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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Хімічна екологія 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Бакалавр освіти 
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 «Хімічна екологія» належить до переліку дисциплін теоретичної підготовки студента 
за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів 
за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на другому 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; створює умови для формування загальнонаукової картини світу; 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 зв’язки та хімічні взаємодії між 

організмами, що визначають поведінку, пов’язану з різними потребами; природу хімічних 
речовин, що відіграють роль хімічної зброї у боротьбі за збереження виду; процеси формування 
хімічних властивостей та склад оточуючого середовища; проблеми виробництва екологічно чистої 
продукції. 

 
Завдання: 

• закласти основи знань про хімічне підгрунтя явищ, що відбуваються в природі та процеси 
формування хімічних властивостей і складу оточуючого середовища; 
• сформувати навички використання методів опису і аналізу хімічних процесів, що протікають в 
природних середовищах; 
• сформувати вміння аналізувати хімічні об’єкти та феномени природного походження з 
погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на основі відповідних 
фізико-хімічних методів; 
• розвинути вміння характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти їх 
роль у житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем; 
• сформувати вміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та 
екологічних досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та 
інтерпретувати результати досліджень; 
• 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 
природничого спрямування 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 хімічної екології, хімічні основи екологічних явищ, взаємодій та 
проблем;  



• процеси формування хімічних властивостей та складу оточуючого середовища;  
• поняття про хімічну рівновагу, рівновагу в екосистемах та її порушення; 
• види хімічних засобів захисту живих організмів;  
• поняття про стерини, стероїди, феромони, антибіотики;  
• безпеку та якість харчової продукції; 

 
Вміти: 

• застосовувати основні поняття і закони хімії та екології для вивчення хімічних перетворень, 
що протікають при взаємодії живих організмів з оточенням;  
• описувати і аналізувати хімічні процеси, що протікають в природних середовищах; 
• аналізувати хімічні об’єкти та феномени природного походження з погляду фундаментальних 
фізико-хімічних принципів і знань; 
• застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних досліджень для 
обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та інтерпретувати результати 
досліджень; 
• застосовувати знання властивостей хімічних сполук при вивченні стану екосистем;  
 

4. Компетентності 
• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до самостійного вивчення нових 
методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної 
діяльності, провадження дослідницької та інноваційної діяльності, здатність генерувати нові ідеї, 
творчо підходити до розв’язання освітніх та наукових проблем;  
• Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. Включає комунікаційні 
навички, включно із здатністю спілкуватися у сфері професійної діяльності.  
• Здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 
розвитку команди, володіння навичками міжособистісної взаємодії при вирішенні професійних 
завдань, формування лідерських якостей.  
• Готовність до самостійного навчання і самовдосконалення упродовж життя.  
• Здатність застосовувати математичні методи, сучасні цифрові технології та пристрої для 
розв’язання хімічних та екологічних проблем, створювати інформаційні продукти та 
застосовувати їх у шкільній практиці. 
• Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної свідомості та 
економіки з метою збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку суспільства.  
• Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, концепціями, 
вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства.  
• 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 характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти їх роль у 
житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем. 
• Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних 
досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та інтерпретувати 
результати досліджень.  
• Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і освітніх 
технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових і предметних 
компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 
«Природознавство». 
 

5. Результати навчання 
• Розуміння значення культури як форми людського існування, вміння цінувати біорізноманіття 
та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами поваги, 
толерантності, діалогу і співробітництва, формування свідомого ставлення до екологічних 
проблем, усвідомлення біосферної етики. 
• Уміння використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних 
явищ і процесів; організовувати пошук методів за зразком або алгоритмом при розв’язанні 
розрахункових хімічних та екологічних задач. 
• Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з погляду 



фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології та 
природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що відбуваються 
у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, 
законами, концепціями, вченнями і теоріями. 
• Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу хімічних 
речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, описувати їх, 
аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх інтерпретувати. 
• Уміння і навички техніки експериментування для перевірки гіпотез, дослідження явищ, 
демонстрації фізичних і хімічних властивостей речовин, підтвердження й ілюстрації законів, 
принципів хімії. 
• Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і прикладної 
хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), щоб розвинути 
розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-гуманітарних наук. 
• Уміння володіти основними засадами та біолого-соціальними принципами здорового способу 
життя; пропагувати здоровий спосіб в суспільстві та у своєму майбутньому трудовому колективі. 
 

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 

ІІІ 
Середня освіта (за 
предметними 

спеціальностями) 
ІІ нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття Література Завдання, 

год. Вага оцінки Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Предмет 
та зміст курсу 
хімічної екології. 
Мiсце хімічної 
екології в системi 
наук. 

лекція 1, 4, 5 Опитування, 
10 год.   

