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 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

1.Структура та організація факультету 

Адреса:      58000, м. Чернівці,   

                    вул. Л. Українки, 25, 

  хімічний факультет. 
Контактні телефони:  

  58 – 48 – 40; 

  58 – 47 – 82. 

Структура хімічного факультету:  
 

• Деканат: 

Декан хімічного факультету – доктор хімічного наук, професор           

Лявинець Олександр Семенович 

Заступник з навчально-методичної роботи – кандидат хімічних  наук,  доцент 
Букачук Ольга Михайлівна 

Заступник  з виховної роботи –кандидат хімічних наук, доцент Скіп Борис 

Васильович 

Заступник з наукової роботи та інформатизації – доктор хімічного наук, 

професор Фочук Петро  Михайлович  

Секретар-друкарка – Філенко Тетяна Євгенівна 

 

• Завідувач міжкафедральною лабораторією – Руснак Оксана Ярославівна 

 

• кафедра неорганічної хімії: 
•  

Фочук Петро Михайлович-  завідувач кафедри неорганічної хімії, професор 

Панчук Олег Ельпідефорович– доктор хімічних наук, професор 

Щербак Лариса Павлівна  – доктор хімічних наук, професор 

Копач Олег Вадимович – кандидат хімічних наук, доцент 
Коров’янко Олександра Олександрівна – кандидат хімічних наук, доцент 
Іваніцька Валентина Григорівна – кандидат хімічних наук, асистент 
Вержак Євгенія Василівна – завідувач лабораторією 

Горбик Тетяна Миколаївна – завідувач лабораторією 

Стрільчук Світлана Миколаївна – провідний фахівець 
Сторожук Олена Олександрівна – фахівець І категорії 
Бабінецький Віктор Єремійович - лаборант 
 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:  
− вивчення дефектної структури напівпровідників групи АІІВУІ 

(спеціально СdТе) в твердому тілі та розплаві; дослідження та 
комп’ютерне моделювання спектру власних і домішкових точкових 

дефектів; вивчення питань дифузії, розчинності та сегрегації домішок в 
СdТе; дослідження процесів самокомпенсації в цих кристалах; 

вимірювання електричних та оптичних властивостей спеціально 



приготовлених кристалів; розробка удосконалених травильних 

композицій для фінішної обробки кристалів CdTe. 

− вивчення діаграм стану систем СdТе-домішка методами фізико-

хімічного аналізу; аналіз перетворень у твердому (рідкому) СdТе в 
околицях точки топлення, вивчення явищ післятоплення, 
переохолодження, змін в’язкості та електропровідності в кінетичному 

режимі;  
− дослідження хімічних способів синтезу нанорозмірних бінарних 

напівпровідників, головно АІІВУІ, вивчення оптичних та електричних 

властивостей отриманих наноструктур, пошук можливостей їх 

практичного застосування. 
 

 

• кафедра органічної та фармацевтичної хімії: 
Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців  за  спеціальністю 

„ Хімія”  зі спеціалізаціями „ Органічна хімія” та „Фармацевтична хімія”.  

 

Лявинець Олександр Семенович –  завідувач кафедри, доктор хімічних наук, 

професор  

Дармограй Ольга Михайлівна –кандидат хімічних наук, доцент 
Ягодинець Петро Іванович – доктор хімічних наук, професор  

Михайловська Тетяна Миколаївна  –кандидат хімічних  наук, доцент 
Чобан Ала Федорівна – кандидат хімічних  наук,  доцент  
Скрипська Ольга Василівна – кандидат хімічних наук,  доцент 
Риндич Наталія Олександрівна – асистент 
Андрійчук Юлія Мирославівна – асистент 
Кушнір Олег Васильович  –  асистент 
Кушнір Василь Миколайович  – завідувач лабораторією 

Шпак Сталіна Терентіївна-  – старший лаборант 
Нікула Мирослава Георгіївна-   – провідний фахівець 
Колодій Лілія Іванівна  – провідний фахівець 
Єфтеньєва Рената Іллівна – лаборант 
Єленіч Ольга Вікторівна  – лаборант 
Баранова Любов Ярославівна  - молодший науковий співробітник 

Юрчук Іван Романович  -   молодший науковий співробітник 

   

Основним напрямком наукових пошуків кафедри  є:  
- систематичні дослідження в області синтезу нових біологічно 

активних фосфор та нітрогеновмісних сполук ароматичного та 
гетероциклічного ряду; 

- вивчення взаємного впливу “будова – біологічна активність”; 

- розробка нових ефективних стимуляторів росту рослин та 
протимікробних препаратів. 

 -  дослідження в галузі синтетичних барвників, вивчення  впливу їх 

будови на забарвлення. 



