


 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань 

18. – Виробництво та 

технології Нормативна  навчальна дисципліна 

з циклу дисциплін загальної 

підготовки 

плану підготовки бакалавра 

Спеціальність 

183. – Технології захисту 

навколишнього середовища, освітня 

програма – Технології захисту 

навколишнього середовища 

Модулів - 1  

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 1-й 

МКР Семестр 

2-й  

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4; 

самостійної роботи  

студента - 6 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

30 год 

Практичні роботи 

15 год 

Лабораторні роботи 

15 

Самостійна робота 

90 год 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

іспит  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 2:3.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни “Біогеохімія та основи біохімії”  є 

вивчення хімічного складу живих організмів та їх участі у геохімічних процесах, які 

відбуваються у біосфері Землі. 

 

2.1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біогеохімія та основи 

біохімії» є: 

 - Методичні: викласти теоретичні основи та методологічні особливості 

застосування системного підходу у вивченні впливу на організми геохімічного 

середовища, виявити географічні закономірності розподілу хімічних елементів, 

що використовуються живими організмами; 

- Пізнавальні: надати уявлення про хімічний склад живої речовини та 

геологічного середовища, його формування під впливом біотичних, абіотичних та 

антропогенних чинників. 

- Практичні: Ознайомити студентів із сучасними методами аналізу в 

біогеохімії, як польовими, так і лабораторними; особливостями біогеохічного 

випробування, правилами відбору проб ґрунту, мулів, води, завислої речовини, 

рослин, біоматеріалу людини, атмосферного повітря та правильної 

пробопідготовкою відібраних компонентів біосфери до аналізу. 

2.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 основні шляхи міграції хімічних елементів, біогеохімічні цикли міграції; 

 географічні закономірності розподілу хімічних елементів, які 

використовуються живими організмами; 

 терміни, поняття та методологічні принципи загальної біогеохімії; 

 механізми адаптації організмів різних екологічних груп до абіотичних 

факторів; показники та критерії оцінки структурної та функціональної організації 

екосистем; 

 хімічний склад живих організмів, їхній вплив на історію земних хімічних 

елементів, міграцію та накопичення цих елементів; 

 вплив технічного прогресу на процеси у біосфері. 

 

вміти : 

 встановлювати оптимальні потреби живих організмів у різних хімічних 

елементах; 

 виявляти напрямки міграційного потоку хімічних елементів та енергії в 

екосистемі та біосфері; 

 визначати тип міграції хімічного елементу, її зовнішні та внутрішні чинники; 

 оцінювати коефіцієнти біологічного поглинання, градієнти та контрастність 

геохімічних бар’єрів. 

 визначати шляхи міграції хімічних речовин у навколишньому середовищі. 

 аналізувати склад живої, біогенної та біокісної речовин. 
 



Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей:  
 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

 

К14. Здатність проводити спостереження 

та інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього середовища, 

впливу на нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) природних 

компонентів. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з біології, 

хімії, фізики, математики, біотехнології 

та фахових і прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення конкретних 

природозахисних задач у виробничій 

сфері. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Вивчення біосфери як структурної оболонки планети з 

системою біогеохімічних зв'язків та функцій. 

Тема 1. Методологічна основа біогеохімії. Історія виникнення наукового 

напрямку. 

 

Історичні та методологічні передумови виникнення біогеохімії як науки.  

Роль В.І. Вернадського у становленні системи наук про Землю. Зв’язок 

біогеохімії з іншими науками. Завдання біогеохімії. 

 

Тема 2. Сучасні методи аналізу в біогеохімії та біохімії. 

 

Відомі класифікації методів аналізу. Хімічні методи аналізу. Якісний аналіз. 

Кількісний аналіз. Основи гравіметрії. Об'ємний аналіз.  

Фізичні методи аналізу. Мас-спектрометрія. Активаційний аналіз. Спектральний 

аналіз. Метод ядерного магнітного резонансу. Люмінесцентний аналіз. 

Радіометричний аналіз. 

Фізико-хімічні методи аналізу. Електрохімічні методи. Спектрофотометрія. 

