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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Неприпустимі списування, студент повинен вільно володіти матеріалом. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Студент 

не повинен пропускати лекції та лабораторні заняття, про відсутність з 

поважних причин треба заздалегідь інформувати викладача. Перед 

початком лабораторних занять студент повинен ознайомитись з 

інформацію про техніку безпеки під час роботи в хімічній лабораторії та 

розписатись у журналі техніки безпеки. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань. 

Що будемо вивчати?  Зміст, функції хімії навколишнього середовища. Екологічна хімія 

навколишнього середовища 

Чому це треба вивчати?  Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти знань з 

основних фізико-хімічних процесів в атмосфері, літосфері, гідросфері за 

участю абіотичних компонентів біосфери в природних умовах; 

формування сучасного світогляду щодо матеріальності природи, явищ та 

хімічних перетворень в різних формах та напрямках. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знати хімічний склад навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, 

літосфери) і його еволюцію, особливості кругообігу найважливіших 

елементів і речовин, механізми міграції та утримування елементів у 

біосфері. 

Знати методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних 

речовин, у т.ч. лабораторні та промислові способи одержання важливих 

хімічних сполук. 

Уміти використовувати знання в хімічній галузі для дослідження стану 

об’єктів навколишнього середовища, прогнозування впливу забруднень на 

стан довкілля та здоров’я людини. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність оцінювати рівень негативного впливу хімічних сполук 

(органічних та неорганічних) на довкілля та людину. 

Здатність інтегрувати знання з хімії для розуміння хіміко-екологічних 

проблем атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери в цілому. 

Розуміння принципів технологічних процесів виробництв, які мають 

негативний вплив на довкілля, та здатність запропонувати заходи щодо 

зменшення цього впливу. 

Зміст дисципліни Теоретичні основи хімії навколишнього середовища. Основні поняття і 

визначення. 
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Розробник 

 

(Душечкіна Н.Ю.) 

 

Основні закони і поняття хімії, які пояснюють хімічні перетворення в 

біосфері. 

Загальні характеристики розчинів. Роль розчинів і дисперсних систем у 

біосфері. 

Біогеохімічні цикли. Токсиканти.  

Стандарти якості навколишнього середовища. 

Екологічна хімія атмосфери. Структура і склад атмосфери. 

Фотодисоціація. Фотодисоціація води, повітря.  

Джерела забруднення атмосфери. 

Екологічна хімія гідросфери. Запаси води в гідросфері.  

Джерела забруднення гідросфери. 

Екологічна хімія літосфери. Склад та природні ресурси літосфери. 

Шкідливі відходи, які забруднюють земну кору. Властивості грунту. 

Хімія і проблеми охорони навколишнього середовища. 

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових завдань передбачає 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

лабораторних робіт та їх оформлення; підготовку до поточного контролю 

знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Техноекологія, загальна екологія 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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