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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст навчальної дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни «Основи біогеохімії» дає поглибити

наукове бачення матеріальності природи, явищ та перетворень в різних формах та

напрямках, включає знання фундаментальних законів, які управляють

біогеохімічною діяльністю живих істот в біосфері; розуміння біогеохімічної

сутності процесів у природі, єдності та взаємодії живої і кісної природи,

формування сучасного світогляду  на абсолютно новому підході – розглядати

життя в цілому, з урахуванням геологічної ролі живої речовини, уяви про

ґрунти як компонент біогеоценозу та особливе природне тіло, що виникло в

результаті сумісної дії кісної та живої речовини, вивчення особливостей

ґрунтового покриву для пошуку засобів підвищення його родючості та

альтернативних методів його використовування, що причиняють йому

мінімальну шкоду.

Мета навчальної дисципліни

        Метою викладання навчальної дисципліни «Основи біогеохімії» є:

навчити студентів теоретичним основам біогеохімії, методиці хімічного

експерименту, самостійного проведення хімічного аналізу, необхідного в

практичній діяльності еколога, надання студентам певного комплексу знань,

необхідних для правильного розуміння явищ природи і вирішення практичних

екологічних проблем, засвоєння наступних екологічних дисциплін.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

       Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– формування навичок проведення експериментів з конкретними природними

об'єктами  досліджень;

– вивчення різноманітних хімічних перетворень, які відбуваються в природних



умовах;

– вивчення впливу життя на історію земних хімічних елементів, їх ізотопів і

сполук в біосфері, їх міграцію, накопичування, участь в геохімічних процесах

зони гіпергенезу і ґрунтоутворення, формуванні атмосфери і складу природних

вод;

– аналіз біогеохімічних циклів біогенних елементів і сполук, з урахуванням

впливу техногенезу;

          – освідомлення особливої ролі Карбону в органічному світі;

– вивчення основ біоіндикації та біотестування.

Види занять з дисципліни

Лекції, практичні,  лабораторні роботи, самостійна робота.

         У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

         – основні   закони, закономірності, принципи і поняття біогеохімії;

          – фізичні та хімічні властивості елементів, неорганічних і органічних

речовин, їх значення в природному середовищі, в колообігу речовин, в

біогеохімічних процесах;

         – класифікацію органічних речовин, номенклатуру IUPAC, загальні

характеристики природних біологічно-активних речовин;

        – склад мегабіосфери та компоненти біосфери;

        – властивості і особливості біосфери, фізико-хімічні процеси в

компонентах біосфери;

       – механізми міграції хімічних елементів, зумовлених антропогенною

діяльністю;

       – види міграції, різницю біогеохімічної та біогенної міграції елементів в

біосфері;

       – сутність біогеохімічних циклів основних хімічних елементів і сполук;

      –  класифікацію хімічних забруднювачів довкілля, їх походження і норми

концентрацій у воді, повітрі, ґрунтах, організмах;

      – розподіл хімічних забруднювачів за їх рухливістю, ступенем



небезпечності живим істотам;

      – види геохімічних бар’єрів, їх кількісні показники;

      – функції живої речовини;

      – основи біогеохімічного районування, формування біогеохімічних

провінцій і аномалій, їх зв’язок з ендемічними захворюваннями;

      –    основні етапи виникнення та еволюції ґрунтів, їх будову, склад;

      – основи сучасної біоіндикації, її форми, типи, методи, рівні та тест-

об’єкти.

