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ВСТУП

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи геохімії та

гідрохімії»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми

"Географія"  підготовки  бакалавра  спеціальностей  106  "Географія

(Конструктивна  географія,  управління  водними  та  мінеральними

ресурсами)" та 106 «Географія (Географія рекреації та туризму).

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  закономірності

поширення хімічних елементів у геосферах Землі та речовинний склад

природних  водойм  і  процеси  його  формування.  Міждисциплінарні

зв’язки:  навчальна  дисципліна  є  складовою  частиною  циклу

фундаментальних  дисциплін  для  підготовки  студентів  географічних

спеціальностей,  потребує  попереднього  вивчення  загальної  хімії,

математики, біології, фізики.

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами

вищої освіти України.

Анотація

Дисципліна  "Основи  геохімії  та  гідрохімії"  грунтується  на

основних законах і  поняттях класичної хімії  і  ставить за  мету дати

студентам сучасні знання про геохімію геологічних процесів, геохімію

систем  і  геохімію  хімічних  елементів,  хімічний  склад  природних

водойм,  їх  аналіз  та  класифікацію.  Предметом  вивчення  геохімії  є

процеси міграції  хімічних елементів  в  геосферах Землі,  особливо в

земній  корі,  де  відбувається  нагромадження  промислових  запасів

корисних  копалин.  Програма  гідрохімії  передбачає  вивчення

хімічного  складу  природних  водойм  та  штучних  водних  об’єктів,

закономірностей його формування.

 Ключові слова:  геохімія;  міграція хімічних елементів; геосфера

Землі; ізотопія елементів; гідрохімія; хімічний склад природних вод.

                                                  Abstract

      The course " Bases of Geochemistry and Hydrochemistry " is based on

laws  and  concepts  of  classical  chemistry  and  concepts  of  classical

chemistry  and  aims  to  give  students  current  knowledge  about  the

geochemistry of geological processes, the geochemistry of systems and the

geochemistry of chemical  elements,  the chemical composition of natural

reservoirs,  their  analysis  and  classification.  The  subject  of  the  study of

geochemistry is  the processes  of  migration of  chemical  elements  in  the

geosphere  of  the  Earth,  especially  in  the  earth's  crust,  where  the
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accumulation  of  industrial  reserves  of  minerals  occurs.  The  program of

hydrochemistry involves the study of the chemical composition of natural

reservoirs and artificial water objects, the laws of its formation.

   Keywords: geochemistry; migration of chemical elements; Geosphere 

of the Earth; isotopy of elements; hydrochemistry; chemical composition of

natural waters.

1. Опис навчальної дисципліни „Основи геохімії та гідрохімії ”

Найменування

показників 

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація, рівень

вищої освіти

Характеристика

навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість 

кредитів  – 4

Галузь знань

10 "Природничі науки"

Спеціальність

106 "Географія"

Спеціалізації

Конструктивна

географія, управління

водними та

мінеральними

ресурсами;

Географія рекреації та

туризму

ОПП

«Географія»

Нормативна

Модулів – 2 Рік підготовки

Змістових 

модулів – 4

1-й -

Загальна кількість

годин – 120  

Семестр

2-й -

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання:

аудиторних – 4;

самостійної 

роботи 

студента - 3

Рівень вищої освіти:

перший бакалаврський

Лекції

22 год. -

Практичні, семінарські

8 год. -

Лабораторні

12 год. -

Самостійна робота

78 год. -

Вид контролю:

екзамен -

Примітка.

Співвідношення кількості  годин аудиторних занять до самостійної і

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 53,8%.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

„Основи геохімії та гідрохімії ”

Мета вивчення навчальної дисципліни –   ознайомити студентів

з  основними  законами  геохімії  та  гідрохімії,  з  аналізом  хімічного

складу  природних  водойм,  чинниками,  що  впливають  на  його

формування, класифікацією природних водойм, сучасними підходами

та  методами  досліджень  природних  водойм  в  їх  природному  та

порушеному станах,  а  також  вивчення  закономірностей  поширення

хімічних елементів у геосферах Землі та формування їх накопичення у

вигляді родовищ корисних копалин.

