
 1 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 

Ректор ЧДУ ім. Петра Могили 

______________ Л.П. Клименко 

„___”________________ 2010 р. 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

 

з дисципліни                         ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ 
            назва 

статус дисципліни                    цикл дисциплін самостійного вибору студента 
                                  нормативна чи вибіркова 

для спеціальності   8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
           шифр, назва 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР ПРОГРАМИ: 

доцент, доктор педагогічних наук 
         вчене звання, науковий ступінь 

 

кафедра екології та природокористування 
          назва кафедри 

Мітрясова Олена Петрівна 
прізвище, ім’я, ім’я  по-батькові автора 

 

„1” вересня 2010 р. 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв, 2010 р. 



 2 

Лист погодження робочої програми 

 

 
Робочу програму схвалено: 

 

 

на засіданні кафедри  Екології та природокористування 
                                     назва кафедри, за якою закріплена дисципліна 

Протокол № 1 від „31” серпня 2010 р. 

 

Завідувач кафедри      ____________________ Мітрясова О.П. 
підпис                    ПІБ 

 

 

 

 

 

на засіданні методичної ради факультету Еколого-медичних наук 
                                                    назва факультету, за яким закріплена дисципліна 

Протокол № ____  від „___”_____________ 2010 р. 

 

Голова                       ____________________ Зюзін В.О. 
підпис   ПІБ 

 

 

 

 

Робочу програму погоджено за формами навчання: 

 

 

Денна форма навчання: 

Декан факультету Еколого-медичних наук 

 назва 

„___”_____________ 2010 р. ____________________ Лебідь С.Г. 
                  дата                         підпис  ПІБ 

 

 

 

 

Начальник навчально- 

методичного відділу        __________________ В.І. Калініченко 

        „___”________________ 2010 р. 

 

 

Перший проректор         ___________________ О.М. Трунов 

         „____”_______________ 2010 р. 

 

 



 3 

Розділ 1. Концепція дисципліни 

 

Вивчення екологічних проблем потребує поряд із соціальним, біологічним, 

географічним аспектами й хімічного підходу. Реалізація такого підходу можлива 

введенням у навчальний план підготовки екологів окремого інтегрованого 

спецкурсу. Необхідність навчання студентів хімічним аспектам екології 

визначається такими особливостями: по-перше, майбутньому спеціалісту-екологу 

особливо необхідні знання хімічних основ або причин сучасної екологічної 

ситуації як у регіональному, так і в глобальному, планетарному масштабі; по-

друге, хімія є невід’ємною складовою процесу розвиту людства: сучасна людина 

не може повноцінно існувати без досягнень хімічної науки і хімічного 

виробництва. 

Мета спецкурсу полягає в тому, щоб сприяти формуванню у студентів  

знань про цілісну організацію навколишнього середовища, спільність живої та 

неживої природи, сучасну екологічну ситуацію як на всій планеті, так і в 

регіональному масштабі; сприяти формуванню екологічного способу мислення, 

підвищенню якості професійних компетенцій майбутнього спеціаліста-еколога. 

Знання та вміння, набуті у процесі вивчення спецкурсу, мають стати 

основою для подальшої екологічно обґрунтованої професійної діяльності. 

Вивчення курсу має сприяти інтелектуальному розвитку студентів, вихованню 

гуманістичних відносин із довкіллям. 

Питання, які розглядаються в спецкурсі, перегукуються з деякими 

основними питаннями, що розглядаються під час вивчення фундаментальних 

хімічних дисциплін. Наприклад, це – вивчення складу і будови речовин; розгляд 

хімічних перетворень речовин на прикладі процесів колообігу елементів у 

природі, перетворень їх сполук в рослинах, тваринах, воді, ґрунті, атмосфері та 

вивчення можливих способів управління цими процесами. 

Програма спецкурсу орієнтована на розкриття таких світоглядних ідей: 

 розгляд життя як унікального планетарного явища, пов’язаного як з 

космічними, так із земними процесами; 

 єдність природи і людини; хімічних і біологічних явищ, живого і 

неживого; 

 пізнаванність природних явищ, рух пізнання від явища до дедалі глибшої 

суті через розв’язання суперечностей між новими фактами та 

попередніми уявленнями. 

Курс “Хімічна екологія” має вирішувати такі освітні та розвиваючи 

завдання: 

 сприяти формуванню у студентів наукового світогляду, зокрема уявлень 

про матеріальну цілісність світу, його різноманітність; 

 сприяти розвитку гуманістичних рис особистості, екологізації свідомості 

студента, формувати готовність до професійної праці;  

 формувати у студентів систему теоретичних знань та практичних умінь з 

хімічних основ екології, розкривати важливі факти, поняття, закони і 

теорії, які є науковою базою для самостійної професійної праці; 
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 забезпечувати засвоєння знань про чисельні функції хімічних сполук у 

біосфері, про роль людини в здійсненні великомасштабних змін у 

біосфері, про хімічні причини та методи розв’язання сучасних 

екологічних проблем та ін.; 

 сприяти практичній спрямованості курсу, забезпечувати можливу 

професійну підготовку студентів у процесі вивчення таких питань, як 

джерела забруднення біосфери, методи моніторингу навколишнього 

середовища, проблеми використання органічних і мінеральних добрив, 

пестицидів тощо; 

 формувати у студентів активну пізнавальну діяльність, розвивати логічне 

мислення на основі порівняння різних об’єктів, узагальнення і 

систематизації знань; виховувати самостійність пізнавальної діяльності 

студентів.  