Хроматографія. Калориметрія. 

Біологічні методи аналізу. Біоіндикація. Біотестування. 

 

Тема 3. Біогеохімічне випробування. Методи відбору проб різних компонентів 

середовища та живої речовини. 

 

Правила техніки безпеки в хімічні лабораторії. Похибки вимірювань.  



Відбір проб компонентів біосфери. Відбір проб атмосферного повітря. Відбір 

проб ґрунтів і мулів. Відбір проб води. Відбір проб завислої речовини. Відбір проб 

рослин. Відбір проб біосубстратів інших видів. Відбр проб біоматеріалу людини. 

 

 

Тема 4. Біосфера та вчення В.І. Вернадського про біосферу.  

 

Структура та організованість біосфери. 

Геохімічні аспекти вчення про біосферу. Роль живої речовини у геологічній 

історії Землі. Межі біосфери. Структура біосфери, її мозаїчність. Організованість 

біосфери у розумінні В.І. Вернадського – єдність та рівноцінність її частин. Стійкість 

та саморегуляція у процесі розвитку біосфери. 

Поняття про біогеоценоз як елементарну структурну одиницю біосфери. 

Біогеоценоз як взаємообумовлений комплекс живих та кісних компонентів, 

пов’язаних між собою обміном речовини та енергії. Незворотність біоенергетичних 

процесів в екосистемі. Піраміда ланцюгу живлення. 

Визначення понять основних компонентів біосфери: літосфери або земної кори, 

гідросфери та живої речовини. Хімічний склад компонентів біосфери. 

Межі літосфери. Закони розподілу хімічних елементів в земній корі. Макро-, 

мікро- та ультраелементи. Океанічна та морська вода. Форми дії живих організмів на 

навколишнє середовище. 

 

 

Тема 5. Геохімічні ландшафти та їхня класифікація. 

 

Поняття про ландшафти. Типи ландшафтів. 

Визначення ландшафту. Класифікація елементарних ландшафтів: елювіальні, 

супераквальні та субаквальні. Визначення геохімічного ландшафту. Геохімічна 

класифікація ландшафтів. Абіогенні та біогенні ландшафти. Техногенний ландшафт. 

 

Тема  6. Органічні сполуки та їх трансформація. 

 

Органічна речовина як одна з основних складових ґрунту. 

Участь різних груп органічних сполук у процесах гуміфікації та 

ґрунтоутворення. Білки, їхня трансформація. Вуглеводи, біогеохімічна роль цих 

сполук. Лігнін, шляхи гуміфікації лігніну. Гумінові речовини. Типи перетворення 

органічних залишків у ґрунтовому середовищі: мінералізація та гуміфікація. 

 

 

Тема 7. Ґрунт та роль ґрунту  в розвитку біосфери. 

Ґрунт як компонент біогеоценоза та продукт взаємодії між біотичним та 

абіотичним середовищами. 



Роль ґрунту у розвитку біосфери. Головні типи ґрунту. Підзолистий та дерново-

підзолистий ґрунт, хімічний склад. Черноземи. Червоний ґрунт. Ґрунтоутворення та 

диференціація хімічних елементів. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Міграція речовин. Вплив геохімічного середовища на 

хімічний склад і розвиток рослинних та тваринних організмів. 

Тема 8. Біогеохімічні функції живої речовини. 

 

Основні групи біогеохімічних функцій живої речовини. 

Поняття про біогеохімічні функції і біогеохімічні принципи живої речовини. 5 

груп біогеохімічних функцій. Газові функції та їхні класифікація. Концентраційна 

функція. Окисно-відновна функція. Біохімічні та біогеохімічні функції. 

Організми-концентратори. 

Визначення організмів-концентраторів. Геохімічні бар’єри. Інтенсивність 

біологічного поглинання. Типи бар’єрів. Розрахунок градієнту та контрасності 

бар’єру 

 

 Тема 9. Вплив геохімічного середовища на розвиток і хімічний склад рослин. 

 

Чинники, які впливають на хімічний склад рослин.  

