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ВСТУП 

 

1. Метою дисципліни «Гідрохімія Світового океану» є оволодіння 

теоретичними знаннями та набуття студентами практичних навичок у вивченні 

комплексу природних явищ і процесів, що відбувається у Світовому океані. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 Успішне опанування курсів «Хімія з основами геохімії», «Гідрологія», 

«Основи гідрохімії»; 

 Знання теоретичних основ загальної гідрології, гідрохімії, оцінки якості 

екологічного стану водних об’єктів; 

 Володіти елементарними навичками гідрологічних та водно-балансових 

розрахунків, статистичної обробки гідрохімічних рядів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Характеризуються особливості 

гідрологічних, хімічних, фізичних, геологічних особливостей Світового океану та 

окремих його частин. Основні природні процеси і явища, які відбуваються у 

Світовому океані та його складових частинах; основні складові частини 

Світового океану та принципи їх виділення; основні фізичні та хімічні 

властивості морської води; геологічну будову дна океану; основні гідрологічні 

процеси, які відбуваються у Світовому океані.  

4. Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з особливостями 

хімічного складу вод Світового океану, окремих акваторій і природних зон. 

Визначити закономірності їх поширення, формування змін хімічного режиму вод 

Світового океану у часі і просторі в причинному взаємозв'язку з хімічними, 

фізико-хімічними, біологічними, біохімічними і фізико-географічними процесами, 

що відбуваються в навколишньому природному середовищі, включає вивчення 

гідрологічних, хімічних, фізичних, геологічних та гідробіологічних особливостей 

Світового океану та окремих його частин. 

 Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

- Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК-1). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5


- Знання та розуміння області наук про Землю (ЗК-2). 

- Здатність аналізувати склад і будову гідросфери  та її складових частин на 

різних просторово-часових масштабах (ФК-5). 

- Здатність самостійно досліджувати природні та антропогенно змінені 

водні об’єкти та процеси в польових і лабораторних умовах, описувати, 

аналізувати, документувати і звітувати про результати (ФК-8). 

- Здатність ідентифікувати водні об’єкти, їх властивості та притаманні 

ним процеси (ФК-10). 

Навчальна дисципліна є складовою основної частини обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми «Гідрологія» та практичної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Є загальною для вивчення таких 

спеціальних дисциплін як "Фізична географія материків і океанів",  

"Кліматологія”. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни   

1.1  Основні природні 

процеси і явища, які 

відбуваються у 

Світовому океані та його 

складових частинах  

Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання усних 

відповідей/ 

доповнень, іспит  

 

50% 

1.2  Основні складові частини 

Світового океану та 

принципи їх виділення  

Практична 
робота 

1.3  Основні фізичні та 

хімічні властивості 

морської води 

Лекція 

самостійна 

робота 

1.4  Основні гідрохімічні 

процеси, які 

відбуваються у 

Світовому океані 

Лекція 
самостійна 

робота 

                                                
 



2.1 Застосування набутих 

знань в географічній 

науці, як системі знань 

про географічну оболонку 

Практична 
робота 

самостійна 

робота 

Перевірка 
практичних робіт 

 

40% 
2.2 Використовувати знання 

про основні гідрохімічні 

процеси морської води 

для визначення 

складових його частин 

Практична 

робота 
самостійна 

робота 

Оцінювання 

виконання 
практичних завдань 

3.1  Гідрохімічний режим 

Чорного та Азовського 

морів 

 

самостійна 

робота 

виконання творчих 

аналітично-

розрахункових робіт  
 

10% 

3.2 Представляти результати 

проведеного 

інформаційного пошуку та 

аналізу знайдених даних у 

формі доповіді 

(презентації), коректно 

вести дискусію 

самостійна 

робота 

виконання творчих 

аналітично-

розрахункових робіт  

 

4.1 Планувати заходів  з 

охорони вод Світового 

океану. Забруднення 

нафтопродуктами та 

органічними сполуками. 