Навчальним планом передбачено 42 години лекційних і 42 години 

лабораторних занять; така кількість навчальних аудиторних годин є достатньою, 

оскільки при цьому досягається найкраще усвідомлення теоретичних знань, 

оволодіння практичними уміннями та навичками. 

96 годин студенти повинні опрацьовувати матеріал самостійно. Цей час 

планується використати, з одного боку, для опрацювання окремих тем, що не 

увійшли до аудиторних занять, а з іншого – для закріплення матеріалу шляхом 

виконання відповідних завдань, які оцінюються в балах у відповідності до 

«Положення про систему рейтингової оцінки знань студентів Миколаївського 

державного гуманітарного університету ім. Петра Могили», схваленого вченою 

радою 14 лютого 2003 року. 

Перелік основних літературних джерел зі спецкурсу наводиться у кінці 

програми. 

Перелік приладів, хімічного посуду, реактивів та основного обладнання для 

проведення занять зі спецкурсу “Хімічна екологія”: 

1. Витяжна шафа. 

2. рН-метр. 

3. Терези аналітичні. 

4. Терези технічні. 

5. Сушильна шафа. 

6. Електроплитка. 

7. Штативи для пробірок і бюреток. 

8. Індикаторний папір. 

9. Фільтрувальний папір; фотопапір. 

10.  Хімічний посуд: мірні колби на 200-250 мл; бюретки для титрування; 

лійки; піпетки; фарфорові чашки; мірні циліндри на 25, 50, 100 мл; 

шприци на 100 мл; хімічні стакани на 500 мл, 1000 мл; реторти; . 

11.  Хімічні реактиви: калій хлорид; натрій ацетат; натрій гідроксид 

(фіксанал 0,1 М); фенолфталеїн; еріохром чорний; лакмус; натрій 

карбонат; натрій гіпосульфіт; трилон Б; амоній хлорид; розчин амоніаку; 

етиловий спирт. 

12.  Таблиці: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності. 



 5 

Розділ 2. Витяг з навчального плану спеціальності 
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3. Тематичний план дисципліни 
 

№№ 

з/п 

Номер 

модуля 
Назва розділів, тем 

Форма занять і години 

Форма контролю 
аудиторні самостійна 

робота 

студентів 
лекційні семінарські практичні лабораторні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 І 

1. Предмет та завдання хімічної екології. 

2. Хімічні елементи в біосфері. 

3. Біогенна міграція та колообіг хімічних 

елементів. Біогеохімічні колообіги 

основних хімічних елементів. 

4. Поняття про хімічні екорегулятори. 

5. Хімічні аспекти гіпотез виникнення 

життя на Землі. 

2 

2 

 

 

4 

2 

2 

 

   

4 

 

 

Виконання 

індивідуальних 

завдань, або 

тестування - 1 

2 ІІ 

1. Поняття про речовини – забруднювачі 

навколишнього середовища. 

2. Токсичність. Стандарти якості довкілля. 

3. Хіміко-екологічні проблеми атмосфери. 

4. Хіміко-екологічні проблеми гідросфери. 

5. Хіміко-екологічні проблеми літосфери. 

 

2 

2 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

індивідуальних 

завдань, або 

тестування - 1 

3 ІІІ 

1. Характеристика та джерела радіації. 

Поширення радіоактивних забруднень.  

2. Атомна енергетика. 

3. Використання енергії Сонця. Воднева 

енергетика. Виробництво біоенергії. 

 

2 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Виконання 

індивідуальних 

завдань, або 

тестування - 1 

4 IV 

1. Види моніторингу довкілля. 

2. Біоіндикація стану довкілля. 

3. Хімічні методи аналізу. 

4. Методи дослідження екологічного стану 

ґрунту. Кислотність ґрунту та методи її 

визначення. 

 

2 

2 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Виконання та захист 

лабораторних робіт - 

7 
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5. Рослини-індикатори стану ґрунту. 

Визначення сухого залишку ґрунтового 

витягу. 

6. Методи дослідження екологічного стану 

повітря. Експрес метод визначення 

вуглекислого газу в повітрі. 

8. Визначення запиленості атмосферного 

повітря. 

9. Методи дослідження екологічного стану 

водних об'єктів.  Визначення чистоти води 

методом автографії на фотопапері. 

10. Визначення твердості побутової та 

природної води. 

11. Визначення нафтопродуктів та фенолів у 

водних об’єктах. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

Разом 42   42   
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Розділ 4. Аудиторна робота 
 

4.1. Денна форма навчання 

4.1.1. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми та основний зміст занять Кількість годин 

13 триместр 

Модуль І. ОСНОВИ ЗНАНЬ ІЗ ХІМІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ 

1.1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ХІМІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ. 

Молекулярний (хімічний), біолого-географічний та соціальний 

аспекти взаємодій живих організмів та середовища. Хімічна 

екологія як комплексна дисципліна, яка вивчає всю сукупність 

хімічних зв'язків у живій природі та хімічні взаємодії, які 

пов'язані з життям. Хімія і екологія, межі перехрещення цих наук. 

 

 

 

 

 

2 

1.2. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В БІОСФЕРІ. Елементи біогенні та 

другорядні, макро- та мікроелементи. Біогенні елементи як 

зв'язуюча ланка між живою та неживою природою. Вміст 

хімічних елементів в біосфері та організмі людини. 

