
№ 

заняття 

Назва розділів, тем та зміст занять Основні вимоги до знань та умінь з теми Науково-

методич. 

літерат. 

1 Розділ 1 

Вступ до геохімії та екологічної 

геохімії 

1.1 Геохімія та екологічна геохімія 

як науки  

ЗНАТИ: основні терміни і поняття геохімії 

та екологічної геохімії; мета, об’єкт, 

предмет, задачі та методи; геосистема, 

геосфера. Основні визначення і теоретичні 

положення з екологічної геохімії. 

[1], 

c.12-18 

 

СРС Становлення і розвиток екологічної 

геохімії. Історія геохімічних 

досліджень довкілля.  

 

ЗНАТИ: екологізація на сучасному стані, 

основні напрямки досліджень, засновники  

геохімічної екології, основні наукові 

напрямки. Вклад В. І. Вернадського в 

розвиток науки. Вчення О. Є. Ферсмана, Ф. 

У. Кларка, О. І. Перельмана та ін. 

[1], 

c. 18-25 

2 1.2 Методологія геохімії та 

екологічної геохімії 

Аспекти геохімічних досліджень 

ЗНАТИ: геохімія процесів (міграції, 

концентрації, розсіяння), систем (а-, 

біогенних та техногенних) та елементів 

[1], 

c. 26-29 

СРС Закони та загальні закономірності 

розподілу хімічних елементів в 

різних геохімічних геосистемах 

ЗНАТИ: значення періодичного закону Д. 

І. Менделєєва для геохімії; закономірності 

Вернадського, Ферсмана, основні 

геохімічні закони. 

[1], 

c. 101-

105 

3 Методи представлення геохімічної 

інформації 

ЗНАТИ: матричний принцип систематики 

геохімічної інформації, картографічна 

систематизація.  

[1], 

c. 30-35 

СРС Принципи картографічної 

систематизації 

геохімічної інформації 

ЗНАТИ: види карт, класифікація 

геохімічних побудов 

[1], 

c. 35-40 

4 1.3 Прикладна геохімія 

Особливості практичного додатку 

екологічної геохімії 

ЗНАТИ: геохімічні методи пошуків 

корисних копалин, геохімія та 

природоохоронна діяльність, охорона 

здоров’я, сільське господарство, хімічна 

технологія, будівництво. 

[1], 

c. 42-46 

5 Семінарське заняття з тем розділу 

№ 1 «Вступ до геохімії та  

екологічної геохімії» 

ЗНАТИ: питання з тем розділу № 1 «Вступ 

до геохімії та екологічної геохімії» 

 

6 Розділ 2 

Геохімія елементів 

2.1 Основні форми находження 

хімічних елементів в геосферах 

ЗНАТИ: класифікація Вернадського та 

Кв’ятковського, залежність міграційних 

здібностей від форми находження  

[1], 

c. 216-

219 

[2],  

с.17-20 

СРС Основні властивості атомів та іонів, 

що визначають їх поведінку та стан 

ЗНАТИ: основні властивості атомів та 

іонів, що визначають їх поведінку та стан 

[2],  

с. 21-25 

7 2.2 Геохімічна класифікація 

елементів 

ЗНАТИ: класифікація Вернадського, 

Ферсмана, Гольдшмідта, Полинова та 

Перельмана. 

[4], 

c. 408-

409 

8 2.3 Геохімічна характеристика 

елементів 

Геохімічна характеристика хімічних 

елементів І групи 

ЗНАТИ: елементи, що утворюють хімічно 

активні гази; інертні гази 

[4], 

c. 409-

420 

СРС Геохімічна характеристика хімічних 

елементів ІІ групи 

типові лужні та лужноземельні метали; 

галогени 

[4], 

c. 421-

431 

9 Геохімічна характеристика хімічних 

елементів ІІІ групи 

ЗНАТИ: літофільні аніоногенні елементи; з 

постійною та змінною валентністю, що 

утворюють катіони та аніони 

[4], 

c. 431-

442 



СРС Геохімічна характеристика хімічних 

елементів ІІІ групи 

ЗНАТИ: метали групи заліза, платиноїди, 

халькофільні метали та неметали, 

літофільно-халькофільні елементи 

[4], 

c. 442-

456 

10 2.4 Токсикологічні аспекти 

екологічної геохімії  

Основні поняття про аномальність 

розподілу хімічних елементів в 

різних геохімічних системах 

ЗНАТИ:  аномальність розподілу хімічних 

елементів в різних геохімічних системах, 

геохімічне поле, фон, аномалія 

[2], 

c. 33-38 

СРС Геохімічні аспекти токсичності 

елементів 

ЗНАТИ: геохімічні фактори еволюції, 

«запаси міцності» живого організму, 

залежність «доза-ефект», біогеохімічні 

провінції та ендемії, санітарно-гігієнічні 

критерії токсичності 

[3], 

c. 31-38 

11 Семінарське заняття з тем розділу 

№ 2 «Геохімія елементів» 