вміти:

      – аналізувати механізм біогеохімічних перетворень;

      – пояснювати появу "живої речовини" на Землі на основі сучасних

наукових уявлень;

      – аналізувати хімічну та фізико-хімічну поведінку природних та

антропогенних забруднень в атмосфері, гідросфері, біосфері та екзосфері;

      – розуміти та аналізувати хімічну суть еволюційних процесів в біосфері;

      – пояснювати сутність біогеохімічних процесів колообігу біогенних

елементів (С, Н, N, О, Р, К), а також важких металів та біохімічної рівноваги

в біосфері;

      – пояснювати процеси теплового, техногенного забруднення та

евтрофікації природних вод;

     – обґрунтовувати поведінку забруднюючих речовин в атмосфері та їх

вплив на процеси озоноутворення;

     – пояснювати хімічну та фізико-хімічну сутність кислотних дощів та їх

вплив на біогеохімічні процеси в ґрунтах;

     – застосовувати нові отримані знання, в т.ч. біогеохімічну інформацію для

розв’язання практичних задач, пов'язаних з екологічною спеціальністю, при

виконанні екологічних оцінок, експертиз і польових екодосліджень;

     – володіти фізико-хімічними методами при підготовці даних екологічного

моделювання природних процесів та об’єктів;



     – класифікувати речовини живої і неорганічної природи,

розпізнавати забруднюючі речовини за класами пріоритетності і

небезпеки;

     – розраховувати основні показники міграції, хімічного складу природних

об’єктів, у т.ч. живих організмів;

    –  користуватися методами біогеохімії і біоіндикації, визначати ступінь

небезпеки розвитку аномалій чи негативних біогеохімічних явищ за

допомогою біоіндикаторів на мікроскопічному рівні

– проводити аналіз ґрунтів та діагностувати ґрунти за його результатами,

розрізняти різні зональні типи ґрунтів.



ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І Предмет та задачи біогеохімії

Тема 1. Біогеохімія як наука: задачі, місце в системі наук про живу та неживу

природу, основні закони.

питання, що розкривають тему:

– методологічні основи біогеохімії;

– 3 аспекти геохімічної діяльності живих організмів А. І. Перельмана;

– визначення біогеохімії як науки;

– зв'язок біогеохімії з іншими науками;

– задачі біогеохімії.

Тема2. В. І. Вернадський – засновник біогеохімії.

питання, що розкривають тему:

– життєвий шлях В. І. Вернадського;

– наукові праці В. І. Вернадського.

Тема 3. Земля і Всесвіт. Гіпотези утворення Землі. Будова, мінеральний та

хімічний склад Землі.

питання, що розкривають тему:

– положення Землі в Космосі;

 – хімічний склад Всесвіту і Сонця;

– гіпотези утворення Землі;

– будова і мінеральний склад Землі;

– хімічний склад Землі;

– атмосфера Землі.

Тема 4. Властивості Землі та їх екологічне значення.

питання, що розкривають тему:

– гравітаційні властивості;

– теплові властивості;

– радіоактивні властивості;

– магнітні властивості.



Модуль 2. Біосфера. Жива речовина. Життя

Тема 5. Біосфера, і її властивості. Типи речовини, що складає біосферу.

питання, що розкривають тему:

–  біосфера та її властивості;

– межі біосфери;

– структура біосфери;

– організованість біосфери;

– стійкість і саморегуляція у процесі розвитку біосфери;

– типи речовини, що складають біосфери;

Тема 6. Жива речовина і її біогеохімічні функції.

питання, що розкривають тему:

– біогеохімічні функції живої речовини;

– життя і його біогеохімічні властивості (за В. І. Вернадським);

– біогеоценоз – елементарна структурна одиниця біосфери;

– поняття про ландшафти;

– компоненти біосфери;

Тема 7. Розповсюдження хімічних елементів в геосферах.

питання, що розкривають тему:

– хімічні елементи в літосфері. Кларки. Правило Оддо-Гаркинса;

– геохімічна класифікація хімічних елементів;

– поширеність хімічних елементів у гідросфері;

– поширеність хімічних елементів в атмосфері;

– ізотопи та їх поширення;

– зміна ізотопних відношень у природі. Фракціонування ізотопів.

Тема 8. Макро- та мікроелементи, їх фізіологічна роль. Геохімічні аномалії.

питання, що розкривають тему:

– мікроелементи. Фізіологічна роль мікроелементів;

– біогеохімічні ендемії;

– геохімічні аномалії;

– біогеохімічне районування.