З даних напрямків установлена співпраця з Інститутом органічної хімії та 
Інститутом біооорганічної хімії НАН України, Буковинською медичною 

академією, Інститутом екогігієни та токсикології ім.Медвідя, НДІ 
медикоекологічних проблем МОЗ України. 

 

    • кафедра   фізичної хімії  та екології  хімічних виробництв 

Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців за 
сеціальностями: – "Хімія" зі спеціалізацією "Фізична хімія",  

–"Екологія та охорона навколишнього середовища" зі спеціалізаціями 

"Екологія хімічних виробництв" та "Прикордонний екологічний 

контроль"  

 

Тевтуль Ярема Юрійович  –  завідувач кафедри, доктор хімічних наук, 

професор, Відмінник освіти України, Дійсний член Нью-Йоркської академії 
наук, член Американського хімічного товариства, Соросівський ад’юнкт–
професор, член Національної спілки журналістів України,  

Нечипорук Василь Васильович  – доктор фізико–математичних наук, 

професор, Академік Академії наук вищої школи України, Дійсний член Нью–

Йоркської академії наук, 

Сліпенюк Тарас Степанович – кандидат хімічних наук, доцент, 
Вінклер Ігор Аронович –  кандидат хімічних наук, доцент, 
Борук Сергій  Дмитрович  –  кандидат хімічних наук, доцент, 
Скіп Борис Васильович   – кандидат хімічних наук, доцент, 
Баб’юк Дмитро Петрович –  кандидат хімічних наук, асистент, 
Нечипоренко Ольга Валеріївна  – асистент, 
Сочикан Оксана Мар'янівна   – зав.лабораторії; 
Борук Марина  Дмитрівна – фахівець І категорії; 
Водянка Віра Романівна – ст. лаборант; 
Апухтіна Анна Анатоліївна - лаборант; 
Філіпчук Тетяна Вікторівна - фах. комп. класу; 

Борук Ірина Ігорівна – пров. фахівець. 
 

Наукова тематика підрозділу фізичної хімії  стосується: 
-    проблем електрохімії та кінетики елктродних процесів;  
- дослідження фізико–хімічних процесів в нерівноважних електрохімічних 

системах;  

- регулювання стійкістю суспензій;  

-  створення екологічно безпечних процесів хіміко–технологічної обробки 

поверхні металів, сплавів та діелектриків. 
За науковою тематикою кафедри захищено 4 докторські дисертації; 

функціонує аспірантура зі спеціальностей „02.00.05–електрохімія” та 
„02.00.04–фізична хімія”. Співробітники кафедри є авторами винаходів,  
колективних монографій та підручників з хімії. 

 

 

 



Кафедра аналітичної хімії  
 

 Кобаса Ігор Михайлович    - доктор хімічних наук, прфесор;  

 Волощук Анатолій Григорович  - кандидат хімічних наук, доцент;  
 Влодарчик Роман Петрович- кандидат хімічних наук, доцент;  
 Білоголовка Василь Тарасович – асистент; 
 Воробець Марія Михайлівна – асистент; 
 Кондратьєва Ірина Володимирівна – асистент; 
 Дійчук Володимир Васильович – асистент 
Сема Оксана Василівна – асистент 
Гіждеван Людмила Василівна - зав.лабораторії; 
Альошкіна Галина Іванівна -  фахівець І кат.; 
Гараміта Світлана Василівна - ст.лаборант; 
ПетроваГалина Павлівна  - ст. лаборант; 
Жар Марина Минівна – ст. лаборант. 
 

        Наукова тематика кафедри аналітично хімії: 
- синтез, дослідження властивостей і застосування нових композиційних 

матеріалів на основі оксидних та сульфідних напівпровідників; 
- розробка  енерго-, та ресурсозберігаючої фотоадитивної технології 
виготовлення друкованих плат; 

- дослідження фізико-хімічних процесів на межі розділу напівпровідник – 

електроліт; 
- термодинаміка, кінетика та механізм реакцій комплексоутворення 
високозарядних іонів з органічними лігандами і розробка аналітичних 

методів їх визначення; 
- дослідження сорбційних властивостей природних мінералів. 

За науковою тематикої кафедри захищено 1 докторська і 3 

кандидатських дисертації; отримано 2 срібні медалі на виставках державного 

рівня; функціонує аспірантура зі спеціальності   „02.00.04–фізична хімія”. 

Співробітники кафедри є авторами винаходів, навчальних посібників, 
методичних рекомендацій. Розробки кафедри впроваджені у виробництво. 