Наявність, поглинання, розподіл та характер дії основних елементів 

мінерального живлення. Бар’єрні та безбар’єрні організми. Дефіцитні та надлишкові 

елементи. 

Фізіологічні та морфологічні форми рослин. 

Визначення фізіологічних та морфологічних форм. Ендемічні види рослин. 

Розподіл хімічних елементів по органах рослин. Біогеохімічні провінції. Типи 

провінцій: зональні та азональні. Роль хімічних елементів у прояві ендемій. 

Марганець, бор, кобальт, молібден, свинець, йод, фтор, їхні надлишки та 

недостатність в організмах. 

 

Тема 10. Біологічний кругообіг речовин у природі. Особливості кругообігу у 

системі ґрунт-рослина в біоценозах та агроценозах різних природних зон. 

 

Біологічний кругообіг речовин як форма розвитку планети Земля. 

Загальні поняття про біологічний кругообіг речовин. Елементи біогеохімічного 

кругообігу речовин у природі. Параметри біогеохімічного кругообіга на суші. 

Біологічний кругообіг і ґрунтоутворення. 

Зональність біологічних кругообігів. 



Основне джерело енергії. Термічні пояси. Кліматичні області Землі за 

забезпеченістю суші водою. Типоморфні елементи-біофіли. Біологічна продуктивність 

основних зональних типів рослинності. 

 

Тема 11. Біогеохімічні цикли хімічних елементів. 

 

Загальні закономірності біогеохімічного кругообігу речовин. 

Система суша-океан. Історія геохімічних відносин. Хімічний склад ґрунту та 

океанічних вод. Міграційна здатність продуктів вивітрення. Дисперсність та 

розчинність продуктів ґрунтоутворення. 

Циклічний обмін суши та океану з тропосферою. Аерозольні частинки та їхня 

динаміка. Захищеність від виносу. Дальність виносу. 

Біогеохімічний цикл вуглецю. 

Вміст вуглецю в атмосфері та земній корі. Жива біомаса, гумус, вапняні осадові 

породи, каустобіоліти. Природні та штучні джерела вуглецю. Прогнозування 

поведінки вуглецю в біосфері. Кругообіг вуглецю та хазяйська діяльність людини. 

Біогеохімічний цикл кисню. 

Самий розповсюджений елемент земної кори. Концентрація кисню в океані. 

Виділення кисню в процесі фотосинтезу. Перший та другий міграційні цикли вільного 

кисню. Окисні реакції. Загальна схема кругообігу. 

 

 

Тема 12. Ноосфера. Техногенна міграція елементів. 

 

Ноосфера В.І. Вернадського. 

Поняття про ноосферу. Відмінні ознаки ноосфери. Техногенна міграція 

елементів (техногенез). Специфічні показники техногенезу. 

Техногенні геохімічні аномалії. Техногенні ореоли, потоки розсіювання і 

бар'єри. 

Шляхи оптимізації переходу біосфери в ноосферу. 

Типи ландшафтів ноосфери. Агроландшафти. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вивчення біосфери як структурної оболонки планети з системою біогеохімічних зв'язків 

та функцій. 

Тема 1. Методологічна основа біогеохімії. Історія 

виникнення наукового напрямку. 

10 2 - -  8 - - - - - - 

Тема 2. Сучасні методи аналізу в біогеохімії та 

біохімії. 
20 4 6 1  9 

  
    

Тема 3. Біогеохімічне випробування. Методи 

відбору проб різних компонентів середовища та 

живої речовини. 

20 2 4 1  13 
  

    

Тема 4. Біосфера та вчення В.І. Вернадського про 

біосферу. 
10 4 - 1  5 

- - 
- - - - 

Тема 5. Геохімічні ландшафти та їхня 

класифікація. 
10 2 - -  8 - - - - - - 

Тема 6. Органічні сполуки та їх трансформація. 10 2 2 -  6 - - - - - - 

Тема 7. Ґрунт та роль ґрунту  в розвитку біосфери. 10 2 - -  8 - - - - 
- - 

Разом за змістовим модулем 1 90 18 12 3  57 - - - - - - 



 

Змістовий модуль 2. Міграція речовин. Вплив геохімічного середовища на хімічний склад і розвиток 

рослинних та тваринних організмів. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Біогеохімічні функції живої речовини. 10 2 - - - 8    
  

 

Тема 9. Вплив геохімічного середовища на 

розвиток і хімічний склад рослин. 