ЗНАТИ: питання з тем розділу № 2 

«Геохімія елементів»  

 

12 Розділ 3 

Розповсюдженість і особливості 

розподілу хімічних елементів в 

геосфер них оболонках Землі 

3.1 Розповсюдженість хімічних 

елементів в земній корі 

ЗНАТИ: будова та склад земної кори, 

континентальна та океанічна кори,  

розсіяння хімічних елементів, найбільш 

розповсюджені елементи земної кори 

[1], 

c. 50-52 

СРС Кларки хімічних елементів в земній 

корі 

ЗНАТИ: кларк, рідкісні та розсіяні 

елементи, надлишкові та дефіцитні  

[1], 

c. 52-55 

13 Практична робота № 1 

«Кількісні характеристики 

елементного складу геосфер»: 

розв’язок задач з теми на 

визначення концентрації, 

елементного складу, кларків, 

кларків концентрації елементів 

ЗНАТИ: основні поняття, закони 

екологічної геохімії, склад літосфери, 

кларки та кларки концентрацій елементів; 

ВМІТИ: визначати кларки, кларки 

концентрацій, масову долю елементів в 

об’єктах біосфери, користуватися 

формулами перерахунку концентрацій 

[20], 

c.6-14 

14 3.2 Розподіл хімічних елементів в 

педосфері 

Особливості ґрунтового покриву 

для розповсюдження елементів 

ЗНАТИ: ґрунтовий профіль, мінеральна та 

органічна частини ґрунту та їх геохімічні 

властивості, гумусові кислоти, елементний 

склад гумусу 

[1], 

c. 77-82 

СРС Розподіл розсіяних елементів в 

педосфері та в донних відкладах 

водотоків 

ЗНАТИ: модальні концентрації, 

високодисперсні мінерали та органічна 

складова, розподіл розсіяних елементів в 

педосфері, донні відклади, потік розсіяння, 

депонуючи властивості 

[1], 

c. 82-89 

15 Екологічні оцінки забруднення 

ґрунтів  

ЗНАТИ: хімічне забруднення ґрунтів, 

екзогенні забруднюючі речовини, 

лімітуючи показники шкідливості, ПДК та 

ОДК деяких елементів  

[1], 

c. 89-93 

СРС Категорії забруднення ґрунтів, 

коефіцієнт концентрації та 

сумарний показник забруднення 

ЗНАТИ:  категорії забруднення ґрунтів, 

коефіцієнт концентрації та сумарний 

показник забруднення: встановлення,  

[1], 

c. 93-105 

16 Практична робота № 2 

«Еколого-геохімічні оцінки 

забруднення ґрунтів»  

ВМІТИ: розраховувати кларки 

концентрацій елементів у біооб’єкті 

ландшафту щодо фонових, КБП,  

ЗНАТИ: існуючі взаємодії між вмістом 

хімічного елемента в організмі і 

середовищі його мешкання, прикладні 

задачі районування і контролю стану 

ґрунтів, формули кларку концентрації та 

сумарного показника забруднення.  

[15], 

c.232-

238 

17 Практична робота № 3 

«Оцінка стану ґрунтового покриву 

за допомогою еколого-геохімічного 

районування території» 

ЗНАТИ: важки метали, поняття 

геохімічного фону та аномалії, ГДК, 

кларки, кларки концентрацій, сумарний 

показник накопичення 

 

[15], 

c.240-

253 



18 3.3 Геохімічний склад гідросфери 

Загальна характеристика 

гідросфери. Класифікація за 

хімічним складом. 

ЗНАТИ:  основні фактори формування 

хімічного складу природних вод,  водяні 

системи, зональна характеристика 

гідросфери, принцип класифікації 

природних вод за хімічним складом, 

зональність ґрунтових вод. 