 

 

 

2 

1.3. БІОГЕННА МІГРАЦІЯ ТА КОЛООБІГИ ХІМІЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ. Роль живої речовини в здійсненні колообігів 

хімічних елементів (газова, концентраційна, окисно-відновна, 

біохімічна функції живої речовини). Біогеохімічні колообіги 

основних хімічних елементів (колообіги Карбону, Нітрогену, 

Фосфору, Оксигену, Сульфуру, Калію). Колообіги другорядних 

елементів в біосфері (на прикладі Стронцію-90, Цезію-137, 

Меркурію). 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1.4. ПОНЯТТЯ ПРО ХІМІЧНІ ЕКОРЕГУЛЯТОРИ - хімічні 

посередники між живими організмами та середовищем. Основні 

функції екорегуляторів в природі (захисна, наступальна, 

здержування конкурентів, атрактивна, функція регуляції 

взаємодій усередині будь-якої соціальної групи, постачальна, 

функція формування середовища життя, індикаційна, 

попереджуюча, адаптаційна функції). 

 

 

 

 

 

 

2 

1.5. ХІМІЧНІ АСПЕКТИ ГІПОТЕЗ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА 

ЗЕМЛІ. Теорія академіка О.І. Опаріна (1894-1980). Гіпотези 

перетворення неорганічної речовини в органічну (досліди С. 

Міллера). Первинна молекула - білок або нуклеїнова кислота? 

(роботи Т.Чека, С.Альтмана та ін.). Стабільність та динамічність - 

головні специфічні риси життя. Життя як єдність плюс 

різноманітність. 

 

 

 

 

 

2 

Модуль ІІ. ОСНОВНІ ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 

2.1. ПОНЯТТЯ ПРО РЕЧОВИНИ-ЗАБРУДНЮВАЧІ НАВКОЛИШ-

НЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Ксенобіотики, поллютанти, екотокси-

канти, екзогенні речовини, канцерогени. Характеристика 

канцерогенів, які найбільш розповсюджені в біосфері. Шляхи 

трансформації поллютантів в біосфері. 

 

 

 

 

2 

2.2. ТОКСИЧНІСТЬ. СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ. 

Особливості, які визначають ступінь токсичності елементів. 

Характеристика токсичних сполук деяких елементів за їх 

джерелами, шляхами постачання до навколишнього середовища 

та впливом на здоров'я людини. 

 

 

 

 

2 
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2.3.  ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТМОСФЕРИ. Будова та 

склад атмосфери. "Парниковий ефект" атмосфери - причина 

зміни клімату? Проблема озонового екрану. Механізм 

руйнування озонового шару. Хімічні заходи по відновленню 

озонового шару. Забрудники тропосфери. Загальна 

характеристика вторинних компонентів тропосфери. Механізм 

утворення "кислотних дощів". Вплив "кислотних дощів" на 

навколишнє середовище. Складові фотохімічного смогу. Заходи з 

охорони атмосфери від забруднень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2.4.  ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ. Вода та її 

значення для життя на Землі. Основні проблеми Світового 

океану. Колообіг води та її баланс на планеті. Джерела 

забруднення Світового океану. Хімічне забруднення природних 

вод (забруднення важкими металами, органічними речовинами, 

пестицидами та ін.). Методи очищення стічних вод. 

 

 

 

 

 

4 

2.5. ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОСФЕРИ. Будова літосфери  

та її склад. Ґрунтові ресурси Землі. Види і причини ерозії ґрунту. 

Хіміко-екологічні проблеми використання пестицидів. Добрива. 

Загальна характеристика добрив. Процеси трансформації Нітрогену в 

ґрунті. Регулятори росту та розвитку рослин. Дефоліанти і десиканти. 

Білкове голодування як хіміко-екологічна проблема (хімічні джерела 

їжі). Хімічні аспекти виробництва мікробіологічного білка. 

 

 

 

 

 

 

4 

Модуль ІІІ. ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РАДІАКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЇ. Поняття 

радіоактивності, види радіоактивного розпаду. Шляхи біологічної 

дії іонізації на живі клітини. Джерела радіоактивного 

опромінювання. Природний фон опромінювання. 

Розповсюдження радіоактивних забруднень в атмосфері, воді, 

ґрунті. 

    

 

 

 

 

2 

3.2. Атомна енергетика. Проблема поховання  радіоактивних 

відходів. Принцип термоядерного синтезу. 
 

2 

3.3. Добування енергії з альтернативних джерел: використання енергії 

Сонця, біоенергетика, воднева енергетика. Основні переваги та 

недоліки альтернативних джерел енергії. 

 

 

4 

Модуль ІV. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 

4.1. Види моніторингу довкілля (санітарно-гігієнічний, екологічний, 

біосферний). Види територіального моніторингу. 
 

2 

4.2. БІОІНДИКАЦІЯ стану навколишнього середовища. Загальні 

поняття та принципи біоіндикації. Біодіагностика стану 

природного середовища за рослинами. Біодіагностика вмісту 

мікроелементів в ґрунті. 

 

 

 

2 

4.3. ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ. Пробовідбір. Підготовка зразків 

до аналізу. Сутність основних фізико-хімічних методів аналізу 

(якісні реакції на катіони, якісні реакції на аніони, 

гравіметричний метод, титрометричний метод, колориметричний 

метод). Методи дослідження водних об'єктів, повітря, ґрунту, 

продуктів сільськогосподарського виробництва. 

 

 

 

 

 

2 

 Разом 42 
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4.1.2. Лабораторні заняття 

 

№№ 

з/п 

Кількість 

годин 
Тема занять Методика проведення 

1 2 3 4 

13 триместр 

1 4 
Вивчення вмісту та ролі 

хімічних елементів у 

біосфері. 