10 2 1 2 - 5 - - - 
- - 

- 

Тема 10. Біологічний кругообіг речовин у природі. 

Особливості кругообігу у системі ґрунт-рослина в 

біоценозах та агроценозах різних природних зон. 

20 4 - 4 - 12    
  

 

Тема 11. Біогеохімічні цикли хімічних елементів. 10 2 2 4 - 2    
  

 

Тема 12. Ноосфера. Техногенна міграція елементів. 10 2 - 2 - 6    
  

 

Разом за змістовим модулем 2 60 12 3 12 - 33 - - - 
- - - 

Разом за модулем 1 150 30 15 15 - 90 - - - 
- 

- 
- 

ІНДЗ       - - - - 
- 

- 

Усього годин 150 30 15 15 - 90 - - - - - - 
. 



5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Теоретичні основи експерименту в біогеохімії. 1 

2  Класифікації методів аналізу в біогеохімії. Хімічні методи аналізу. 2 

3  Фізичні та математичні методи аналізу. 2 

4  Біологічні методи аналізу. Біоіндикація та біотестування. 2 

5  Біогеохімічний цикл карбону, гідрогену та оксигену. 2 

6  Біогеохімічні цикли калію, кальцію, натрію та важких металів. 2 

7  Біогеохімічні цикли фосфору, нітрогену та алюмінію. 2 

8  Ноосфера В.І. Вернадського. Техногенез. Роль хімічних елементів 

у розвитку патологій організму. 

2 

   
Разом 15 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Техніка лабораторної роботи 1 

2  Кількісний та якісний аналіз 2 

3  Визначення кількості нітратів у плодово-овочевій продукції. 2 

4  Відбір проб води, завислої речовини та мулу. 2 

5  Відбір проб атмосферного повітря. 2 

6  Відбір проб біоматеріалу людини, тварин та рослин. 2 

7  Калориметричний аналіз 2 

8  Спектрофотометрія 2 
Разом 15 

 

7. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Правила безпеки у хімічній лабораторії 4 

2  Перегонка як метод виділення і очищення речовин 8 

3  Прожарювання та його застосування. Методи поділу й 

осадження. 
8 

4  Методи відокремлення осаду від рідини. 8 

5  Похибки вимірювань. 8 

6  Гірські породи і мінерали. 8 

7  Стан розсіювання. 8 

8  

Техногенез. Техногенна форма розсіювання хімічних 

елементів. 

8 

9  Міграція нітратів, пестицидів, радіонуклідів. 8 

10  Розподіл хімічних елементів за органами рослин. 8 

11  Ендемічні види рослин. 8 

12  Біогеохімічні провінції. 6 

Разом 90 



 

8. Індивідуальні завдання 
8.1. З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання, що включають 9 завдань з основних тем курсу. Виконання завдань є 

обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне встрок виконане завдання  

оцінюється в один бал, який враховується при оцінюванні лабораторної роботи. 

Завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача протягом 

семестру. Захист завдань відбувається під час практичних занять або на 

консультаціях.  

8.2. Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення 

однієї з  тем (форма звітності − реферат на дану тему) або студентську наукову 

роботу  в рамках кафедральної тематики. Реферат виконується за бажанням 

студента. Вимоги до цієї форми  роботи  наведені  на стенді. За реферат студент 

може  додатково одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні 

контрольні роботи. 

