


  



 

Мета дисципліни – надання базових знань студентам про основні уявленнями про 

походження вод, в т.ч. підземних на Землі, фізичні та хімічні властивості води, хімічний 

склад води (макро-, мікрокомпоненти та ін.), визначення вмісту у воді деяких корисних та 

шкідливих компонентів та методики їх проведення, загальні гігієнічні вимоги до якості 

питних вод, що базуються на фундаментальних розробках циклу природничих наук: 

географії, хімії, біології, основ гідрології. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Володіти базовими знаннями з хімії. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти засвоюють теоретичний матеріал про основні гіпотези походження води на 

Землі, роль води у геологічних процесах, специфічні властивості води, участь підземних вод в 

кругообігу води на Землі. Вивчають фізичні і хімічні властивості води, основні методики 

дослідження води у визначенні фізичних і хімічних властивостей. Ознайомлюються з 

нормативними документами стосовно проведення хімічного аналізу води. На лабораторних 

заняттях студенти засвоюють лекційний матеріал та за допомогою існуючих методик 

проводять аналіз води. На основі проведеного аналізу води, використовуючи існуючі 

стандарти для води студенти класифікують та дають рекомендації стосовно цільового 

призначення дослідної води.  

Завдання: 

1. Розгляд та вивчення початкових теоретичних передумов поведінки певних 

мікро-, мікрокомпонентів, другорядних компонентів та ін. у воді в процесі 

кругообігу (в т.ч. і геологічного); 

2. Практичне опанування різних варіантів проведення хімічного аналізу 

конкретного компоненту;  

3. Навчитися користуватися різними варіантами графічного зображення результатів 

хімічного аналізу в залежності від потреб. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мет

оди 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Особливості розповсюдження води на 

Землі; основні гіпотези походження 

лекція, самостійне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Загальні відомості про воду як 

речовину; специфічні властивості 

води; вода як розчинник 

лекція, самостійне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Фізичні та хімічні властивості вод лекція, лабораторне 

заняття самостійне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.4 Основні методики проведення 

хімічного аналізу підземних вод 

лекція, лабораторне 

заняття, самостійне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.5 Методики узагальнення результатів 

хімічного аналізу підземних вод 

лекція, самостійне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.6 Нормативні документи в галузі 

гідрогеології 

лекція, самостійне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Дотримуватися техніки безпеки при 

роботі в лабораторії; користуватися 

лабораторним інвентарем для 

проведення хімічного аналізу води 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.2 Відбирати проби води для подальшого лабораторне заняття, Письмова до 10% 



аналізу  самостійне навчання робота 

2.3 Визначати фізичні властивості води 

(запах; колір; смак) 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.4 Визначати pH; Eh лабораторне заняття Письмова 

робота 

до 10% 

2.5 Визначати вміст макро- та 

мікрокомпонентів  

лабораторне заняття Письмова 

робота 

до 10% 

2.6 Систематизація та класифікація 

отриманих результатів хімічного 

аналізу (створення паспорту води) 

самостійна робота Письмова 

робота 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну роботу 

для проведення повного циклу 

розширеного хімічного аналізу води 

(відбір проби, лабораторна робота, 

систематизація роботи) 

лабораторне заняття --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

лабораторне заняття --/- до 5% 

Структура курсу: лекційні та лабораторні заняття. 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з теми «Гіпотези походження води. Вода як розчинник» – 20 балів 

(рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота з теми «Властивості та хімічний склад підземних вод. Їх визначення, 

систематизація та обробка» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 12 

бали. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у 

даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість 

балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) чи/або залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час семестру 

набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за рейтинговою системою та передбачає: 

виконання 6 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних 

знань та практично засвоїти існуючі методики проведення хімічного аналізу води) та 

проведення 2 письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

письмового заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 



Не зараховано / Fail 0-59 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва лекції  

Кількість 

годин  

теми  лекції лабораторні  самост. 

     робота 

 

Розділ 1. 

 Гіпотези походження води. Вода як розчинник  

1 Тема 1. Історія розвитку та сучасний стан. 2   2 

2 
Тема 2. Розповсюдження води на Землі. Гіпотези 

походження. 2   4 

3 

Тема 3. Короткі відомості проводу як речовину. 

Специфічні властивості води. Структурні моделі 

води. 2   4 

4 
Тема  4.  Вода  як  розчинник.  Види дисперсних 

систем. 2   4 

5 
Тема 5. Способи вираження концентрації 

розчинів 2 2  4 

6 
Тема 6. Форми міграції хімічних елементів у 

підземних водах 2   4 

 Контрольна робота 1     

Розділ 2 

Властивості та хімічний склад підземних вод. Їх визначення, систематизація та обробка 

7 
Тема 7. Поняття про якість води. Показники 

якості води. Вимоги до якості питних вод.  2   4 

8 Тема  8.   Фізичні властивості води 4 2  4 

9 Тема 9. Хімічний властивості води 4 2  4 

10 

Тема 10. Хімічний склад підземних вод: макро- та 

мікрокомпоненти 2 4  4 

11 

Тема 11. Систематизація та обробка результатів 

хімічного аналізу води 2 4  3 

12 

Тема  12.  Методики проведення та типи хімічних 

аналізів води 2   4 

  Контрольна робота 2     

 Залік     

 Всього 28 14  45 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні заняття  - 14 год. 

Консультації - 3 год. 

Самостійна робота – 45 год. 
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