Ознайомлення з основними функціями та 

закономірностями розподілу хімічних елементів 

у живій та неживій природі. 

2 4 
Основні забруднювачі 

навколишнього 

середовища. 

Вивчення стандартів якості навколишнього 

середовища. Ознайомлення із характеристикою 

основних полютантів. 

3 4 
Хіміко-екологічні аспекти 

альтернативних джерел 

енергетики. 

Вивчення хімізму перебігу реакцій одержання 

біогазу; одержання водню.  

4 4 

Методи дослідження 

екологічного стану ґрунту. 

Кислотність ґрунту та 

методи її визначення. 

Ознайомлення з методиками визначення 

актуальної, обмінної, гідролітичної кислотності 

ґрунту. 

5 4 

Рослини-індикатори стану 

ґрунту. (Використання 

листів липи як 

біоіндикатору сольового 

забруднення ґрунту). 

Визначення сухого 

залишку ґрунтового витягу. 

Визначення ступеню засоленості ґрунтів за 

допомогою методу біоіндикації. Ознайомлення 

з методикою визначення сухого залишку 

ґрунтового витягу. 

6 4 

Методи дослідження 

екологічного стану повітря. 

Експрес метод визначення 

вуглекислого газу в повітрі. 

Ознайомлення з експрес методикою визначення 

вмісту вуглекислого газу у повітрі (взаємодія 

натрій карбонату  за наявності фенолфталеїну з 

вуглекислим газом повітря). 

7 4 
Визначення запиленості 

атмосферного повітря.  

Визначення запиленості повітря 

гравіметричним методом.  

8 6 

Методи дослідження 

екологічного стану водних 

об'єктів.  Визначення 

чистоти води методом 

автографії на фотопапері. 

Ознайомлення з методикою визначення 

активності відновних процесів у воді за 

допомогою автографії на фотопапері. 

9 4 
Визначення твердості 

побутової та природної 

води. 

Визначення твердості води 

комплексонометричним методом.  

10 4 

Визначення нафто-

продуктів та фенолів у 

водних об’єктах. 

Визначення шляхів надходження нафти та 

фенолів у водні об’єкти та ознайомлення з 

методикою оцінки їх забруднення. 

Разом 42   
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4.1.3. Практичні заняття 

 

Планом не передбачено. 

 

4.2. Денно-вечірня форма навчання 

 

Не передбачено. 

 

4.3. Заочна форма навчання 

 

Не передбачено. 
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Розділ 5. Самостійна робота 

 

 
5.1. Перелік самостійних робіт 

 

- Опрацювання лекційного матеріалу. 

- Пошук, аналіз та узагальнення навчальної інформації. 

- Підготовка до виконання лабораторної роботи. 

- Виконання індивідуальних завдань. 

- Підготовка до здачі іспиту. 

 

5.2. Вказівки та пояснення до виконання завдань самостійної роботи 

 

Перелічені в п. 5.1 види самостійної роботи можуть бути виконані студентами, 

користуючись  літературою, що наведено у п. 9. Підготовка до лабораторних робіт полягає в 

аналізі, усвідомленні та узагальненні навчальної інформації. Виконання індивідуальних завдань 

полягає в опрацюванні навчального матеріалу, самостійний пошук наукової інформації з 

певного питання, аналізі та узагальненні інформації, одержаної в результаті самостійної 

навчально-пошукової діяльності.  
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

з дисципліни     Хімічна екологія 
    назва дисципліни 

 

кількість годин СРС згідно з навчальним планом     96 

 

 

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин)* 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю  

Максимальна 

кількість  

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Денна форма навчання 

 

13 триместр 
номер триместру 

І.  О б о в ’ я з к о в і 

Види робіт на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, пошук та 

узагальнення навчальної 

інформації та підготовка до 

лабораторних робіт (7) 

38 1-14 тижні перевірка 5 (35) 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

 

Індивідуальні завдання, або 

тестування за підсумками 

вивчення модуля (3) 

30 
1-10 

тижні 
перевірка 5/10 (25) 

Підготовка до здачі іспиту 18    

 

За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань 

 

Разом балів за обов’язкові види СРС 60 

ІІ.  В и б і р к о в і 

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання 

 

     

     

Разом балів за вибіркові види СРС  

Всього балів за СРС у 13 триместрі 60 
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Розділ 6. Питання для самоконтролю 
 

№№ 

модуля 

№№ 

теми 
Питання 

1 2 3 

І 

1.1 

1. Що вивчає хімічна екологія? 

2. Чому комплексний підхід є важливим для розв’язання екологічних 

проблем? Наведіть приклади. 

3. Що таке макро- та мікроелементи? 

1.2 

1. Наведіть приклади хімічних елементів, які відносять до групи макро- та 

мікроелементів. 

2. Які закономірності існують у розподілі хімічних елементів? 

3. Відтворить правило Оддо-Гаркінса. 

4. Перелічить основні властивості таких хімічних елементів, як Оксиген, 

Силіцій, Фосфор, Кальцій, Калій, Купрум, Манган, Селен, Ферум, Меркурій, 

Нітроген, Флуор.   

1.3 

1. У чому полягає значення колообігів хімічних елементів? 

2. Охарактеризуйте основні функції живої речовини. 

3. Чим визначається кожна з функцій живої речовини? 

4. Чому основою живої матерії є хімічний елемент Карбон? 

5. Охарактеризуйте основні властивості з точки зору електронної будови 

хімічного елемента Карбону та Силіцію. 