№ Назва тем індивідуальної роботи 

1 Польові методи дослідження 
2 Методи спеціального призначення у біогеохімії 

3 Геоінформаційні технології у біогеохімії 
4 Види об'ємного аналізу 
5 Хроматографія, її застосування у біогеохімії 
6 Мас-спектрометрія у геохімії 
7 Види біоіндикації 
8 Люмінесцентний аналіз 
9 Гравіметрія як метод аналізу босубстратів 

 
9. Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 
поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 
складності, захист звітів з лабораторних та практичних робіт, виконання етапів 
індивідуального завдання та підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 
(модульний) контроль, результатів виконання індивідуальних завдань та заліку. У 
разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 
лабораторних та практичних робіт, виконання індивідуального завдання, отримання 
мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може 
бути виставлена без складання заліку. За всі контрольні заходи (КЗ) протягом 
семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ 
є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх 
елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 
допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 
виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі КЗ 
протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від 
семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає 
підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну 
сесію), до якого він допускається , якщо має за виконання всіх передбачених 
елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 1 2  

2 12 8 4 2 4 2 2 8 8 12 4 1 6 16 100 

Т1, Т2, …. Т36 – теми змістових модулів 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
„Відмінно” – студент вільно володіє матеріалом, знає основні шляхи міграції 

хімічних елементів, біогеохімічні цикли міграції; географічні закономірності 

розподілу хімічних елементів, які використовуються живими організмами; терміни, 

поняття та методологічні принципи загальної біогеохімії; механізми адаптації 

організмів різних екологічних груп до абіотичних факторів; показники та критерії 

оцінки структурної та функціональної організації екосистем; хімічний склад живих 

організмів, їхній вплив на історію земних хімічних елементів, міграцію та 

накопичення цих елементів; вплив технічного прогресу на процеси у біосфері. Вміє 

встановлювати оптимальні потреби живих організмів у різних хімічних елементах; 

виявляти напрямки міграційного потоку хімічних елементів та енергії в екосистемі 

та біосфері; визначати тип міграції хімічного елементу, її зовнішні та внутрішні 

чинники; оцінювати коефіцієнти біологічного поглинання, градієнти та 

контрастність геохімічних бар’єрів; визначати шляхи міграції хімічних речовин у 

навколишньому середовищі; аналізувати склад живої, біогенної та біокісної 

речовин. 

„Добре” – студент знає основні шляхи міграції хімічних елементів, що таке 

біогеохімічні цикли міграції; деякі закономірності розподілу хімічних елементів, які 

використовуються живими організмами; терміни, поняття та методологічні 

принципи загальної біогеохімії;механізми адаптації організмів різних екологічних 

груп до абіотичних факторів; показники та критерії оцінки структурної та 

функціональної організації екосистем; хімічний склад живих організмів, їхній вплив 

на історію земних хімічних елементів, міграцію та накопичення цих елементів; 

вплив технічного прогресу на процеси у біосфері. Вміє встановлювати оптимальні 

потреби живих організмів у різних хімічних елементах; виявляти напрямки 

міграційного потоку хімічних елементів та енергії в екосистемі та біосфері; 

визначати тип міграції хімічного елементу; оцінювати коефіцієнти біологічного 

поглинання, градієнти та контрастність геохімічних бар’єрів; визначати шляхи 

міграції хімічних речовин у навколишньому середовищі; аналізувати склад живої, 

біогенної та біокісної речовин.  

„Задовільно” – студент має уявлення про шляхи міграції хімічних елементів, 

біогеохімічні цикли міграції; географічні закономірності розподілу хімічних 

елементів, які використовуються живими організмами; терміни, поняття та 

методологічні принципи загальної біогеохімії; показники та критерії оцінки 

структурної та функціональної організації екосистем; хімічний склад живих 

організмів, міграцію та накопичення цих елементів; вплив технічного прогресу на 

процеси у біосфері. Вміє визначати тип міграції хімічного елементу, її зовнішні та 

внутрішні чинники; оцінювати коефіцієнти біологічного поглинання, градієнти та 

контрастність геохімічних бар’єрів; визначати шляхи міграції хімічних речовин у 

навколишньому середовищі. 

„Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою „задовільно”.  

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист практичних робіт; 

2) за виконання індивідуальних робіт; 

3) за 2 модульні контрольні роботи (тривалістю по 2 години); 



 

Система рейтингових балів 
1. Практичні роботи 

Ваговий бал –4 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 4 бали х 8 = 32. 

Повністю виконана практична – 4 бали; 

Містить 1-2 помилки – 3 бали; 

Неповна відповідь – 2 бали; 

Уявлення про предмет - 1 бал. 