Модуль 3. Біогенна міграція

Тема 9. Біогенна міграція хімічних елементів

питання, що розкривають тему:

– біогеохімічні принципи В. І. Вернадського про біогенну

міграцію;

–  роди біогенної міграції;

–  інтенсивність водної міграції хімічних елементів;

– геохімічні бар'єри;

Тема 10. Біогенна міграція. Біогеохімічні кругообіги.

питання, що розкривають тему:

– біогеохімічні принципи В. І. Вернадського  за біогенну міграцію;

– роди біогенної міграції;

– внутрішні фактори фізико-хімічної міграції;

– інтенсивність водної міграції хімічних елементів;

– геохімічні бар'єри;

– біогеохімічний кругообіг основних хімічних речовин і елементів;

– іонний і осадковий  стік як складова частина кругообігів.

Тема 11. Біоіндикація.

питання, що розкривають тему

– мохи як біоіндикатори.  Бріогеохімичний  метод пошуку корисних копалин;

– водорості як біоіндикатори;

– планктон-біоіндикатор;

– рослини як біоіндікатори. Біологічний моніторинг;

– тварини-біоіндикатори хімічного забруднення середовища.

Модуль 4. Біогеохімія літогенезу.

Тема 12. Стадії літогенезу. Утворення та властивості органогенних мінералів

та гірських порід.

 питання, що розкривають тему:

–   стадії літогенезу;

– геохімічна діяльність живих організмів;



–  геохімічна роль бактерій;

– геохімічна роль водоростей;

– геохімічна роль безхребетних;

– геохімічне значення діяльності тварин;

– геохімічна діяльність  рослин;

– дія природних чинників і живої речовини на стадіях літогенезу.

Тема 13. Вплив мінералів на організм людини. Літотерапія.

питання, що розкривають тему:

– форми концентрації хімічних елементів у живій речовині;

– органогенні мінерали і гірські породи;

– позитивний  та негативний вплив мінералів. Літотерапія. Гомеопатія.

Тема 14. Ґрунти в біосфері. Фактори та особливості ґрунтоутворювального

процесу.

питання, що розкривають тему:

– фактори ґрунтоутворювального процесу;

– особливості ґрунтоутворювального процесу.

Тема 15. Головні властивості грунтів.

питання, що розкривають тему:

– процеси утворення гумусу в грунті;

– фізико-хімічні властивості грунтів.

Приблизний перелік

практичних робіт з курсу
Тема 1. Визначення жорсткості води

Тема 2. Хімічні елементи в компонентах біосфери: хімічний склад літосфери

і живої речовини

Тема 3. Тема: Визначення внутрішніх факторів фізико-хімічної міграції

хімічних елементів

Тема 4. Визначення міграційної активності антропогенного забруднювача

орних ґрунтів – діоксину



Тема 5. Визначення міграційної активності хімічних речовин в

навколишньому середовищі при забрудненні його мобільним

автотранспортом

Тема 6. Визначення міграційної активності хімічних речовин викидів

стаціонарного джерела ТЕС в навколишнє середовище

Тема 7. Вивчення біогеохімічних аномалій, пов’язаних з надлишковим

накопиченням нітрогену в рослинах

Тема 8. Біогеохімічний метод індикації хімічних елементів на основі

дослідження золи рослин

Тема 9. Визначення біогеохімічних циклів біогенних елементів

Приблизний перелік
лабораторних робіт з курсу

Тема1.Аналіз гідросфери

Тема 2.Визначення природних дисперсних систем

Тема 3.Визначення властивостей біогенних хімічних елементів

Тема 4.Визначення характеристик організмів і  мінералів

Тема 5.Підготовка грунту до аналізу. Дослідження

Тема 6.механічного складу і пластичності грунтів

Тема 7.Визначення гумусу в грунті методом І.В.Тюріна

Тема 8.Визначення гігроскопічної вологи в грунті

Тема 9.Визначення питомої ваги твердої фази грунту

Тема 10.Визначення об’ємної ваги грунту

Тема 11.Визначення скипання грунту і вмісту карбонатів у грунті

Тема 12.Визначення гідролітичної кислотності грунту

Тема 13. Визначення лужності грунту
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