Завдання курсу  – сформувати у студентів теоретичну базу щодо

виявлення  закономірностей  поширення  хімічних  елементів  у

геосферах  Землі,  закономірностей  міграції  хімічних  елементів  у

природних  процесах,  засвоєння  методики  проведення  хімічного

аналізу гірських порід,  а також дати сучасні знання щодо основних

гідрохімічних показників, загальних закономірностей їх взаємозв’язку

та методів їх визначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: особливості  геохімічного  фону  (кларки)  в  усіх  типах

гірських  порід;  закономірності  формування  геохімічних  аномалій  в

гірських  породах  та  воді; закономірності  формування  ореолів

(первинного  та  вторинного)  розсіювання  хімічних  елементів,

характеристику речовин, що містяться у природних водах, фізичні та

хімічні  властивості  природних  вод;  закономірності  формування

хімічного складу природних водойм.

вміти: проводити  первинний  статистичний  аналіз  геохімічної

інформації; розраховувати геохімічний фон та геохімічні аномалії  за

результатами аналізів проб гірських  порід і води; виконувати парний

та множинний кореляційний аналіз геохімічної інформації; будувати

геохімічні  карти  та  проводити  їх  аналіз;  оцінювати  на  основі

одержаних результатів якість природної води, виконувати розрахунки

на  основі  результатів  експериментальних  досліджень,  навчитись

узагальнювати результати дослідів у вигляді висновків, користуватись

навчальною, науковою та довідковою літературою для самостійного

поповнення знань.
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3. Програма навчальної дисципліни „Основи геохімії та

гідрохімії”

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Предмет геохімії. Хімічний склад Землі та її

оболонок. Поширення та міграція елементів

Тема 1.   „Предмет геохімії, основні завдання, методи досліджень,

історія розвитку”. 
Геохімія  як  фундаментальна  наука  про  Землю.  Основні  поняття  та

завдання   геохімії.  Основоположники  геохімії.  Основні  напрямки

розвитку геохімії для вирішення проблеми підвищення ефективності

пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.

Тема  2.  „Хімічний  склад  Землі  та  її  оболонок.  Походження

хімічних елементів”. 

Кларки  хімічних  елементів  у  земній  корі.  Форми  знаходження

хімічних елементів у природі. Розповсюдженість хімічних елементів у

космосі,  гірських  породах  Місяця.  Мінерали,  породи.  Геохімічна

класифікація хімічних елементів. Походження хімічних елементів. 

Тема 3. „ Поширення і міграція хімічних елементів”. 

Поширення  хімічних  елементів  на  Землі  і  у  Всесвіті.  Міграція

хімічних  елементів.  Основні  джерела  енергії  геохімічних  процесів.

Фактори  міграції,  види  міграції.  Техногенна  міграція.  Геохімічні

бар’єри  міграції.  Кисневий  та  сірководневий  геохімічний  бар’єр.

Біогенна міграція та біогенна акумуляція хімічних елементів.

Змістовий  модуль  2.  Земля  як  геохімічна  система.  Ізотопія

елементів. Геохімічні процеси

Тема 1. „Земля як геохімічна система”. 

Земля  як  геохімічна  система.  Склад  і  будова  мантії  і  ядра.

Мінеральний  склад  мантії  та  ядра.  Моделі  будови  мантії.  Будова

земної  кори  по  вертикалі.  Типи  земної  кори.  Розповсюдження

елементів у земній корі. Новітні моделі складу осадової оболонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7

Тема  2. „Геохімія  атмосфери,  гідросфери,  біосфери.  Ізотопія

елементів”. 

Атмосфера.  Будова  і  хімічний  склад  атмосфери.  Гідросфера  та  її

складові  частини.  Поширення  води  на  Землі.  Хімічний  склад

океанічної води. Геохімія континентальних вод. Хімічний склад води

рік  та  озер.  Підземні  води,  їх  класифікація  і  хімічний  склад.

Мінеральні води. Біосфера, її складові. Закон біологічного колообігу.

Ізотопія елементів.

Тема 3. „Геохімічні процеси. Мінералоутворення. Магматичні та

осадові породи”. 