 

 

2. Лабораторні роботи: 

Ваговий бал – 4 

Максимальна кількість балів за всі практичні роботи дорівнює: 4 бали х 7 = 28. 

Виконання роботи – 2 бали; 

Захист роботи – 2 бали. 

 

3. Індивідуальна робота. 

Оцінка додається до загальної оцінки за тему модуля під час модульного контролю або за 

окремими темами виконується індивідуальне завдання: 

Ваговий бал – 2  

 

4. Самостійній робота  

Оцінка включена до загальної оцінки за тему модуля під час модульного контролю, тобто частина 

питать виносяться на самостійний розгляд: 

Ваговий бал – 4  

5. Модульний контроль 

Ваговий бал – 16. 

Модульна контрольна робота включає 4 питання, правильна відповідь на яке оцінюється у 4 бали, 

неповна відповідь або та, що містить 1-2 помилки – 3 бали,  – 2 бали, уявлення про тему питання – 

1 бал. 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 2 бали 

- не допуск до практичної роботи за відсутності самостійної частини роботи - 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 2 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи університетський)олімпіаді з дисц. + 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

11. Методичне забезпечення 
З метою забезпечення наочності лекцій та практичних занять під час їх 

проведення використовуються такі наочні матеріали: тематичні плакати, схеми, 

спеціалізовані карти, матриці і таблиці планів експериментів реально виконаних 

наукових досліджень, анотовані і підсумкові звіти НДР, проектна документація, 

ДСТУ, ГОСТи, ОСТи та інша нормативна документація. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри. 

 

 

 

 



12. Методи навчання 

 
Як наочний матеріал на лекціях та практичних заняттях застосовується 

презентації. На сьогодні на практичних заняттях впроваджуються інноваційні 

методи та форми навчання, такі як використання GPS–навігації при польових 

дослідженнях, кооперативне навчання: робота групами, парами, ротація трійками; 

колективно-групове навчання: метод мікрофона та мозкового штурму; різні сучасні 

форми ведення дискусій: конференція, прес-конференція, дебати. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та 

захисту лабораторних робіт. 

 

 

13. Рекомендована література 

 
Базова: 

1. Безуглова О.С., Орлов Д.С. Биогеохимия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 

320 с. 

2. Вернадский В.И. Живое вещество. - М.: Наука, 1978. – 358 с. 

3. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - 

М.: Наука, 1987. – 339 с. 

4. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Труды биогеохимической 

лаборатории. – М.: Наука, 1990. – Т. 16. – 320 с. 

5. Дмитрук Ю.М. Основи біогеохімії: Навчальний посібник./Ю.М. Дмитрук, 

М.А. Бербець. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 288 с. 

6. Ермаков В. В. Геохимическая экология и биогеохимические критерии 

оценки экологического состояния таксонов биосферы / Геохимия, № 2, 2015. C. 203 

– 331. 

7.  Ковальский В.В. Геохимическая среда и жизнь. ХХІ чтения им. В.И. 

Вернадского. - М.: Наука, 1982. – 78 с. 

8. Ковальский В.В., Адрианова Г.А. Микроелементы в почвах СССР. – М.: 
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Додаток 

 

Питання для модульного контролю 

 
До змістового модулю 1. Вивчення біосфери як структурної оболонки 

планети з системою біогеохімічних зв'язків та функцій. 

 

Тема 1. Методологічна основа біогеохімії. Історія виникнення наукового 

напрямку. 

 

1. Визначення біогеохімії. 

2. Три принципи управління геохімічною діяльністю живих організмів у 

біосфері. 

3. Три аспекти геохімічної діяльності живих організмів. 

4. Визначення живої речовини. 

5. Зв’язок біогеохімії з іншими науками. 

6. Завдання біогеохімії. 

 

Тема 2. Сучасні методи аналізу в біогеохімії. 

 

7. Як класифікуються методи в біогеохімії, виходячи з принципу дослідження? 

8. Які методи називають органолептичними? 

9. Відмінності дистанційних і контактних методів. 

