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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни «Хімічний склад природних вод» – отримання студентами 

уявлень про різноманітність хімічного складу різних типів природних вод, що складають гідросферу 

Землі: поверхневих вод суходолу (річки, озера, водосховища), підземних і морських вод. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Загальна гідрологія»; «Загальна хімія». 

2. Знання теоретичних основ загальної гідрології та загальної хімії.  

3. Володіння елементарними гідрологічними поняттями про водні об’єкти, їхній 

гідрологічний режим, наявність навичок виконання лабораторних робіт з хімії  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 
вивченню загальних положень про основні групи хімічних компонентів у воді, що вивчає 

гідрохімія (головні іони, розчинені гази, біогенні елементи, органічні речовини, 

мікроелементи, радіоактивні елементи, специфічні забруднювальні речовини); хімічного 

складу різних типів природних вод: атмосферних опадів, річкових, озерних, підземних і 

морських вод; природних умов формування хімічного складу вод – від мінімальної 

мінералізації атмосферних опадів до ропи мінеральних соляних озер; формування 

гідрохімічного режиму водних об’єктів, тісно пов’язаного з гідрологічним режимом; методи 

дослідження та узагальнення гідрохімічної інформації; оцінки якості води та заходів щодо 

охорони водних об'єктів від забруднення. 

     Навчальна дисципліна «Основи гідрохімії» є складовою комплексної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації «Гідрологія» спеціальності «Науки 

про Землю». 

 
4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи 

знань щодо хімічного складу природних вод, що складають гідросферу Землі. У результаті 

вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти знання про будову молекули води і воду, як 

розчинник; умови формування хімічного складу природних вод, як складного розчину 

мінеральних і органічних сполук; відмінності та взаємозв’язок хімічного складу різних типів 

природних вод (атмосферних опадів, поверхневих вод, підземних і морських вод); уявлення 

про вимоги до якості води при її використанні різними водокористувачами; питання 

забруднення природних вод та  запобігання цьому, зокрема необхідно:  

1) ознайомити студентів з теоретичними основами гідрохімії як науки, що вивчає 

хімічний склад різних типів природних вод на Землі у взаємозв’язку;       

2) виокремити та класифікувати природні та антропогенні фактори формування 

хімічного складу природних вод;  

3) ознайомити студентів із методиками та методами польових та стаціонарних 

гідрохімічних досліджень;  

4) ознайомити студентів з роллю гідрохімії як дисципліни, яка дає уявлення про якість води і 

можливості її застосування в галузі охорони вод від забруднення.  

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

- знання та розуміння області наук про Землю (ЗК-2); 

- здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю (ЗК-4); 

- навички забезпечення безпеки життєдіяльності (ЗК-8); 

- здатність показувати базові знання з фізики, хімії, географії, біології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо (ФК-2); 



 

- збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у 

польових і лабораторних умовах (ФК-3); 

- здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності 

(ФК-9). 

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 Код Результат навчання 

1.1 Предмет і методи дослідження хімічного складу 

природних вод 

лекція тест, бліц 

опитування 

 
 

40% 

1.2 Склад речовини та хімічні процеси. лекція 

1.3 Розчини природних вод лекція 

1.4 Іормування хімічного складу природних вод лекція 

1.5 Обробка та систематизація даних про склад 

природних вод 

лекція 

1.6 Загальна підходи до характеристики хімічного 

складу природних вод 

лекція 

1.7 Основні груп хімічних компонентів у воді лекція 
1.8 Природні води і радіоактивність лекція 
1.9 Хімічний склад атмосферних опадів лекція,  
1.10 Хімічний склад річкових вод лекція 

1.11 Формування хімічного складу води озер. Склад води 

прісних озер   

лекція,  

1.12 Хімічний склад води в солонуватих озерах лекція, 

лабораторна 

роботи 

1.13 Хімічний склад води в соляних озерах лекція 

1.14 Водосховища та їхній хімічний води лекція, 

лабораторна 

роботи 

1.15 Хімічний склад води водосховищ дніпровського 

каскаду 

лекція, 

лабораторна 

роботи 

1.16 Формування хімічного складу підземних вод. 

Хімічний склад грунтових вод 

лекція, 

лабораторні 

роботи 

1.17 Хімічний склад міжпластових вод лекція 

1.18 Особливості хімічного складу мінеральних вод лекція 

1.19 Солі в океані, походження аніонного і катіонного 

складу морської води. 