Тема 2. 
Термодинаміка 
екосистем. 

лекція / 
лабораторна 
робота 

1 – 3, 6 
Опитування, 
письмові 
завдання 
10 год. 

10 ІІІ тиждень 

Тема 3. 
Біорізноманіття 
та хімічні 
взаємодії. 

лекція / 
лабораторна 
робота 

1, 4 – 6 
Опитування, 
письмові 
завдання 
10 год. 

10 V тиждень 

Тема 4. Системи 
комункації 
спільноти ссавців 
спільноти 
рослин. 

лекція 1, 3 – 6 

Опитування, 
письмові 
завдання 
10 год. 

  

Взаємодії за 
участю вищих 
рослин. 

 1, 3 – 6 
Опитування, 
письмові 
завдання 

  



10 год. 
Тема 5. 
Мікробіота. 
Основні 
учасники 
рівноваги 
бактеріальних 
спільнот. 

лекція / 
лабораторна 
робота 

1, 5, 6 

Опитування, 
письмові 
завдання 
20 год. 

10, 
Контрольна 
робота 15 

VІІ тиждень 

Тема 6. Природа, 
як модель для 
нових розробок. 

лекція / 
лабораторна 
робота 

1, 7 – 11 

Опитування, 
письмові 
завдання,  

10 год. 

10 Х тиждень 

Тема 7. Хімічна 
екологія та 
сталий розвиток. лекція  1, 9 – 11 

Опитування, 
письмові 
завдання, 

10 год. 

  

Підсумковий контроль (екзамен) 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 екзамену. 

Екзамен – 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 екзамені 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 екзамену, якщо 
впродовж семестру він відвідав всі лабораторні та за змістові 
модулі набрав сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання екзамену, 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 екзамену 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. 
 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Chemical Ecology / Edited by Anne-Geneviève Bagnères Martine Hossaert-Mckey London : 
ISTE Ltd., 2016 – 233р. 

2. Dietland Müller-Schwarze Hands-On Chemical Ecology Simple Field and Laboratory Exercises. 
– Springer Science+Business Media, LLC 2009. – 156р.	

3. Введение в биохимическую экологию: учеб. пособие / В. П. Саловарова, А. А. Приставка, 
О. А. Берсенева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2007. – 159 с. 

4. Барбье М. Введение в химическую экологию. – М.: Мир, 1978. – 230 с. 
5. Bergström G. Chemical ecology = chemistry + ecology! // Pure Appl. Chem., 2007. – Vol. 79, 



No. 12, pp. 2305–2323. 
6. Ecological Processes Handbook // Palmeri L., Barausse A., Jørgensen S. E. – Taylor & Francis 

Group, LLC, 2014. – 394p. 
7. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук: навч. посібник. – Львів: Національний 

університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2005. – 560 с. 
8. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 464 с. 
9. Мягченко О. П.  Основи екології. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.  
10. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною 

ред. О. Є. Пахомова. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. 
11. Заверуха М.Н., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посібн. – К.: Каравела, 

2006. – 368с. 
 

Допоміжна 
1. Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П. Экология человека: Учебник. – Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ, 2001. – 640 c. 
2. Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. – Москва: Недра, 1990. – 

142 с. 
3. Алелопатично активні сполуки вищих рослин як основа для створення екологічно 

безпечних фіторегуляторів / Орел Л.В., Бойченко Л.О., Головко Е.А., Грачов В.П. // Екологія та 
ноосферологія. – 2005. – Т. 16, №3-4. – С. 17-25. 

4. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Т.1, 2, 3. – М.: Химия, 1976. 
5. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия, 1972. 
6. Коростелев П.П. Лабораторная техника химического анализа. – М.: Химия, 1981. 
7. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – Москва: Из-во МГУ, 1961. 

– 476 с. 
8. Багнюк В.М., Щетинская Л.И. Метод определения целлюлазной активности почв и донных 

отложений // Микробиологические и биохимические исследования почв. – Киев: Урожай, 1971. – 
С. 60-63. 

9. Бак 3., Александер П. Основы радиобиологии. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1963. – 500 с. 
10. Бак 3. Химическая защита от ионизирующей радиации. – Москва: Атомиздат, 1968. – 

263 с. 
11. Барбье М. Введение в биохимическую экологию. – Москва: Мир, 1978. – 229 с. 
12. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I – IV групп: 

Справ.изд. / А.Л.Бандман, Н.В.Волкова, Т.Д.Грехова и др.; Под ред.В.А.Филова и др. – Л.: 
Химия, 1988. – 511 с. 

13. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V – VIII групп: 
Справ.изд. / А.Л.Бандман, Н.В.Волкова, Т.Д.Грехова и др.; Под ред.В.А.Филова и др. – Л.: 
Химия, 1989. – 592 с. 
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