Геохімічні  ендогенні  та  екзогенні  процеси.  Мінералоутворення  при

магматичних  процесах,  утворення  осадових  порід.  Метаморфічні

процеси та мінерали, що утворюються в результаті цих процесів. Кора

вивітрювання.

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Гідрохімія як наука. Умови формування та

залягання  хімічного  складу  природних  вод.  Хімічний  склад

природних вод

Тема 1. „Роль та значення гідрохімії  як науки.  Вода як хімічна

сполука”. 
Предмет, основні положення, завдання та розділи гідрохімії.  Будова

молекули  води.  Ізотопний  склад  води.  Основні  відміни  фізико-

хімічних  властивостей  води.  Хімічні  властивості  води.  Вода  як

розчинник.

Тема 2. „ Загальні умови формування хімічного складу природних

вод”. 

Чинники, які впливають на формування хімічного складу природних

вод. Фізико-географічні фактори. Геологічні фактори. Фізико-хімічні

фактори. Біологічні фактори. Антропогенні фактори. 

Тема 3. „ Фізичні показники якості води”.
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Характеристика  фізичних  показників  природних  вод:  колірність,

запах, температура, прозорість, каламутність, наявність осаду. Вимоги

до фізичних показників питної води і води для рибоводних ставків. 

Тема 4. „Хімічний склад природних вод”. 

Класифікація речовин, що містяться в природних водах. Неорганічні

сполуки  природних  вод  (хлориди,  сульфати,  гідрогенкарбонати,

карбонати).  Головні  катіони  природних  вод.  Форми  неорганічних

сполук  у  воді,  їх  розчинність  та  розповсюдження.  Розчинені  гази

природних  вод  (СO2,  O2,  N2,  CH4,  NH3,  H2S).  Добова  та  сезонна

динаміка розчинених у воді СО2 та О2. Біогенні хімічні елементи води.

Органічні  речовини.  Перманганатна  і  дихроматна  окиснюваність.

Біохімічне споживання кисню. Мікроелементи природних вод:  типові

катіони,  йони  важких  металів,  амфотерні  комплексоутворювачі,

типові аніони, радіоактивні елементи. 

Змістовий модуль 4. Хімічні показники якості води

Тема 1. „Кислотність та лужність природних вод. Форми вмісту 

карбонатної кислоти в природних водах” 

Активна  кислотність  і  активна  лужність  природних вод.  Загальна  і

вільна лужність та загальна і вільна кислотність природних вод. Вміст

та співвідношення СО2, НСО3
-  та СО3

2- у воді в залежності від рН. 

Тема 2. „Твердість води”

Карбонатна,  постійна  і  загальна  твердість  води.  Одиниці  твердості.

Методи зм’якшення води. Класифікація природних вод за твердістю.

Тема 3. „ Класифікація природних вод” 

Класифікація  вод  за  величиною  мінералізації,  сумою  йонів,  за

переважаючим аніоном і  катіоном та співвідношенням концентрації

катіонів і аніонів. Формула Курлова.
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4. Структура навчальної дисципліни  „Основи геохімії та

гідрохімії”

Назви

змістових

модулів і тем

Кількість годин

денна форма Заочна форма
у
сь

о
го

 
у тому числі

у
сь

о
го

 

у тому числі

л
.

п
.

л
аб

.

ін
д

.

с.
р
.

л
.

п
.

л
аб

.

ін
д

.

с.
р
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1

12 13

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Предмет геохімії. Хімічний склад Землі та її оболонок.

Поширення та міграція елементів

Тема 1.

Предмет гео-

хімії, основні

завдання, ме-

тоди дослі-

джень, 

історія 

розвитку

8 2 - - - 6

Тема 2.

Хімічний 

склад Землі 

та її 

оболонок. 

Походження 

хімічних 

елементів

9 2 2 2 3

Тема 3. 

Поширення і 

міграція 

хімічних 

елементів

10 2 - 2 6

Разом за 

змістовим 

модулем 1

27 6 2 4 15

Змістовий модуль 2. Земля як геохімічна система. Ізотопія елементів. Геохімічні

процеси

Тема 1. Земля

як геохімічна 

система

10 1 - - 9

Тема 2. 