 

• список викладачів з інших факультетів, що читають навчальні 
дисципліни  на хімічному факультеті: 

№  

п\п 

Прізвище, ім’я та по- 

батькові 
викладача 

посада Назва предмету факультет 

 Вакарюк 

РусланВолодимирович   

асистент Анлійська мова Ф-т інозем-

них мов 
 Бойко Тетяна 

Олександрівна 

асистент Анлійська мова Ф-т інозем-

них мов 
 Баланюк Світлана 

Сергіївна 

асистент Анлійська мова Ф-т інозем-

них мов 
 Черепня Юлія 

В’ячеславівна 

асистент Анлійська мова Ф-т інозем-

них мов 



 Лопатюк Олександр 

Вікторович 

асистент німецька мова Ф-т інозем-

них мов 
 Краснокутська Аліна 

Олексіївна 

асистент французька мова Ф-т інозем-

них мов 
 Гончерюк Михайло 

Адамович 

 фізвиховання педагогічний 

 Добржанський Сергій 

Олександрович 

асистент історія України історичний 

 Горбатюк Олег Іванович асистент Історія української 
культури 

філологічний 

 Попович Наталія 

Михайлівна 

доцент Українська мова філологічний 

 Ковтун Альбіна 

Анатоліївна 

асистент Українська мова філологічний 

 Турко Ольга Василівна асистент філософія Філософсько-

теологічний 

 Торончук Іван  Жерлович асистент правознавство юридичний 

 Степаненко Ольга 

Петрівна 

асистент психологія педагогічний 

 Черепня 

В’ячеслав Володимирович 

доцент Економічна теорія економічний 

 Бучовський Віталій 

Рішардович 

асистент релігієзнавство Філософсько-

теологічний 

ф-т 
 Гнатчук Оксана 

Степанівна 

доцент соціологія Філософсько-

теологічний 

ф-т 
 Землюк Іасиль Петрович асистент політологія історичний 

 Ковальчук Інна 

Владиславіна 

доцент Педагогіка з 
методикою 

викладання екології 

Педагогічний 

 Тимчук Людмила Іванівна доцент Педагогіка  Педагогічний 

 Гаврилюк Лідія Петрівна доцент Педагогіка  Педагогічний 

 Гончерюк Михайло 

Адамович 

викладач Фізичне виховання Педагогічний 

 Клічук Аліна 

Володимирівна 

Доцент  Етика і естетика Філософсько-

теологічний 

 Cтасик Мирослав 

Остапович     

доцент фізика Інж.-техніч-

ний ф-т 
 Лопатнюк Іван 

Олександрович 

доцент фізика Інж.-техніч-

ний ф-т 
 Цалий Володимир 

Зіновійович 

доцент фізика Інж.-техніч-

ний ф-т 
 Фесів Ігор Васильович асистент фізика Інж.-техніч-

ний ф-т 
 Житарюк Іван доцент Вища математика Ф-т 



Васильович прикладної 
математики 

 ШевчукНаталія 

Михайлівна 

доцент Вища математика Ф-т 
прикладної 
математики 

 Царьков Михайло 

Юрійович 

доцент Вища математика Ф-т 
прикладної 
математики 

 Тимофієва Єлизавета 

Миколаївна 

доцент Інформатика Ф-т 
комп’ютерних 

наук 

 Клічук Олег Романович 

 