Радіоактивне забруднення 

вод Світового океану 

 

самостійна 

робота 

виконання творчих 

аналітично-
розрахункових робіт  

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять 

до блоків спеціалізації) 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 

1.2 1.3 1.4 2.1 
2.2 3.1 

3.2 
4.1 

Демонструвати знання та розуміння предметної області та 

професії (ПРН-1). 
+ + + + +  + +  

Застосовувати базові знання наук про Землю і розуміння 

основних просторово-часових закономірностей будови 

гідросфери та масштабності її сприйняття для орієнтування в 

просторі (ПРН-2). 

     + + +  

Демонструвати вміння використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології (ПРН-17). 
     + + +  

Виконувати пошук та опрацювання різних джерел гідрологічної 

інформації (ПРН-20). 
      + + + 

Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків (ПРН-22). 
      + + + 

7. Схема формування оцінки:  



Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт 

та під час презентації та захисту студентом власного дослідження. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

1.  результати навчання – 1.1 (знання РН 1.1-1.4) – до 50%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.2) - до 40%;  

3. результати навчання – 3 (автономність та відповідальність РН 3.1- 4.1) - 

до 10%  

Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна – іспитом.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові контрольні роботи із відкритими питаннями. 

Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених пунктами 2 

та 3 студенти під час презентації надають результати свого дослідження, а також 

демонструють набуті навички. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 - 

11. Обов’язковим для іспиту є написання контрольних робіт за ЗМ, участь у семінарах 

та дискурсах, підготовка презентації. 

 

 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 Презентація* 

Min.–18 балів Max –30 балів Min.–18 балів Max –30 балів Min.–24 бали Max.–40 балів 

Усна відповідь „1”  х  13 = 13 „2”  х 10  = 20 „1” х 11 = 11 „2”  х 8  = 17   

Семінарське 
заняття 

      

Модульна 
контрольна 
робота* 1 

„5”  х 1  = 5 „10”  х 1  = 10 
  

  

Модульна 
контрольна 
робота 2 

  
„7” х 1  = 7 „13”  х 1  = 13   

Захист-
презентація: 

  
    

змістовна     „10” х 1  = 10 „15” х 1  = 15 



частина 

мультимедійна 
складова 

  
  „4” х 1  = 4 „10” х 1  = 10 

демонстрація 

дослідницько-
аналітичної 
роботи 

  

  „10” х 1  = 10 „15” х 1  = 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер.

 

 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 

40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не 

менш як 60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за 

результати навчання, передбачені пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% 

від максимального рівня (не менше 25 та 5 балів відповідно). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів 

при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 

року. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: іспит виставляється студенту за 

результатами роботи впродовж семестру. При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 91 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 36 балів - до складання іспиту не допускаються.   

.  

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Захист-

презентація 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 



 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і 

самостійну роботу  

За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 – 3 теми, оцінювання виконується 

у терміни – до 15 квітня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 4 – 6 теми, оцінювання виконується 

у терміни – до 15 травня. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Шкала відповідності 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    
 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій 

№
 т

ем
и

 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна  

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

«Світовий океан. Поділ на складові частини» 

1 
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу.  

 
2 1 2 

2 

Тема 2. Світовий океан, його єдність та поділ 

на частини. Морфометричні характеристики 

океанів і морів. 

6 3 10 

3 
 Тема 3. Поняття про хімічний склад морської 

води. 
6 3 10 

Модульна контрольна робота 1 
   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

«Хімічні і фізичні властивості морської води. Системи течій» 

 

 
4 

Тема 4. Солоність та вміст головних іонів у 

водах Світового океану  
4 2 14 

5 

Тема 5. Циркуляція води у Світовому океані 

та її вплив на хімічний склад океанічних вод 

 

6 3 8 

6 

Тема 6. Забруднення вод Світового океану та 

окремих акваторій 

 

4 2 2 

Модульна контрольна робота 2 
   

Всього 28 14 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28  год. 

Практичні роботи – 14 год 

Консультації – 2 год 

Самостійна робота – 46  год. 



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 

1. Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. – К., 2001. 

2. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану.-К., 1996. 
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