Геохі-мія 

атмосфе-ри, 

9 2 2 2 3
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гідросфе-ри, 

біосфери. 

Ізотопія 

елементів

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

Тема 3. 

Геохімічні 

процеси. Мі-

нералоутворе

ння. Магма-

тичні та оса-

дові породи

11 2 - - 9

Разом за 

змістовим 

модулем 2

30 5 2 2 21

Разом за 

модулем 1

57 1

1

4 6 36

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Гідрохімія як наука. Умови формування та залягання хімічного

складу природних вод. Хімічний склад природних вод

Тема 1. Роль 

та значення 

гідрохімії як 

науки. Вода 

як хімічна 

сполука

11 2 - - 9

Тема 2. 

Загальні умо-

ви формуван-

ня хімічного 

складу при-

родних вод

7 1 - - 6

Тема 3. 

Фізичні 

показники 

якості води

7 1 - - 6

Тема 4. 

Хімічний 

склад 

природ-них 

вод

12 2 2 2 6

Разом за 

змістовим 

модулем 3

37 6 2 2 27

Змістовий модуль 4. Хімічні показники якості води

Тема 1. 

Кислотність 

та лужність 

природних 

10 2 - 2 6
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вод. Форми 

вмісту кар-

бонатної кис-

лоти в при-

родних водах

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

Тема 2. Твер-

дість води

6 1 - 2 3

Тема 3. 

Класифікація 

природних 

вод

10 2 2 - 6

Разом за 

змістовим 

модулем 4

26 5 2 4 15

Разом за 

модулем 2

63 1

1

4 6 42

Усього 

годин

120 2

2

8 12 78

5. Теми семінарських занять

Не передбачені робочим планом.

6. Теми практичних занять

     
№

з./п.

Назва теми Кількість годин

денна 

форма

заочна

форма

1 Статистичний аналіз геохімічної 

інформації.

2 -

2 Розрахунок геохімічного фону та 

геохімічних аномалій за даними 

спектрального аналізу

2 -

3 Кореляційний аналіз геохімічної 

інформації

2 -

4 Побудова геохімічної карти та її 

аналіз

2 -
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Разом 8 -

7. Теми лабораторних занять

№

з./п.

Назва теми Кількість годин

денна 

форма

заочна

форма

1 Хімічний склад природних вод та 

грунтових розчинів

2 -

2 Визначення рухомих форм Cu2+ та 

Zn2+ фотоколориметричним методом

2 -

3 Визначення рухомих форм Феруму 

оксалатним методом 

2 -

4 Визначення нітрогенвмісних йонів в 

природній воді та грунтових розчинах

2 -

5 Визначення загальної лужності і 

карбонатної твердості води

2 -

6 Визначення обмінних йонів

Са2+ і  Mg2+ в  карбонатних  і

некарбонатних грунтах (метод

І.В.Тюріна)

2 -

Разом 12 -

8. Самостійна робота

Розподіл  годин  самостійної  роботи  для  студентів  денної  форми

навчання:

Підготовка  до  аудиторних  занять  –  0,5  год./1  год.  занять

(А1 = 30 . 0,5 =15).

Підготовка    до     контрольних  заходів  –  6 год. на 1 кредит ЄКТС

(К1 = 6 . 3 = 18).

Опрацювання  окремих  тем  програми  або  їх  частин,  які  не

викладаються на лекціях - 60 год. (Т1 = 60 - 15 - 18 = 27).
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8.1. Завдання для самостійної роботи

№

з./п.

Назва теми Кількість

годин

денна

форма

заочна

форма

1 2 3 4

1 Основні напрямки розвитку геохімії для 

вирішення проблеми підвищення 

ефективності пошуків і розвідки родовищ 

корисних копалин.

3

2 Хімічний склад Землі і планет 3

3 Походження хімічних елементів 3

4 Міграція хімічних елементів. 3

5 Основні джерела енергії геохімічних 

процесів.

