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БІЛЕТ № 1 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Визначити загальні особливості фізико-хімічної міграції хімічних 

елементів. Охарактеризувати водну фізико-хімічну міграцію та фізико-

хімічну міграцію газів  

2. Визначити принципи, основні положення, задачі комплексної еколого-

геохімічної оцінки стану довкілля 

3. Розрахувати фітотоксичність пестициду ΔХ на різних ґрунтах,  якщо 

середня довжина коренів жита на ґрунті з пестицидом становить 66 см, 

а на ґрунті без пестициду – 78 см. Розрахувати адсорбцію пестициду 

ґрунтом, якщо його фактична концентрація складає 1,5 мг/кг, а 

залишкова концентрація пестициду, встановлена дослідним шляхом, - 

0,65 мг/кг. 
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БІЛЕТ № 2 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Визначити особливості хімічного складу живої речовини та 

біогеохімічної  зональності 

2. Яким чином відбувається еколого-геохімічне вивчення та оцінка стану 

територій сільськогосподарської діяльності? 

3. Для іонів Cr3+ і Fe2+ (величини іонних радіусів відповідно рівні 0,64 і 

0,8 Å) розрахувати величини енергетичних коефіцієнтів та потенціалів 

Картледжа, оцінити результат. 
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БІЛЕТ № 3 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати аспекти геохімічних досліджень  та описати методи 

представлення геохімічної інформації 

2. Визначити методичні особливості та практичне значення еколого-

геохімічних досліджень при розвідці рудних родовищ 

3. Обчислити масову частку кобальту і його оксиду в природному 

мінералі еритриті Co3(AsO4)2
* 8H2O 
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БІЛЕТ № 4 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати основні особливості механічної міграції елементів. 

Визначити значення механічної денудації та еолових процесів  

2. Охарактеризувати ландшафти як біокосні геохімічні системи 

3. Розрахувати коефіцієнт інтенсивності розкладання опаду і тривалість 

збереження підстилки (ІРТ) у даній природній зоні, якщо маса 

підстилки цієї зони становить 8350 т/км2, а маса річного опаду – 240 

т/км2. 
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БІЛЕТ № 5 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати техногенні аномалії та техногенні механічні, 

біогеохімічні та соціальні бар’єри. Навести приклади техногенних 

фізико-хімічних бар’єрів із найбільшим еколого-геохімічним ефектом. 

2. Охарактеризувати та проаналізувати критерії оцінки еколого-

геохімічного стану довкілля 

3. У якій масі сільськогосподарського добрива калійної селітри міститься 

стільки ж калію, як і в 5 моль хлориду калію? 
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БІЛЕТ № 6 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Наведіть характеристику та класифікацію геохімічних бар’єрів. Яку 

роль грають геохімічні бар’єри в біосферних процесах? 

2. Навести класифікацію геохімічних ландшафтів та визначити сутність  

ландшафтно-геохімічне картографування 

3. Для підживлення зернових культур було внесено як мінеральне 

добриво 1,5 т аміачної селітри на поле площею 10 га. Довести 

розрахунком наявність або відсутність нітратного забруднення 

продукції, якщо норма внесення добрив - 50 кг азоту на 1 га, проте 

аміачна селітра містить 2% домішок. 
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БІЛЕТ № 7 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Визначити основні геохімічні характеристики атмосфери 

2. Охарактеризувати техногенне геохімічне перетворення 

сільськогосподарських територій. Як здійснюється еколого-геохімічне 

вивчення та оцінка стану територій сільськогосподарської діяльності? 

3. Розрахувати показник сумарного накопичення Zс
+ елементів Натрію та 

Феруму у біооб’єкті Gс і ґрунті Gс
г даного ландшафту, якщо кларк 

концентрацій Кк у біооб’єкті для елементів становить: Кк (Na) – 2,0, Кк 

(Fe) – 1,0; а кларк концентрацій Кк
г у ґрунті для елементів становить: 

Кк
г (Na) – 1,01, Кк

 г (Fe) – 3,8. Зробити висновок щодо їх у накопичення 

у біооб’єкті та ґрунті даного ландшафту. 
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БІЛЕТ № 8 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

  

1. Охарактеризувати біогенну міграцію хімічних елементів, визначити її 

форми. Як оцінюється інтенсивність  біогенної міграції? 

2. В чому сенс та як відбуваються медико-геохімічні дослідження? 