6. Охарактеризуйте основні ланки колообігу Карбону. 

7. Які чинники порушують урівноваженість процесу коло обігу Нітрогену? 

8. Яку роль відіграє Фосфор у житті живих організмів? 

9. Завдяки яким процесам здійснюється колообіг Оксигену? 

10. Які чинники впливають на врівноваженість колообігу Сульфуру? 

11. У якому середовищі головним чином відбувається колообіг Калію? 

12. Що є рушійною силою колообігів хімічних елементів? 

1.4 

1. Що таке хімічні екорегулятори або хемомедіатори? 

2. Перелічіть основні функції, які виконують хемомедіатори у природі. 

3. Що таке ендометаболіти й екзометаболіти? 

4. Наведіть приклади хемомедіаторів, які виконують захисну, атрактивну, 

попереджаючу функції, функцію здержування конкурентів. 

5. Наведіть приклади речовин-антифризів та кріопротекторів. 

6. Що таке явище біохімічної конвергенції? 

7. Наведіть приклад складного характеру хемокомунікацій у природі. 

1.5 

1. Які причини різноманітності життєвих форм на Землі? 

2. Коли на початку 90-х рр. у біохімічних лабораторіях було синтезовано 

“гібридні” молекули, які здатні до само відтворювання, вчені показали, що ці 

речовини не можуть бути “предковими” молекулами життя, тому що вони 

занадто безпомилково себе копіюють. Чому ця гіпотеза неправильна? 

3. Виділіть основні етапи походження життя за О.І.Опариним. 

4. Які гіпотези про походження життя на Землі ви знаєте? 

5. Що таке аутосплайсинг? 

6. У чому виявляється головна, специфічна закономірність життя? 

 

 

 

 

2.1 

1. Яка різниця між поняттями “поллютанти” і “ксенобіотики”? 

2. Наведіть приклади біотранформації поллютантів і ксенобіотиків. 

3. За якими характеристиками класифікують забруднювачі? 
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II 

2.2 

1. Що таке “токсичність”? 

2. За якими стандартами проводять аналіз стану довкілля? 

3. Які метали є сильно токсичними? 

4. Від яких чинників залежить ступінь токсичності того або іншого елемента? 

5. У чому суть явища біологічного накопичування токсичних речовин? 

6. Наведіть приклади вибіркового накопичування деяких елементів у органах 

ссавців.   

2.3 

1. Яким чином досягається рівновага між об’ємами кисню й азоту в 

атмосфері? 

2. Перелічіть основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери. 

3. Як виникає “парниковий ефект”? 

4. Які гази належать до “парникових”? 

5. Перелічіть основні джерела постачання “парникових” газів в атмосферу. 

6. Чому деяких учених потепління клімату не лякає? Наведіть їх аргументи. 

7. Наведіть приклади фіксації вуглекислого газу з атмосфери. 

8. Що таке “озонова діра”,  як вона утворилась і який її вплив на життя Землі? 

9. Який механізм руйнування озону в каталітичних циклах? 

10. Які хімічні речовини руйнують озон? 

11. Які заходи вживають країни світу для захисту озонового шару? 

12. Які хімічні способи пропонують учені для захисту озонового шару? 

13. Наведіть характеристику шкідливих другорядних компонентів 

тропосфери. Перелічіть основні джерела їх постачання, їхній вплив на 

природу і здоров’я людей. 

14. Які заходи треба вжити для охорони атмосфери від забруднення? 

2.4 

1. Назвіть основні екологічні проблеми Світового океану. 

2. Яке значення види у житті на Землі? 

3. Перелічіть основні джерела забруднення вод Світового океану. 

4. Назвіть основні хімічні забруднювачі гідросфери. 

5. Що таке БПК? 

6. Які сполуки утворюються під час аеробного та анаеробного окиснення 

стічних вод? 

7. Назвіть основні джерела забруднення водоймищ органічними речовинами. 

8. Перелічіть знайомі вам групи хлорорганічних сполук. У чому полягає їх 

токсичність для живих організмів? 

9. Які біологічні методи очищення стічних вод ви знаєте? 

10. Чому БОКС-ставки ефективніші, ніж проточні ставки? 

11. Перелічіть основні хімічні методи очищення стічних вод. 

12. У чому суть методу коагуляції? 

13. Який метод очистки найефективніший для стічних вод, що містять 

органічні домішки? 

2.5 

1. Що таке ерозія грунтів? Її види і причини? 

2. У чому полягає небезпека безконтрольного використання пестицидів? 

3. Як класифікують пестициди відповідно до їх призначення? 

4. Наведіть приклади різних механізмів дії пестицидів на живі організми. 

5. За якою формулою визначають ступінь дії та небезпечність пестицидів? 

6. Що таке “час очікування” для пестицидів? 

7. Чому під час тривалого використання пестицидів їхня ефективність 

знижується? 

8. У чому полягає комплексна система захисту рослин? 

9. Перелічіть основні ознаки хвороб рослин у разі нестачі та надлишку таких 
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хімічних елементів, як Нітроген, Флсфор, Калій, Кальцій, Купрум. 

10. Які причини виникнення проблеми “нітратів”? 

11. Наведіть схему процесу нітрифікації, який відбувається у грунті під час 

окиснення Нітрогену за допомогою бактерій. 

12. Як впливають нітрати на організм людини? 

13. У чому полягає значення регуляторів росту та розвитку рослин? 

14. Які стимулятори й інгібітори росту та розвитку рослин ви знаєте? 

