу. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Студеняк Я.І., Воронич О.Г., Сухарева О.Ю., Фершал М.В., Базель Я.Р - 

Ужгород, 2014.- 129с. 
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