3. Розрахувати індекс біогеохімічного кругообігу (ІБГК) для Нітрогену у 

даному ландшафті, якщо його кількість у річному прирості біомаси 

становить 7,6 кг/га, а його маса, яка виноситься водами річок басейну, 

становить 3,9 кг/га. Зробити висновок, щодо його запасу у біомасі 

даного ландшафту. 
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БІЛЕТ № 9 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати розподіл хімічних елементів в педосфері 

2. Визначити методичні особливості та практичні можливості 

використання геохімічних методів при оцінці стану промислово-

міських агломерацій 

3. Розрахувати величину енергетичного коефіцієнту (ЕКi) для іону Хлору, 

в залежності від його форми перебування в літосфері (катіон або 

аніон), якщо величина його радіусу Ri становить 1,81 Å. За величиною 

цього показника охарактеризувати міграційні здібності Хлору у 

біосфері 
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БІЛЕТ № 10 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати види і типи міграції хімічних елементів 

2. Визначити методичні можливості та практичне значення еколого-

геохімічних досліджень агроекосистем 

3. Розрахувати показник сумарного накопичення Zс
+, показник сумарного 

розсіювання Zс
- та встановіть градієнт загального вмісту елементів 

Калію, Барію, Кобальту та Цинку у біооб’єкті Gс даного ландшафту, 

якщо усереднені результати аналізу цих елементів Се у біооб’єкті для 

даного ландшафту становлять: СК – 95,08 г/кг, СВа – 135,16 г/кг, ССо – 

13,2 г/кг, СZn – 28,7 г/кг, а середня концентрація цих же елементів у 

фоновому біооб’єкті становить: Сф К – 114,16 г/кг, Сф Ва – 124, 02 г/кг, 

Сф Со – 5,48 г/кг, Сф Zn – 5,01 г/кг, Зробіть висновок, щодо їх 

накопичення біооб’єктом у даному ландшафті. 
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БІЛЕТ № 11 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Навести та охарактеризувати екологічні оцінки забруднення ґрунтів 

2. Яким чином відбувається еколого-геохімічне вивчення та оцінка стану 

промислово-міських агломерацій 

3. Розрахувати коефіцієнт біологічного поглинання хімічного елементу 

Купрума біооб’єктом у даному ландшафті (КБП), якщо концентрація 

Купрума в золі біооб’єкту (СCu) становить 127,97 г/кг, а концентрація 

Купрума у ґрунті (Сг Cu) – 141,31 г/кг. Зробити висновок, до яких 

елементів за групами біологічного поглинання О. І. Перельмана 

відноситься Купрум. 
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БІЛЕТ № 12 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати розповсюдженість хімічних елементів в земній корі 

2. Охарактеризувати основні етапи проведення еколого-геохімічних 

досліджень та картування 

3. Визначити ємність біологічного кругообігу (ЄБК) у ландшафті, якщо 

запас елементів у фітомасі становить: mN – 96,0 кг/га, mР – 11,0 кг/га, 

mК – 31,0 кг/га, mСа – 36,0 кг/га, mMg – 12,0 кг/га, mS – 5,8 кг/га, mС – 

181,4 кг/га. Зробити висновок, щодо накопичування елементів у даному 

ландшафті. 
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БІЛЕТ № 13 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати техногенну міграцію хімічних елементів, її 

показники та групи техногенних процесів.  

2. З чого складається підготовчий період та польові еколого-геохімічні 

роботи? 

3. Розрахувати баланс хімічних елементів Нітрогену, Фосфору, Калію, 

Кальцію, та розташуйте їх за мірою збільшення участі у 

біогеохімічному кругообігу, якщо їх кількість, яка поступає до 

природної зони за рік становить (кг/га/рік): для Нітрогену – 4,0, 

Фосфору – 0,15, Калію – 5,0, Кальцію – 7,0, а винос цих елементів за 

рік становить (кг/га/рік): для Нітрогену – 58,8, Фосфору – 3,66, Калію – 

24,6, Кальцію – 60,0. 
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БІЛЕТ № 14 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати геохімічні цикли міграції хімічних елементів 

2. Охарактеризувати комплексні лабораторно-аналітичні роботи і 

дослідження з метою еколого-геохімічних оцінок 

3. Розрахувати біофільність елементів Натрію, Феруму, Хлору та 

Сульфуру, якщо концентрація елементів у біооб’єкті становить: СNa – 

0,03%, CFe – 0,05%, CCl – 0,8・10-2%, CS – 5,8・10-2%. Зробити висновок 

щодо ролі цих елементів у життєдіяльності живих організмів. 
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БІЛЕТ № 15 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати геохімічний склад гідросфери 

2. Охарактеризувати техногенні ореоли та потоки розсіяння. Як 

здійснюється еколого-геохімічне вивчення та оцінка стану промислово-

міських агломерацій? 