лекція, 

1.20. Солоність, головні іони, хлорність  морської води лекція   

1.21 Кисень у морській воді та його вертикальна 

стратифікація 

лекція, 

лабораторна 

роботи  

  

1.22 Вміст біогенних елементів у морській воді. лекція, 

лабораторна 

роботи 

  

1.23 Забруднення Світового океану та його охорона лекція   

1.24 Склад води та вимоги до нього при використанні лекція, 

лабораторна 
роботи 

  

1.25 Вимоги до води для господарсько-питних потреб. лекція, 
лабораторна 

роботи 

  



 

1.26 Особливості вимог до складу води, що 

використовуються в різних галузях: харчовій, у 

цукровому виробництві, при живленні парових 

котлів тощо 

лекція, 

лабораторна 

робота 

  

1.27 Характеристика джерел забруднення природних 

вод: стічні води; промислові; господарсько-

побутові; сільськогосподарські 

лекція, 

лабораторна 

робота 

  

1.28 Критерії якості води; індекс забруднення води (ІЗВ); 

методика екологічної оцінки якості води 

лекція, 

лабораторна 

робота 

  

1.29 Загальні уявлення про різні методи хімічного аналізу 

природних вод 

лекція, 

лабораторна 
робота 

  

2.1 Охарактеризувати фізико-географічні та геологічні 

чинники формування хімічного складу природних вод 

в басейні річки 

лабораторна 

робота 

 

звіт по 

лабораторній  

роботі, екзамен 

30% 

2.2 Охарактеризувати антропогенні чинники 

формування хімічного складу природних вод  

лабораторна 

робота 

2.3 Застосувати класифікацію вод за хімічним складом 

і мінералізацією 

лабораторна 

робота 

2.4 Визначати вміст головних іонів у природних водах лабораторна 

робота 

2.5 Визначати вміст біогенних речовин у природних 

водах 

лабораторна 

робота 

2.6 Визначати вміст розчинених газів у природних водах лабораторна 

робота 

2.7 Охарактеризувати дані хімічних аналізів води за 

основними групами хімічних елементів у природних 

водах 

 

2.8 Виділити пріоритетні забруднювальні речовини у 

природних водах при дослідженні забруднення води 
водних об’єктів 

 

2.9 Встановити основні риси гідрохімічного режиму 

річки 

 

2.10 Розрахувати антропогенну складову іонного стоку 

річки 

 

4.1 При аналізі впливу природних умов на формування 

хімічного складу природних вод в басейні річки 
лекція, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

виконання 

лабораторних 

аналітично-

розрахункових 

робіт,  

екзамен 

30% 

4.2 При аналізі впливу господарської діяльності на 

формування хімічного складу природних вод 

лекція, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

4.3 При порівняльній характеристиці хімічного складу 
води різних водних об’єктів 

лекція, 
лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

4.4 При дослідженні проб води з будь-якого водного 

об’єкта  

лекція, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

4.5 При дослідженні проб води з будь-якого водного 

об’єкта 

лекція, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

4.6 При дослідженні проб води з будь-якого водного лекція, 



 

об’єкта лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

4.7 При оцінці даних гідрохімічного моніторингу вод    

4.8 При встановленні хімічного стану масивів 
поверхневих згідно вимог Водної рамкової директиви 

Європейського Союзу 

   

4.9 Встановити основні риси гідрохімічного режиму 

річки 

   

4.10 При дослідженнях антропогенного впливу в басейн 

річки 

   

6. Співвідношення результатів навчання з дисципліни «Основи гідрохімії» з 

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

входять до блоків спеціалізації) 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Результати навчання з дисципліни 
 
1.1-

1.6 

1.7-

1.13 

1.14- 

1.20 

1.21- 

1.26 

1.27- 

1.29 

2.1-

2.2 

2.3- 

2.5 

2.6- 

2.8 

2.9-

2.10 

4.1-

4.2 

4.3-

4.5 

4.6-

4.8 

4.9-

410 

Застосовувати 

базові знання наук 

про Землю і 

розуміння 

основних 

просторово-

часових 

закономірностей 

будови гідросфери 

та масштабності її 

сприйняття для 

орієнтування в 
просторі (ПРН-2) 

+ +   +         

Застосовувати у 

професійній 

діяльності загальні 

та спеціальні 

гідрологічні 

теоретичні моделі 

та практики (ПРН-

4). 

  +   +   +     

Застосовувати 

теоретичні фахові 

знання у 

практичних 
ситуаціях (ПРН-8). 

   + +         

Демонструвати 

володіння 

базовими засобами 

глобального 

позиціонування і 

віддаленого 

спостереження для 

вирішення фахових 

завдань (ПРН-14). 

      + +      

Демонструвати 

навички 

ефективної 

міжособистісної 
взаємодії та 

командної роботи 

         + +   



 

(ПРН-15). 

Демонструвати 

прихильність 

безпеці (ПРН-21).  

           + + 

 

7. Схема формування оцінки:  

 

8. Схема формування оцінки:  

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час приймання 

звітів з лабораторних робіт. 

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

рівні така:  

1.  результати навчання – 1.1 – 1.25 (знання РН 1.1-1.14) – до 40%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.10) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.10) - до 30%  

7.1. Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 4 змістовні частини (модулі). Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

лабораторних занять. Завершується дисципліна – заліком.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 – 10, у змістовий 

модуль 3 (ЗМ1) входять теми 11 - 18, а у змістовий модуль 4 (ЗМ2) – теми 19 - 29. Обов’язковим для 

заліку є написання контрольних робіт за ЗМ, виконання всіх лабораторних робіт. 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Усна відповідь „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  = 5 „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  = 5 

Лабораторна робота „2”  х 2  = 4 „5”  х 2  = 10 „2”  х 2 = 4 „5”  х 2  = 10 

Модульна контрольна 
робота* 1 

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 
  

Модульна контрольна 

робота 2 
  

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 

 ЗМ3 ЗМ4 

Модульна контрольна 

робота* 3 

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15   

Модульна контрольна 
робота 4 

  
„11”  х 1  = 11 „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 набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 

балів для одержання  допуску до заліку обов’язковою умовою є  написання рефератів на недостатньо 

засвоєні теми. 

