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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Екохімія 
Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Луцась Анна 

Віталіївна 
Контактний телефон викладача 0991386488 
E-mail викладача anna.lucas@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Семестровий 
Обсяг дисципліни 3 кредити 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Екохімія» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента за освітнім 
рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за 
освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на першому році навчання. Вона забезпечує 
формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності, вміння 
використовувати набуті знання у вирішенні конкретних задач хімії та екології відповідно до 
сучасних потреб; закладає основи активного і дбайливого відношення студентів до  власного 
здоров’я та навколишнього середовища. 
 

3. Мета та цілі курсу  
 
Мета: ознайомити з теоретичними знаннями про хімічні основи екологічних явищ та 

проблем, процеси формування хімічних властивостей та склад оточуючого середовища; аналіз 
антропогенної хімічної дії на природне середовище, оцінку швидкості трансформації 
забруднюючих речовин та наслідків в залежності від факторів середовища. 

 
Завдання: 

• закласти основи знань про хімічні основи екологічних явищ та процеси формування хімічних 
властивостей та складу оточуючого середовища – атмосфери, гідросфери, літосфери; 
• сформувати навички використання методів опису і аналізу хімічних процесів, що протікають в 
природних середовищах – атмосфери, гідросфери, літосфери; 
• сформувати вміння аналізувати антропогенну хімічну дію на природне середовище та 
здійснювати оцінку швидкості трансформації забруднюючих речовин і наслідків в залежності від 
факторів середовища;  
• ознайомити з основними методами зниження екологічного ризику від хімічного забруднення 
оточуючого середовища за рахунок розробки нових та модифікації існуючих технологічних 
процесів; 
• закласти основи знань про способи прогнозування та регуляції рівня хімічного забруднення в 
об’єктах оточення. 
• сформувати вміння та навички по використанню сучасного лабораторного устаткування та 
роботі з реактивами під час виконання експериментів передбачених програмою лабораторних 
робіт;  
• закласти основи вмінь з використання набутих знань у вирішенні конкретних задач хімії 
відповідно до сучасних потреб;   
• закласти основи активного і дбайливого відношення студентів до  власного здоров’я та 
навколишнього середовища;  
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
Знати: 

• основні поняття та закони екологічної хімії, хімічні основи екологічних явищ, взаємодій та 
проблем;  
• процеси формування хімічних властивостей та складу оточуючого середовища – атмосфери, 
гідросфери, літосфери;  



• поняття токсикантів довкілля, екологічного моніторингу. Стандарти якості оточуючого 
середовища; 
• види хімічного забруднення оточення та хімічні методи очистки довкілля від забруднень;  
• напрямки та методи зниження екологічного ризику від хімічного забруднення оточуючого 
середовища;  
• способи прогнозування та регуляції рівня хімічного забруднення в об’єктах оточуючого 
середовища; 

 
Вміти: 

• застосовувати основні поняття і закони хімії та екології для вивчення хімічних перетворень, 
що протікають при взаємодії хімічних речовин з оточенням;  
• застосовувати знання властивостей хімічних сполук при вивченні характеру хімічного 
забруднення довкілля та стану екосистем;  
• описувати і аналізувати хімічні процеси, що протікають в природних середовищах – 
атмосфері, гідросфері, літосфері; 
• аналізувати антропогенну хімічну дію на природне середовище та оцінювати швидкості  
трансформації забруднюючих речовин та наслідків в залежності від факторів середовища; 
• вимірювати, розраховувати та оцінювати гранично допустимі концентрації шкідливих сполук, 
прогнозувати їх вплив на навколишнє середовище; 
• обирати та використовувати засоби очищення від шкідливих речовин в оточуючому 
середовищі. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 
• здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти педагогічні проблеми і 
виробляти рішення щодо їх усунення; здатність вчитися; автономія; 
• здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням навчальних і 
дослідницьких навичок; 
• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з природничих дисциплін та 
компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті; 
• здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на практиці; 
• здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 
технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на основі 
відповідних фізико-хімічних та математичних методів; 
• здатність оцінювати порядок величини і знаходити відповідні рішення із чітким визначенням 
припущень та використанням спеціальних та граничних випадків; 
• здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто 
використовуються у хімії, фізиці, та екології; 
• здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті знання 
з природничих дисциплін. 

 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 / 6 
семінарські, практичні заняття  
лабораторні заняття 16 / 4 
самостійна робота 60 / 80 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІ 
Середня освіта (за 
предметними 
спеціалізаціями) 

І вибірковий 

Тематика курсу 
Тема, план Форма Література Завдання, Вага Термін 



заняття год. оцінки виконання 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет 
та зміст курсу 
екохімії. Мiсце 
екохімiї в системi 
хімiчних наук. 

лекція 1, 5, 6 Опитування, 
4 год.  01.03.2019 

Хімічний етап 
еволюції біосфери. 
Структура 
біосфери. 

 1, 5, 6 
Опитування, 
письмові 
завдання 

4 год. 
 01.03.2019 

Тема 2. 
Біогеохімічні 
цикли. Обмін в 
біосистемах та 
оточуючому 
середовищі. 

лекція 1, 5, 6, 8 
Опитування, 
письмові 
завдання 

6 год. 
 01.03.2019 

Тема 3. 
Атмосфера. 
Екохімія 
атмосфери 

лекція 1, 5, 6, 8 

Опитування, 
письмові 
завдання 

5 год. 

 01.04.2019 

Тема 4. 
Гідросфера. 
Екохімія 
гідросфери. 