3

6 Метеорити, їх хімічний склад та 

класифікація

3

7 Склад і будова мантії і ядра. 3

8 Атмосфера. Будова і хімічний склад 

атмосфери

3

9 Гідросфера та її складові частини. 3

10 Біосфера, її складові. Закон біологічного 

колообігу.

3

11 Ізотопія елементів 3

12 Геохімічні ендогенні та екзогенні процеси. 3

13 Глобальні цикли Нітрогену, Какрбону, 

Сульфуру, Оксигену, Фосфору

3

14 Геохімічні бар’єри міграції для захисту 

довкілля від забруднення

3

15 Геохімічні методи пошуку корисних 

копалин

3

16 Техногенні ландшафти. Геохімічне вивчення

техногенних ландшафтів

3
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17. Визначення вмісту у воді основних катіонів 

та аніонів

3

18. Аналіз хімічного складу природних вод 3

19. Нормативні та граничнодопустимі 

концентрації елементів в природних водах

3

1 2 3 4

20. Водневий показник води природних водойм.

Чинники, що впливають на змінювання 

значень рН

3

21. Найважливіші окисники та відновники 

природних вод. Окисно – відновний 

потенціал природних вод

3

22. Загальні умови формування хімічного 

складу природних вод

3

23. Класифікація природних вод за твердістю 3

24. Кислотність та лужність природних вод 3

25. Фізичні показники якості води 3

26. Добова та сезонна динаміка розчинених у 

воді СО2 та О2

3

Р А З О М 78

З  метою  кращого  засвоєння  тем,  які  виносяться  на  самостійне

опрацювання  всім  студентам  рекомендується  написати  професійно-

орієнтовану наукову доповідь або реферат. 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Не передбачене робочим планом.

10. Методи навчання

1.  Лекційний  курс  з  використанням  експериментальних

демонстрацій,  технічних  засобів  навчання,  графічних  опорних

конспектів,  тематичного  наочнення  в  спеціалізованій  лекційній

аудиторії для викладання хімічних навчальних дисциплін.
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2. Виконання лабораторного практикуму в спеціалізованій хімічній

лабораторії,  обладнаній  відповідними  приладами  та  пристроями,

хімічними  реактивами,  посудом,  довідково-інформаційним

наочненням,  витяжною системою,  обладнанням для  електро-,  газо-,

водопостачання.

3. Тематичні консультації.

4. Самостійна робота студентів.

5.  Оформлення  та  захист  студентами  звітів  про  виконання

лабораторних робіт.

6.  Підготовка  студентами  професійно-орієнтованих  наукових

доповідей та рефератів.

7. Участь студентів в університетському турі предметної олімпіади

з хімії.

8. Участь студентів в науково-дослідній роботі кафедри.

9.  Проведення для  невстигаючих студентів додаткових занять за

програмою середньої школи з хімії.                          

11. Методи контролю

1.  Поточний  контроль  знань  студентів  проводиться  шляхом

оцінювання  звітів  про  виконання  лабораторних  робіт,  якості

конспектів лекцій, двох письмових модульних контрольних завдань.

2.  Контроль  самостійної  роботи  студентів  проводиться  за

результатами захисту відповідного звіту про самостійну роботу.

3. Усі форми контролю охоплені 100-бальною шкалою оцінювання

знань студентів за ECTS.

4. Екзамен. 

            

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточна складова оцінювання

60 балів

Підсумкова

складова

тест(екзамен)

40 балів

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2
Змістовий модуль 3

Змістовий

модуль 4

МК1 МК2

100

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 20 20
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5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5

Підсумкова  складова  оцінювання  МК1,  МК2 здійснюється  центром

незалежного оцінювання знань.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90-100 відмінно  

82-89
добре 

74-81

64-73
задовільно 

60-63

35-59
незадовільно з можливістю повторного

складання

0-34
незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1.  Лопушняк  Я.  І.,  Моргулець  І.  М.  Основи  геохімії:  конспект

лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 53 с. /  [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.112.13/chytalna/4497/index.html

2. Лопушняк Я. І., Пінчук Л.В. Основи геохімії: методичні вказівки 

для самостійної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 19 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://194.44.112.13/chytalna/5450/index.html  .   