15. Що таке дефоліанти і десиканти? 

16. Які види харчового білка ви знаєте? 

17. Який із видів харчових білків найперспективніший для розв’язання 

продовольчої проблеми? 

18. Який час необхідний для подвоєння маси бактеріям, рослинам, тваринам? 

19. Що використовують як субстрат (сировину) для виробництва 

мікробіологічного білка? 

20. Які екологічні проблеми пов’язані з виробництвом мікробіологічного 

білка?   

ІІІ 

3.1 

1. Що таке радіоактивність? 

2. Схарактеризуйте основні види радіоактивного розпаду. 

3. Які типи біологічних пошкоджень ви знаєте? 

4. Які радіоактивні сполуки визначають радіаційний фон у районі 

Чорнобильської АЕС? 

5. Що таке радіочутливість? 

6. Назвіть основні джерела радіоактивного випромінювання. 

7. Що таке природний фон випромінювання? Які гірські породи мають 

підвищену природну радіоактивність? 

8. Які чинники сприяють поширенню радіоактивних речовин у повітряному  

середовищі? 

9. Які особливості накопичування радіоактивних речовин водою, грунтом, 

біомасою? 

10. Які види грунтів мають найбільшу поглинальну місткість? 

11. Як впливає на міцність затримання грунтом радіоізотопів кількість 

обмінних основ у грунті? Наведіть приклад. 

3.2 

1. Які існують взаємозв’язки екологічних і хімічних аспектів енергетики? 

2. Які способи одержання енергії ви знаєте? 

3. Назвіть основні способи одержання атомної енергії. 

4. У чому полягає принцип ланцюгового розпаду ядер? 

5. Що таке період напіврозпаду? 

6. Зазначте основні недоліки і переваги атомної енергетики. 

7. У чому полягає принцип термоядерного синтезу? 

3.3 

1. Які методи переробки енергії Сонця ви знаєте? 

2. У чому полягає принцип дії ФГЕ? 

3. У чому полягає принцип дії сонячних термоустановок? 

4. Назвіть основні недоліки та переваги сонячної енергетики. 

5. Які способи добування енергії з біомаси ви знаєте? 

6. Що таке біогаз? 

7. Наведіть хімічні рівняння способів одержання етанолу. 

8. Назвіть основні переваги та недоліки водневої енергетики. 

9. Які способи одержання водню ви знаєте? 

IV 4.1 

1. Що таке моніторинг навколишнього середовища? 

2. У чому полягає різниця визначень поняття “моніторинг” за Ю.Ізраелєм і 

І.Герасимовим? 

3. Назвіть і схарактеризуйте різні рівні моніторингу. 
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4. які види моніторингу залежно від території ви знаєте? 

5. Назвіть види моніторингу залежно від методів аналізу. 

4.2 

1. Що таке індикація та біоіндикація? Наведіть приклади використання 

методів біоіндикації. 

2. За допомогою яких ознак у рослинах можна визначити забруднення 

навколишнього середовища? 

3. Назвіть принцип дії біосенсору. 

4. Які положення варто враховувати під час вибору біоіндикаторів? 

5. Наведіть ознаки надмірного вмісту мікроелементів ви знаєте.   

6. Наведіть приклади накопичуючи та чутливих біоіндикаторів. 

4.3 

1. Що вивчає аналітична хімія? 

2. Що таке специфічні реакції? Наведіть відповідні приклади. 

3. Які методи хімічного аналізу ви знаєте? 

4. У чому суть гравіметричного, титриметричного, спектрометричного. 

хроматометричного методів аналізу?  
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Розділ 7. Підсумковий контроль 
 

Контрольні запитання до іспиту 

 
1. Хімічна екологія як комплексна дисципліна. Хімія і екологія, межі перехрещення цих наук. 

2. Елементи біогенні та другорядні, макро- та мікроелементи.  

3. Біогенні елементи як зв'язуюча ланка між живою та неживою природою. Вміст хімічних 

елементів в біосфері та організмі людини. 

4. Роль живої речовини в здійсненні колообігів хімічних елементів.  

5. Біогеохімічні колообіги основних хімічних елементів (колообіги Карбону, Нітрогену, 

Фосфору, Оксигену, Сульфуру, Калію).  

6. Колообіги другорядних елементів в біосфері (на прикладі Стронцію-90, Цезію-137, 

Меркурію). 

7. Основні функції екорегуляторів в природі. 

8. Теорія академіка О.І. Опаріна (1894-1980).  

9. Гіпотези перетворення неорганічної речовини в органічну (досліди С. Міллера).  

10. Первинна молекула - білок або нуклеїнова кислота? (роботи Т.Чека, С.Альтмана та ін.).  

11. Ксенобіотики, поллютанти, екотоксиканти, екзогенні речовини, канцерогени. 

12. Характеристика канцерогенів, які найбільш розповсюджені в біосфері.  

13. Шляхи трансформації поллютантів у біосфері. 

   14. Особливості, які визначають ступінь токсичності елементів.  

   15. Характеристика токсичних сполук елементів за їх джерелами, шляхами постачання до 

навколишнього середовища та впливом на здоров'я людини. 

   16. Сутність "парниковий ефект" атмосфери. 

   17. Проблема озонового екрану. Механізм руйнування озонового шару. Хімічні заходи по 

відновленню озонового шару.  

   18. Забрудники тропосфери. Механізм утворення "кислотних дощів".   

    19. Складові фотохімічного смогу. Заходи з охорони атмосфери від забруднень. 