3. Розрахувати кларк концентрацій хімічного елемента Кальцію у 

біооб’єкті даного ландшафту (Кк) щодо фонового біооб’єкту, який 

росте у місцевості, відокремленій від джерел забруднення й 

автотранспорту. Зробіть висновок, щодо збагачення Кальцієм 

біооб’єкту уданому ландшафті. Усереднені результати аналізу Кальцію 

у біооб’єкті для даного ландшафту (ССа) дорівнюють 108,21 г/кг, а 

середня концентрація Кальцію у фоновому біооб’єкті (Сф Са) – 114,16 

г/кг. 
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БІЛЕТ № 16 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Проаналізувати особливості практичного додатку екологічної геохімії 

2. Охарактеризувати процес обробки та інтерпретації еколого-

геохімічних даних 

3. Встановлено зменшення азоту з 1 га ґрунту за сезон в кількості 80 кг. 

Скільки добрива нітрату амонію треба внести для відновлення 

кількості азоту, якщо за рахунок природних процесів в ґрунт 

повертається 25% азоту? 
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БІЛЕТ № 17 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Дати характеристику та аналіз геохімічній класифікації елементів 

2. Охарактеризувати основні особливості та наслідки впливу техногенезу 

на геохімічний стан довкілля. З якою метою виконується еколого-

геохімічна оцінка стану довкілля? 

3. Визначити сумарний показник накопичення забруднення ґрунтів, якщо 

відомі кларки мікроелементів у літосфері та ґрунті. 

Елемент As Ni Se Mn Sn 

Кґр 2*10-4 2*10-2 3*10-7 0,5 7*10-4 

Кліт 5*10-4 4*10-3 10-6 10-1 10-3 
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БІЛЕТ № 18 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати екологічну геохімію як науку  

2. Яким чином відбувається еколого-геохімічне вивчення та оцінка 

гірничопромислових регіонів і районів 

3. Обчислити масову частку алюмінію і його оксиду в природному 

мінералі евклазі  BeAl(SiO4)(OH) 
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БІЛЕТ № 19 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати основні форми находження хімічних елементів в 

геосферах, основні властивості атомів та іонів, що визначають їх 

поведінку та стан 

2. Визначити та проаналізувати поняття про техногенез та техногенну 

міграцію 

3. Розрахувати зміст свинцю в крові дитини, якщо в пробі ґрунту 

досліджуваного району складає 532 млн-1. Скласти висновок про 

наслідки накопичення свинцю в крові дитини. 
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БІЛЕТ № 20 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

  

1. Проаналізувати розподіл хімічних елементів в педосфері та в донних 

відкладах водотоків. Охарактеризувати особливості ґрунтового 

покриву для розповсюдження елементів.  

2. Охарактеризувати біокосні геохімічні системи – кори  вивітрювання 

3. Визначити масову частку цинку в зеленій частини рослини, якщо в 

золі, що становить 65% маси рослини, міститься 228 мкг% цинку 
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БІЛЕТ № 21 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Визначити основні поняття про аномальність розподілу хімічних 

елементів в різних геохімічних системах 

2. Яким чином відбувається звітність за результатами еколого-

геохімічних досліджень та картування? 

3. Обчислити середній кларк оксиду натрію, якщо кларк знаходження 

натрію в літосфері дорівнює 2,5   %. 
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БІЛЕТ № 22 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати біогенну міграцію хімічних елементів, визначити її 

форми. Як оцінюється інтенсивність  біогенної міграції? 

2. Охарактеризувати біокосні геохімічні системи – ґрунти 

3. Для іонів As5+ і Hg2+ (величини іонних радіусів відповідно рівні 0,47 і 

1,12 Å) розрахувати величини енергетичних коефіцієнтів та потенціалів 

Картледжа, оцінити результат. 
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БІЛЕТ № 23 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Наведіть характеристику та класифікацію геохімічних бар’єрів. Яку 

роль грають геохімічні бар’єри в біосферних процесах? 

2. Охарактеризувати біокосні геохімічні системи –  мули 

3. Обчислити середній кларк оксиду заліза (ІІІ), якщо кларк знаходження 

натрію в літосфері дорівнює 4,65   %. 
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БІЛЕТ № 24 

до іспиту з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ» 

для студентів IV курсу навчання денного відділення 

спец. 5.04010602 «Прикладна екологія» 

 

1. Охарактеризувати основні особливості механічної міграції елементів. 

Визначити значення механічної денудації та еолових процесів  

2. Охарактеризувати біокосні геохімічні системи – кори  вивітрювання 

3. Розрахувати фітотоксичність пестициду ΔХ на різних ґрунтах,  якщо 

середня довжина коренів жита на ґрунті з пестицидом становить 46 см, 

а на ґрунті без пестициду – 59 см. Розрахувати адсорбцію пестициду 

ґрунтом, якщо його фактична концентрація складає 2,7 мг/кг, а 

залишкова концентрація пестициду, встановлена дослідним шляхом, - 

1,25 мг/кг. 
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