лекція / 
лабораторна 
робота 

1, 5, 6, 8, 
9 – 11 

Опитування, 
письмові 
завдання 

9 год. 

10 01.04.2019 

Тема 5. Літосфера. 
Екохімія 
літосфери 

лекція / 
лабораторна 
робота 

1, 5, 6, 8, 
9 – 11 

Опитування, 
письмові 
завдання 
14 год. 

10, 
Контрольна 
робота 15 

01.04.2019 

Тема 6. 
Токсиканти 
оточуючого 
середовища 

лекція 2 – 4 

Опитування, 
письмові 
завдання,  

12 год. 

 01.05.2019 

Екологічний 
моніторинг. 
Стандарти якості 
оточуючого 
середовища. 

 2 – 5 

Опитування, 
письмові 
завдання, 

10 год. 

 01.05.2019 

Тема 7. Основні 
напрямки та 
методи зниження 
екологічного 
ризику 
забруднення 
оточуючого 
середовища 

лекція 
лабораторна 
робота 

1 – 4, 12 

Опитування, 
письмові 
завдання, 

10 год. 

10 01.05.2019 

Тема 8. Екологічні  
проблеми і 
екологічно 
небезпечні райони 
України.  

лекція / практ. 
/ лабораторна 
робота 

8 – 11 
Опитування, 
письмові 
завдання, 

6 год. 

10 01.06.2019 

Хімія в 
забезпеченні 
комфортних умов 
існування людини.  

 1, 6, 7 

Опитування, 
письмові 
завдання, 

10 год. 

10 01.06.2019 

Підсумковий контроль (залік) 50  



6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час проведення 

лекційних, лабораторних, індивідуальних занять і має на 
меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної 
дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі («відмінно» 
- 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, «незадовільно» - 2), 
отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий 
модуль) проводиться (виставляється) на підставі оцінювання 
результатів знань студентів після вивчення матеріалу з 
логічно завершеної частини дисципліни – змістового 
модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння 
та засвоєння певного матеріалу (теми), вироблення навичок 
проведення розрахункових робіт, вміння вирішувати 
конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати 
тексти, здатності осмислювати зміст даної частини 
дисципліни, уміння публічно чи письмово подати певний 
матеріал.  

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у 
формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, яка передбачає 
перевірку розуміння студентом теоретичного та 
практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 
здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, 
формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.  

Завдання на заліку можуть бути у формі тестів (кількість 
запитань повинна бути щонайменше 25, а кількість балів за 
правильний розв’язок тестів вказується для кожного 
завдання) або у формі контрольної письмової роботи (5 
запитань, кожне з яких оцінюється за десятибальною 
шкалою, сумарна оцінка перераховується з розрахунку 
одержання суми балів до 50).  

Вимоги до письмової 
контрольної роботи 

Підсумкова письмова робота виконується у формі 
письмових відповідей на запитання та розв’язування задач. 
Кількість запитань – 5, кількість задач – 5. Після написання 
роботи проходить усний захист (за потребою). За 
контрольну роботу студент має можливість набрати по 15 
балів.  

Ще 15 балів студент може отримати за підготовку, 
оформлення і презентацію проектного завдання за обраною 
темою. 

Лабораторні заняття Проводяться в обладнаних лабораторіях згідно 
розроблених методичних рекомендацій та мають на меті 
систематичну перевірку розуміння та ступеня засвоєння 
теоретичного матеріалу студентом, вміння використовувати 
теоретичні знання для розвязання практичних завдань. 
Робота на кожному занятті оцінюється в 20 балів і дає 
можливість набрати за змістовий модуль 20 балів 
(вираховується середній бал).  

Оцінка за лабораторну роботу (20 балів) включає в себе: 
- оцінку за теоретичну підготовку (усне або письмове 

опитування): 0–10 бали (0 – не задовільно, 5 – задовільно, 7 
– добре, 10 – відмінно); 

- оцінку за роботу в лабораторії та за оформлення і 



захист лабораторного звіту: (усне або письмове опитування): 
0–10 бали (0 – не задовільно, 5 – задовільно, 7 – добре, 10 – 
відмінно). 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Студент допускається до складання заліку, якщо 
впродовж семестру він відвідав всі лабораторні та за 
змістові модулі набрав сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання заліку, якщо 
впродовж семестру він без поважних причин не відвідував 
семінарські заняття та за змістові модулі набрав менше 25 
балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться запис 
"не допущений" і виставляється набрана кількість балів. 
Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за 
заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 
виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної 
дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 
перескладання змістових модулів, виконання 
індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 
змістові модулі. 

Напередодні заліку викладач подає доповідну декану 
про недопуск студентів академічної групи (груп). Відмітка 
про недопуск у відомості робиться при наявності 
розпорядження декана. 
7. Політика курсу 

1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 
2. Приймати активну участь в навчальному процесі. 
3. Якісно та своєчасно готуватись до лабораторних занять, опрацьовувати запропоновану базову 

та допоміжну літературу. 
4. Не пропускати лабораторні заняття, а у випадку пропуску заняття надати документ, що 

пояснює причину пропуску та відпрацювати пропущене заняття, виконавши лабораторну 
роботу згідно наданих методичних рекомендацій. 

5. В разі невиконання завдання, передбачені бали не сумуються до підсумкової оцінки.  
6. Не відволікатись на сторонні розмови, не вживати їжу та вимкнути звук мобільного телефону. 
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