10. Які реакції називаються якісними? Наведіть приклад. 

11. Як відрізнити власні реакції від загальних? 

12. Що називається чутливістю реакції? Від яких факторів вона залежить? 

13. Що спільного між кількісним і якісним аналізом? У чому різниця? 

14. Які види гравіметрії вам відомі? 

15. Якими приладами вимірюють густину розчину, його об'єм, масу, температуру, 

величину рН? 

16. Фізичні методи, їх сутність. Приклади. 

17. Фізико-хімічні методи. Приклади. 

18. Біологічні методи аналізу, класифікація. 

19.  Види біоіндикації. 

20. Наведіть приклади застосування в біогеохімії біотестування.  

 

Тема 3. Біогеохімічне випробування. Методи відбору проб різних компонентів 

середовища та живої речовини. 

 

21. Правила техніки безпеки в хімічні лабораторії.  

22. Які бувають похибки вимірювань. З чим вони пов'язані? Чим систематичні 

похибки відрізняються від випадкових? 

23.  Які існують способи відбору проб атмосферного повітря?  

24. Що поєднує метод квартування і метод «конверта»? В чому їх відмінність? 

25. Назвіть дистанційні і контактні методи відбору  ґрунтових проб? 

26. Як відбувається відбір проб води?  



27. Для чого необхідне концентрування води? Якими способами воно 

здійснюється? 

28. Якими фізичними методами позбутися домішок у воді? 

29.  Назвіть джерела завислої речовини у воді. Якими способами користуються 

для відокремлення завислих часток від водного розчину? 

30. Що таке седиментація і для чого використовується седиментаційна пастка? 

31. Правила відбору різних частин рослин.  

32. Про що говорять морфологічні зміни рослин? 

33. З якою метою проводять хімічний аналіз рослин? 

34. Які правила відбору проб овочевих і пложових культур? 

35. Які живі організми вдбивають стан навколишнього середовища? 

36. Які хімічні елементи акумулює волосся? 

37. Що таке «середня проба»? 

 

Тема 4. Біосфера та вчення В.І. Вернадського про біосферу.  

 

38. Основні властивості біосфери. 

39. Роль живої речовини в геологічній історії Землі. 

40. Характер прояви біосфери у космосі. 

41. Межі біосфери. 

42. Відділи природних комплексів. 

43.  Континентальна область біосфери, її особливості. 

44.  Океанічна область біосфери, її особливості. 

45.  Шельфова область біосфери. 

46.  Що є результатом організованості біосфери? 

47.  Стійкість та саморегуляція у процесі розвитку біосфери. 

48.  Що таке біогеоценоз, його основні властивості. 

 

Тема 5. Геохімічні ландшафти та їхня класифікація. 

 

49.  Типи елементарних ландшафтів. Приклади. 

50.  Класифікація геохімічних ландшафтів. Приклади. 

51.  Абіогенні та біогенні ландшафти.  

52.  Що таке техногенний ландшафт. 

53. Основні компоненти біосфери. 

54.  Літосфера, її властивості. 

55.  Мікро-, макро- та ультраелементи літосфери. 

56.  Що таке кларк? 

57.  Гідросфера, її хімічні властивості. 

58.  Типи вод.  

59.  Жива речовина, її складові частини. 

 

Тема  6 Органічні сполуки та їх трансформація. 

60. Форми впливу організмів на навколишнє середовище. 

61.  Назвіть основні етапи трансформації білків. 

62.  Що відбувається з білками у ґрунті? 

63.  Біогеохімічна роль вуглеводів. 

64.  Лігнін та його властивості. Трансформація лігніну. 



65.  Чим відрізняється реакція мінералізації від гуміфікації? 

66.  Основні властивості гумінових речовин. 

 

Тема 7. Ґрунт та роль ґрунту  в розвитку біосфери. 

 

67.  Головні типи ґрунтів. 

68. Хімічний склад ґрунтів різного типу. 

69. Органічні та неорганічні речовини ґрунту. 

70.  Визначте роль ґрунту у розвитку біосфери. 