    20. Основні проблеми Світового океану. Колообіг води та її баланс на планеті.  

    21. Джерела забруднення Світового океану. Хімічне забруднення природних вод 

(забруднення важкими металами, органічними речовинами, пестицидами та ін.).  

    22. Методи очищення стічних вод. 

    23. Хіміко-екологічні проблеми використання пестицидів і добрив.  

    24. Процеси трансформації Нітрогену в ґрунті.  

    25. Регулятори росту та розвитку рослин. Дефоліанти і десиканти.  

    26. Білкове голодування як хіміко-екологічна проблема (хімічні джерела їжі). Хімічні аспекти 

виробництва мікробіологічного білка. 

    27. Поняття радіоактивності, види радіоактивного розпаду.  

    28. Шляхи біологічної дії іонізації на живі клітини. Джерела радіоактивного опромінювання.  

Розповсюдження радіоактивних забруднень в атмосфері, воді, ґрунті. 

    29. Атомна енергетика. Проблема поховання  радіоактивних відходів. Принцип 

термоядерного синтезу. 

    30. Добування енергії з альтернативних джерел: використання енергії Сонця, біоенергетика, 

воднева енергетика. Основні переваги та недоліки альтернативних джерел енергії. 

    31. Види моніторингу довкілля (санітарно-гігієнічний, екологічний, біосферний). Види 

територіального моніторингу. 

    32. Загальні поняття та принципи біоіндикації. Біодіагностика стану природного середовища 

за рослинами. Біодіагностика вмісту мікроелементів в ґрунті. 

    33. Пробовідбір. Підготовка зразків до аналізу.  

    34. Сутність основних фізико-хімічних методів аналізу (гравіметричний метод, 

титриметричний метод, колориметричний метод). 

    35. Якісні реакції на катіони та аніони.  
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Розділ 8. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни 
 

Відповідно до положення про систему рейтингової оцінки знань студентів під час 

вивчення спецкурсу «Хімічна екологія» використовується наступна система оцінювання знань 

студентів: 

 

13 триместр 

 

1. Виконання індивідуальних завдань на лабораторних заняттях, або тестування (10), за що 

студент може отримати максимально 25 балів. 

2. Підготовка до лабораторних занять, опрацювання навчального матеріалу, пошук 

наукової інформації оцінюється за кожну тему в 5 балів, за що студент може отримати 

максимально 35 балів. 

3. Максимальна сума балів за іспит 40 балів. 

 

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, отриманих студентом під час поточного 

контролю протягом триместру та оцінки під час кінцевого контролю (іспит). Загалом 

оцінювання знань студентів за навчальну дисципліну здійснюється відповідно до наступної 

таблиці. 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

оцінка пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75-81 C 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60-66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 
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Розділ 9. Картка інформаційного забезпечення дисципліни 

 

№ 

п/п 
Бібліографічний опис джерела 

 

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.) 

 

ЧДУ ім. 

Петра 

Могили 

Обласна 

наукова 

бібліотека 

ім.О.Гмирь

ова 

Міська 

центральна 

бібліотека ім. 

М.Кропивниць

кого 

Інтернет, 

внутрішня 

мережа 

(адреса) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Основні джерела 

 

1 

Мітрясова О.П. Хімічні основи екології: 

навч. посіб./ О.П.Мітрясова. –– Київ; 

Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1999. – 192 с. 

+  + МДАУ 

2 

Мітрясова О.П. Практикум з хімічного 

моніторингу довкілля: навч. посіб / 

О.П. Мітрясова. – Миколаїв: МДАУ, 

2005. – 120 с. 

   МДАУ 

3 

Мітрясова О.П. Хімія. Загальна хімія. 

Хімія довкілля: навч. посіб. / 

О.П.Мітрясова. – К.: ВТФ 

“Профессионал”, 2009. – 336 с. 

   МДАУ 

4 

Фримантл М. Химия в действии: в 2-х 

т. / Майкл Фриментл. – М.: Мир, 1991. 

– Т.1. – 528 с., Т.2. – 620 с. 

 + + МДАУ  

5 

Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні 

основи природокористування / За ред. 

акад. П.І. Мороза: навч. посіб. – Умань: 

УДАА, 2001. – 456 с. 

   МДАУ 

 

2. Додаткові джерела 

 

1 
Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: 

Лібра, 1998. – 248 с. 
+ + + МДАУ 

2 

Лурье Ю.Ю. Химический аналіз 

производственных сточных вод / 

Ю.Ю.Лурье, А.И.Рыбникова. – 

М.:Химия, 1974. – 335 с.  

 +   

3 
Орлов Д.С. Химия почв: учебн. пособ. / 

Д.С. Орлов. – М.: МГУ, 1992. – 400 с. 
 + +  

4 

Чернобаев И.П. Химия окружающей 

среды: учебн. пособ. / И.П. Чернобаев. 

– К., 1990. -  190 с. 