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 заліку: залік виставляється студенту за результатами 

роботи впродовж семестру. При отриманні результуючої підсумкової кількості балів від 60 і 

вище студенту виставляється зараховано.  



 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 

36 балів - до складання заліку не допускаються.   
 

 При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік 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 – 6 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 15 жовтня.  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 7 – 10 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 30 листопада. 

- лабораторні роботи здаються до 30 листопада*.  

За змістовим модулем 3 (ЗМ3), до якого входять 11 – 18 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 15 березня. 

За змістовим модулем 4 (ЗМ4), до якого входять 19 – 29 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 30 до 20 квітня. 

- лабораторні роботи здаються до 30 квітня. 

*- оцінка за практичні роботи, подані не в зазначений термін, знижується на 1 бал за кожен 

день запізнення до мінімальної, передбаченої пунктом 7.1. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed  60-100  

Не зараховано / Fail  0-59  



 

88..  11..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии  ««ООссннооввии  ггііддррооххііммііїї»»..  Тематичний  план  лекцій  

і  лабораторних  занять  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції  лабораторні 
самостійна 

робота 

Модуль 1. Загальні положення про природні води 

 

1 
Вступ. 

Тема 1. Предмет і методи дослідження 

хімічного складу природних вод 

2 

 

18 

6 

2 Тема 2. Будова речовини та хімічні процеси 4 7 

3 Тема 3. Розчини природних вод 6 6 

4 
Тема 4. Іормування хімічного складу природних 

вод 
6 8 

5 
Тема 5. Обробка та систематизація даних про 

склад природних вод 
2 8 

6 
Тема 6. Загальна підходи до характеристики 

хімічного складу природних вод 
4 12 

 Модульна контрольна робота 1 1   

Модуль 2. Гідрохімія різних типів природних вод 

  

7 
Тема 7.  Основні груп хімічних компонентів у 

воді 
14 

16 

12 

8 Тема 8.  Природні води і радіоактивність  4 10 

9 Тема 9. Хімічний склад атмосферних опадів 2 10 

10 Тема 10.  Хімічний склад річкових вод 4 14 

 Модульна контрольна робота 2 1  

 Всього 1-2 модулі 50 34 93 

Модуль 3. Гідрохімія різних типів природних вод (водних об’єктів) 

 

1 
Тема 11. Формування хімічного складу води 

озер. Склад води прісних озер   
2  4 

2 
Тема 12.  Хімічний склад води в солонуватих 

озерах 
2 

 

16 

4 

3 Тема 13. Хімічний склад води в соляних озерах 2 4 

4 Тема 14. Водосховища та їхній хімічний води 4 4 

5 
Тема 15. Хімічний склад води водосховищ 

дніпровського каскаду 
4 4 

6 

Тема 16. Формування хімічного складу 

підземних вод. Хімічний склад 

грунтових вод 

2 4 

7 Тема 17. Хімічний склад міжпластових вод 2 2 

8 
Тема 18. Особливості хімічного складу 

мінеральних вод 
2 4 4 

 Модульна контрольна робота 3   2 

Модуль 4. Питання прикладної гідрохімії 
 

9 
Тема 19. Солей в океані, походження аніонного 

і катіонного складу морської води.  
2  4 



 

10 
Тема 20. Солоність, головні іони, хлорність  

морської води 
2  4 

11 
Тема 21. Кисень у морській воді та його 

вертикальна стратифікація  
2  4 

12 
Тема 22. Вміст біогенних елементів у морській 

воді. 
2  4 

13 
Тема 23. Забруднення Світового океану та його 

охорона  
2  4 

14 
Тема 24. Склад води та вимоги до нього при 

використанні 
2 4 4 

15 
Тема 25.  Вимоги до води для господарсько-

питних потреб. 
2  4 

16 

Тема 26. Особливості вимог до складу води, що 

використовуються в різних галузях: 

харчовій, у цукровому виробництві, при 

живленні парових котлів тощо 

2  4 

17 

Тема 27. Характеристика джерел забруднення 

природних вод: стічні води; промислові; 

господарсько-побутові; 

сільськогосподарські 

2  4 

18 

Тема 28. Критерії якості води; індекс 

забруднення води (ІЗВ); методика 

екологічної оцінки якості води 

2 4 4 

19 
Тема 29. Загальні уявлення про різні методи 

хімічного аналізу природних вод 
2  4 

 Модульна контрольна робота 4   2 

 Всього 3-4 модулі 42 28 78 

 ВСЬОГО 92 62 171 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

Загальний обсяг 330 год., в тому числі:  

Лекцій – 92 год. 

Лабораторні заняття - 62 год. 

Консультації -  5 год. 

Самостійна робота - 171 год. 
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