 

До змістового модулю 2. Міграція речовин. Вплив геохімічного 

середовища на хімічний склад і розвиток рослинних та тваринних організмів. 

 

Тема 8. Біогеохімічні функції живої речовини. 

 

1. Основні типи міграції речовин. 

2. Назвіть основні чинники фізико-хімічної міграції. 

3. Назвіть зовнішні та внутрішні чинники міграції. 

4. Як окисно-відновлювальний режим впливає на міграцію. 

5. За якою формулою розраховується інтенсивність міграції? 

6. Що таке інтенсивність біологічного поглинання? 

7. Визначення геохімічного бар’єру.  

8. Типи геохімічних бар’єрів. 

9. Види геохімічних бар’єрів. 

10.  Що таке градієнт та контрастність бар’єру. 

11.  Три основних біогеохімічних принципи розвитку функцій живої речовими. 

12.  Газові функції живої речовини. 

13.  Концентраційна функція живої речовини. 

14.  Окисно-відновна функція живої речовини. 

15.  Біохімічна та біогеохімічна функція живої речовини. 

16.  Визначення організмів-концентраторів. 

 

Тема 9. Вплив геохімічного середовища на розвиток і хімічний склад рослин. 

 

17.  Фактори, які впливають на хімічний склад рослин. 

18.  Що таке бар’єрні та безбар’єрні організми. 

19.  Дефіцитні та надлишкові хімічні елементи. 

20.  Розподіл хімічних елементів за органами рослин. 

21.  Належність рослин до визначеного виду та їх хімічний склад. 

22.  Що таке біогеохімічні провінції? 

23.  Визначте роль хімічних елементів у прояві ендемій. 

 

Тема 10. Біологічний кругообіг речовин у природі. 

 

24. Дайте визначення біологічного кругообігу речовин. 

25.  Складові частини циклу біологічного кругообігу. 

26. Три форми накопичення та перерозподілу космічної енергії в біосфері. 

27.  Елементи біогеохімічного кругообігу. 



28.  Різниця між біогенними та абіогенними циклами. 

29.  Параметри біогеохімічного кругообігу на суші. 

30.  Як пов’язаний біологічний кругообіг з ґрунтоутворенням? 

31.  Зональність біологічного кругообігу. 

32.  Особливості біологічного кругообігу в арктичних ландшафтах. 

33.  Особливості біологічного кругообігу в тундрових ценозах. 

34.  Особливості біологічного кругообігу у лісовій зоні. 

35.  Особливості біологічного кругообігу у лісостеповій зоні. 

36.  Особливості біологічного кругообігу у степовій зоні. 

37.  Особливості біологічного кругообігу у біоценозах аридних територій. 

38.  Біологічний кругообіг у тропічному поясі. 

 

Тема 11. Біогеохімічні цикли хімічних елементів. 

 

39.  Від чого залежить рухливість хімічних елементів? 

40.  Основні етапи біогеохімічного циклу карбону? 

41.  Як хазяйська діяльність людини змінює біологічний кругообіг карбону? 

42.  Загальна схема біогеохімічного кругообігу оксигену. 

43. Загальна схема біогеохімічного кругообігу нітрогену. 

44. Схеми кругообігу важких металів. 

 

Тема 12. Особливості кругообігу у системі ґрунт-рослина в біоценозах та 

агроценозах різних природних зон. Ноосфера В.І.Вернадського. 

 

45.  Що таке ноосфера? 

46.  Різниця між біосферою та ноосферою. 

47.  Що таке техногенез? 

48.  Які існують специфічні показники техногенезу? 

49.  Типи техногенних геохімічних аномалій. 

50.  Класифікація техногенних аномалій. 

51.  Що таке техногенний ореол та потік розсіяння? 

52.  Техногенні геохімічні бар’єри. 

53.  Шляхи оптимізації переходу біосфери у ноосферу. 

54.  Типи ландшафтів ноосфери. 

55.  Що таке агроландшафт? 

56.  Які існують методи боротьби зі шкідниками? 

57.  Назвіть приклади боротьби зі шкідниками за допомогою природних ворогів. 

58.  Назвіть три стратегічні складові раціонального природокористування. 
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