[1], 

c. 165-

166 

[4], 

c. 141-

145 

СРС Особливості розповсюдження 

хімічних елементів в гідросфері 

 

ЗНАТИ:  геохімічна класифікація 

поверхневих вод, типи класів в залежності 

від обстановки, відміна океанічних вод від 

материкових, формування геохімічного 

стоку  

[5], 

c.61-68 

19 Розчинність неорганічних 

мінеральних речовин та газів 

Органічні речовини в водному 

середовищі 

ЗНАТИ: мінералізація, найважливіші 

макрокомпоненти  водного середовища, 

розчинність солей, мікрокомпоненти, 

геохімічне значення кисню, вуглекислоти, 

сірководню та водню,  величина 

розчиненого органічного вуглецю та його 

геохімічне значення, ХПК, БПК, геохімічні  

[1], 

c. 167-

171 

 

СРС Екологічні оцінки забруднення 

природних вод 

ЗНАТИ:  екологічні оцінки забруднення 

природних вод: ІЗВ, ЛОШ, ГДК різних гр 

[1],c. 

171-175 

20 Практична робота № 4 

«Оцінка інтенсивності водної 

міграції»  

 

ЗНАТИ: особливості водної міграції 

елементів, загальна характеристика 

внутрішніх та зовнішніх факторів водної 

міграції, розрахунок коефіцієнта водної  

[19], 

c. 171-

175 

 

21 3.4 Основні геохімічні 

характеристики атмосфери 

Геохімія газової оболонки Землі.  

ЗНАТИ:   геохімія газової оболонки Землі, 

утворення газів; надземна та підземна 

атмосфери; класифікація газів підземних 

атмосфер за походженням та головним 

компонентам; процеси нітрифікації та  

[13], 

c.154-

160 

 

СРС Виникнення та еволюція складу 

атмосфери. Фактори, що впливають 

на склад атмосфери. Екологічні 

оцінки забруднення атмосфери 

ЗНАТИ:  фактори, що впливають на склад 

атмосфери, перетворення хімічних 

елементів в повітрі; геохімічна та 

біологічна роль кисню; утворення 

забруднюючих речовин під згоранні 

палива; утворення аерозолів в атмосфері. 

ГДК, приземні, максимальні концентрації, 

статистичні показники, ІЗА 

[12], 

c.74-83 

22 3.5 Особливості хімічного складу 

живої речовини та біогеохімічна 

зональністьЗагальні відомості про 

хімічний склад живої речовини 

ЗНАТИ: хімічний склад живої речовини – 

вуглець, азот, кальцій, сірка, кремній, 

мікроелементи, сухий залишок, зольність 

як геохімічні показники 

[1], 

c.63-69 

СРС Біогеохімічні функції живої 

речовини, їх основні групи. 

Організми-концентратори. 

ЗНАТИ: жива речовина, її біогеохімічні 

функції, групи функцій, приклади; 

концентрація; елементний склад; поняття 

організмів-концентраторів, приклади. 

[14], 

с.99-111 

c. 113-

114 

23 Практична робота № 5 

«Біогеохімічна оцінка змін 

мікроелементного складу рослин в 

залежності від елементного складу 

ґрунтів» 

ЗНАТИ:  макро- та мікроелементний склад 

ґрунту та літосфери, біогеохімічні функції 

живої речовини, рослини-концентратори 

щодо їх здатності накопичувати хімічні 

елементи, групи факторів, що впливають 

на мінливість хімічного складу рослинних 

культур. 

[15],  

c.240-

250 

СРС Проблеми еколого-геохімічного 

регламентування стану живої 

речовини 

ЗНАТИ: проблеми еколого-геохімічного 

регламентування стану живої речовини, 

ГДК, ОДК, гігієнічні нормативи 

[1], 

c.72-76 

24 Семінарське заняття з тем розділу  3  ЗНАТИ: питання з тем розділу №3   



 

  



 

Курс навчання 1 2 3 4 Всього 

Семестр 1 2 3 4 5 6 7 8 

Повний обсяг годин на предмет      78 138  216 

У тому числі аудиторних занять      48 80  128 

З них:                                                        лекції       

32 

 

52 

 86 

                            лабораторні          

     практичні      10 18  26 

        семінарські      6 8  14 

          консультації          

Види індивідуальних занять (ККР, ргр, кп)      - 2  2 

Кількість годин на самостійну роботу      30 58  88 

Підсумкові форми контролю      Залік Іспит  Іспит 
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