3.  Мисіна  О.  І.   Методичні  вказівки до  виконання лабораторних

робіт  з  навчальної  дисципліни  «Основи  геохімії  і  гідрохімії»  для

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною  програмою  «Геологія»  спеціальності  103  «Науки  про

землю (Геологія)», освітньо-професійною програмою «Конструктивна

географія,  управління  водними  та  мінеральними  ресурсами»
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http://194.44.112.13/chytalna/4497/index.html
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спеціальності  106  «Географія»  денної  форми  навчання. – Рівне:

НУВГП,  2019.  –  27  с.  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15991

4.  Мисіна О.  І. Методичні  вказівки до виконання контрольної  та

самостійної роботи з навчальної дисципліни “Гідрохімія водойм” для

студентів  за  напрямом  підготовки  6.090201  “Водні  біоресурси  та

аквакультура”  денної  та  заочної  форм  навчання . – Рівне:  НУВГП,

2017 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/

id/eprint/2614

5.  Мисіна О. І.   Методичні вказівки до виконання лабораторних

робіт  з  навчальної  дисципліни  „Гідрохімія  водойм”  для  студентів

спеціальності  207  «Водні  біоресурси  та  аквакультура»  денної  та

заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2017 / [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8776

6.  Мисіна  О.  І. Тестові  завдання  поточного  та  підсумкового

контролю  знань  з  навчальної  дисципліни  „Гідрохімія  водойм”  для

студентів  спеціальності  207  «Водні  біоресурси  та  аквакультура»

денної  та  заочної  форм  навчання. –  Рівне:  НУВГП,  2018  /

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8994

14. Рекомендована література

Базова

1. Шнюков С. Є. Основи геохімії : навч. посіб. / С. Є. Шнюков, А.

П. Гожик. – Київ : КНУ, 2011. – 245 с.

2.  Перельман А.  И.  Геохимия /  А.  И.  Перельман.  –  М.  :  Высш.

Школа, 1989. – 528 с.

3. Алексеенко В. А. Экологическая геохимия / В. А. Алексеенко. –

М.: «Логос», 2000. – 627с.

4. Жовинский Э. В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины

/ Э. В. Жовинский, И. В. Курева. – К. : Наукова думка, 2002. – 520 с.

5. Горев Л. М. Гідрохімія України / Л. М. Горев,  В.  І.  Пелешенко,

В. К. Хільчевський. – К.: Вища школа, 1995. – 308 с.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8994
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8776
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http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2614
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15991
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6.  Манековська І.  Є.  Гідрохімія  водойм. Інтерактивний комплекс

навчально-методичного  забезпечення  для  студентів  за  напрямом

підготовки „Водні біоресурси” / І. Є. Манековська. - Рівне : НУВГП,

2007р. – 159 с.
7.  Манековська  І.  Є.  Лабораторний  практикум  „Гідрохімія

водойм” :  навч.  посіб.  /  І.  Є.  Манековська,  М.  В.  Яцков.  –  Рівне  :
НУВГП,  2011.  –  93с  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2163.

8.  Назарук Г.  І.  Геохімія  :  навч.  посіб.  /  Г.  І.  Назарук.  –  Рівне :
НУВГП, 2011. – 156 с.

Допоміжна 

1.  Войткевич Г. В.  Справочник по геохимии /  Г. В. Войткевич, А.

В. Кокин, А. Е. Мирошников. - М. : Недра, 1990. – 480 с.

2. Сливко М. М.  Міграція хімічних елементів у земній корі / М. М.

Сливко. – Львів : ЛДУ, 1975. – 99 с.

3. Алексеенко В. А. Геохимия ландшафта и окружающая среда / В.

А. Алексеенко. – М.: Наука, 1990. -  140 с.

4.  Никаноров  А.И.  и  др.  Справочник  по  гидрохимии.  –  Л.:

Гидрометеоиздат, 1989.

15. Інформаційні ресурси

1.  Наукова  бібліотека  НУВГП (м. Рівне,  вул.  О.Новака,  75) /

[Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka/(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).
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http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka/
https://maps.google.com/?q=%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9E.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0,+75&entry=gmail&source=g
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2163
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