 + +  

 



 21 

Розділ 10. Словник термінів і понять зі спецкурсу 
 

Абіотичні фактори Абиотические факторы Abitic 

Агроекосистема Агроэкосистема Agroecosystem 

Агроценоз Агроценоз Agrocenosis 

Адаптація Адаптация Adaptation 

Аломони Аломоны  

Аналітична хімія Аналитическая химия Analytical chemistry 

Агроландшафт Агроландшафт Agrolandscope 

Антропогенне навантаження Антропогенная нагрузка Anthropogenic load 

Антропогенні фактори Антропогенные факторы Anthropogenic (human) factors 

Ацидогенез Ацидогенез Acidogenesis 

Біогаз Биогаз Biogas 

Біогенна міграція хімічних 

елементів 

Биогенная миграция 

химических элементов 

Biogenic migration of chemical 

elements 

Біогеоценоз Биогеоценоз Biogeocenosis 

Біоіндикація Биоиндикация Biological indication 

Біомаса Биомасса Biomass 

Біометаногенез Биометаногенез Biomethane 

Біоочистка Биоочистка Biological treatment 

Біологічна потреба кисню 

(БПК) 

Биологическое потребление 

кислорода (БПК) 

Biological consumption of 

oxygen 

Біосенсор Биосенсор Biosensor 

Біотичний чинник Биотический фактор Biotic factor 

Біосфера Биосфера Biosphere 

Біохімічна конвергенція Биохимическая конвергенция Biochemical convergence 

Біоценоз Биоценоз Biocoenosis 

Вид Вид Species 

Використання природних 

ресурсів нераціональне 

Использование природных 

ресурсов нерациональное 

Unreasonable use of natural 

resources  

Використання природних 

ресурсів раціональне 

Использование природных 

ресурсов рациональное 

Rational use of natural 

resources 

Виробництво безвідходне Производство безотходное Production waste-free  

Газова функція живої 

речовини 

Газовая функция живого 

вещества 

Gaseous function of natural 

substances 

Гідросфера Гидросфера Hydrosphere 

Глобальні екологічні 

проблеми сучасності 

Глобальные экологические 

проблемы современности 

Global present-day ecological 

problem 

Гранично допустима 

концентрація (ГДК) 

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

Maximum permissible 

concentration 

Десикант Десикант Desiccant 

Дефоліант Дефолиант Defoliant 

Добрива Удобрения Fertilizer 

Екзогенні речовини Экзогенные вещества Exogenous substances 

Екзометаболіти Экзометаболиты Exometabolite 

Екологія Экология Ecology 

Екосистема Экосистема Ecosystem 

Екотоксикант Экотоксикант Ecotoxicant 

Екорегулятор Экорегулятор Ecoregulator 

Екран озоновий Экран озоновый Ozone screen 

Ендометаболіт Эндометаболит Endometabolit 
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Енергетична функція живої 

речовини 

Энергетическая функция 

живого вещества 

Energy function of natural 

substances 

Ерозія грунту Эрозия почвы Erosion of soils 

Жива речовина Живое вещество Natural substances 

Забруднення Загрязнение Pollution 

Забруднення антропогенне Загрязнение антропогенное Anthropogenic pollution 

Забруднення атмосфери Загрязнение атмосферы Atmospheric pollution 

Забруднення вод Загрязнение вод Water(s) pollution 

Забруднення глобальне Загрязнения глобальные Global pollution 

Забруднення грунту Загрязнение почвы Soil pollution 

Забруднення локальне Загрязнения локальные Local pollution 

Забруднення радіоактивне Загрязнение радиоактивное Radioactive contamination 

Забруднення хімічне Загрязнение химическое Chemical pollution 

Індикація Индикация Indication 

Канцерогени Канцерогены Canzerogenes 

Кислотні дощі Кислотные дожди Acid rains 

Консумент Консумент Consumer 

Концентраційна функція 

живої речовини 

Концентрационная функция 

живого вещества 

Concentration function of 

natural substances 

Колообіг речовин і енергії Круговорот веществ Circuit of matters 

Ксенобіотики Ксенобиотики Xenobiotics 

Ланцюги живлення Цепь питания Food chains 

Літосфера Литосфера Lithosphere 

Метаболізм Метаболизм Metabolism 

Метаногенез  Метаногенез Methanogenesis 

Моніторинг Мониторинг Monitoring 

Мутагени Мутагены Mutagen 

Некроз Некроз Necrosis 

Ноосфера Ноосфера Noosphere 

Нормування якості Нормирование качества Rate setting of quality 

Озоновий екран Озоновый экран Osonosphere 

Окисно-відновна функція 

живої речовини 

Окислительно-

восстановительная функция 

Redox function 

Охорона природного 

середовища 

Охрана природной среды Nature conservation 

Очистка стічних вод Очистка сточных вод Sewage waste water treatment 

Парніковий ефект Парниковый эффект Greenhouse effect 

Період напіврозпаду (Т1/2) Период полураспада Half-life period 

Поллютанти Поллютанты Contaminant 

Поля фільтрації Поля фильтрации Disposal fields 

Популяція Популяция Population 

Природокористування Природопользование Nature management 

Природний фон 

випромінювання 

Природный фон излучения Natural background radiation 

Продуцент Продуцент Producer 

Пил атмосферний Пыль атмосферная Atmospheric dust 

Радіоактивність Радиоактивность Radioactivity 

Радіочутливість Радиочувствительность Radiosensitivity 

Редуцент Редуцент Reducer 

Рекультивація Рекультивация Reclamation 

Релаксації час Релаксации время Relaxation time 
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Середовище життя Среда Environment 

Специфічна реакція Специфическая реакция Specific response 

Спонтанне ділення Спонтанное деление Spontaneous fission 

Супертоксиканти Супертоксиканты Supertoxicant 

Токсичність Токсичность Toxicity 

Функції живої речовини Функции живого вещества Functions of natural substances 

Фреони Фреоны Freon, chlorofluorocarbon 

Хемосинтез Хемосинтез Chemosynthesis 

Хімічна екологія Химическая экология Chemical ecology 

Цикл біогеохімічний Цикл биогеохимический Biogeochemical cycle 

 