доцент Інформатика та 
ситемологія 

Ф-т 
прикладної 
математики 

 Маценко Василь 

Григорович- 

доцент Обчислювальна 
техніка і основи 

програмування 

Ф-т 
прикладної 
математики 

 Хлус Лариса Миколаївна доцент Біологія та фізіологія Біологічний 

ф-т 
 Баканова Наталя 

Вікторівна 

доцент Біологія та фізіологія Біологічний 

ф-т 
 Чернега Петро Іванович доцент Геологія з основами 

геоморфології 
Географічний 

ф-т 
 Дутчак Микола 

Васильович 

доцент Геологія з основами 

геоморфології 
Географічний 

ф-т 
 Киналь Ольга 

Володимирінв 

доцент Метеорологія та 
кліматологія 

Біологічний 

ф-т 
 Нікорич Володимир 

Андрійович 

доцент Грунтознавство Біологічний 

ф-т 
 Решетюк Олеся 

Володимирівна 

асистент Заповідна справа Біологічний 

ф-т 
 Ющенко Юрій Сергійович професор Гідрологія Географічний 

ф-т 
 Руденко Світлана 

Степанівна 

професор Основи загальної 
екології 
Біомні системи 

Біологічний 

ф-т 

 Кібич Ірина Василівна доцент Соціальна екологія Географічний 

ф-т 
 Грицку Вероніка 

Степанівна 

доцент Економіка 
природокористування 

Географічний 

ф-т 
 Морозова Тетяна 

Василівна 

доцент Нормування 
антропогенного 

навантаження 

Біологічний 

ф-т 

 Нестеренко Лідія 

Борисівна 

асистент Екологічне право юридичний 

 Цапу Валеріан Федорович доцент Управління Географічний 



природоохоронною 

діяльністю 

ф-т 

 Беднарчик Любов Ігорівна асистент Основи екобезпеки 

територій та 
акваторій 

Географічний 

ф-т 

 Ситнікова Ірина 

Олександрівна 

доцент Екологія людини Біологічний 

ф-т 
 Джаман Василь 

Олексійович 

доцент Урбоекологія Географічний 

ф-т 
 Ковальчук Інна 

Владиславіна 

доцент Педагогіка з 
методикою 

викладання екології 

Педагогічний 

 Коровянко Олександра 

Олександрівна 

доцент Педагогіка з 
методикою 

викладання екології 

хімічний 

 Костишин Степан 

Степанович 

професор Основи екологічної 
культури 

Біологічний 

ф-т 
 Пасічник Микола 

Дмитрович 

асистент Основи екологічного 

підриємництва 
Географічний 

ф-т 
 Сидоренко Микола 

Миколайович 

професор Філософські 
проблеми в екології 

Філософсько-

теологічний 

ф-т 
 Андрусяк 

НаталіяСтепанівна 

асистент Екологічний 

менеджмент і аудит 
Географічний 

ф-т 
 Литвиненко Світлана 

Григорівна 

асистент Фітомеліорація Біологічний 

ф-т 
 Іванчук Марія Георгіївна Професор 

 

Педагогіка та 
психологя Вищої 
школи. Болонський 

процес. 

Педагогічний 

факультет 

 Руденко Світлана 

Степанівна 

Професор 

 

Теорія систем в 
екології 

Біологічний 

ф-т 
 Горська Ірина Іллівна асистент Інтелектуальна 

власність 
Інженерно-

технічний  

 Кирилюк Мирослав 

Іванович 

Професор 

 

Сучасні концепції 
оптимізації 
природокористування 

Географічний 

ф-т 

 Буждиган Оксана 

Ярославівна 

асистент Екологія біологічний 

 Луканьова Світлана 

Миколаївна 

доцент Безпека 
життєдіяльності 

Педагогічний 

факультет 
 Пилип Галина Миколаївна Ст. викладач Основи медичних 

знань, патологія,  
фармакогнозія 

Педагогічний 

факультет 

 Бойчук Роман Романович доцент Клінічна фармація Педагогічний 

факультет 



 

 

2.Координатор від факультету та його заступники: 

Координатор  

         Адреса : 58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 25 

         Телефон: 58-47-50, 58-48-43 

1. Заступник – кандидат хімічних наук, доцент 
         Букачук Ольга Миколаївна  

         Адреса : м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 25 

         Телефон: 58-48-42, 58-47-46 

          

 

 

2. Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті: 
• Спеціальність „Хімія” , спеціалізації  „неорганічна хімія, аналітична 
хімія, органічна хімія, фізична хімія, фармацевтична хімія” 

                          ступінь бакалавра – 4 роки ; 

                          ступінь спеціаліста –1 рік; 

                          ступінь магістра – 1 рік. 

•   Спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища”,                         

спеціалізації „Екологія хімічних виробництв”,  

                      „Прикордонний екологічний контроль”: 

                          ступінь бакалавра – 4 роки ; 

                          ступінь спеціаліста –1 рік; 

                          ступінь магістра – 1 рік. 

 

                          Умови для навчання 

Підготовка фахівців за вищезазначеними спеціальностями забезпечена 
приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, 

проживання і культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного 

фонду на одного студента не менша 10 м2
. 

 Студенти забезпечені місцями в гуртожитку, їдальнях і буфетах та в 
читальних залах бібліотеки ЧНУ.

. 

 
 Для здійснення навчально-виховного процесу на весь термін 

підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів  факультет забезпечений 

необхідною матеріально-технічною базою.  Рівень методичного, 

лабораторного, технічного оснащення лабораторій такий, що дозволяє 
проводити лабораторні заняття згідно сучасних вимог. З метою дотримання 
вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки всі 
лабораторії оснащені необхідними інструкціями та інвентарем. 

 Проведення практичних занять забезпечується необхідним 

обладнанням, яке дозволяє студентам набути відповідних навичок і вмінь в 
галузі хімії і екології. 
         Для проведення навчального процесу за спеціальностями на факультеті 
обладнанні такі лабораторії та навчальні класи: 



1. Комп’ютерний клас на 14 посадочних місць. Всі комп’ютери об’єднанні в 
локальну мережу. Тактова частота комп’ютерів не нижче 300 МГц. 

2. Лабораторія неорганічної хімії. 
3. Лабораторія аналітичної хімії 
4. Лабораторія органічної хімії 
5. Лабораторія фізичної хімії. 
6. Лабораторія колоїдної хімії 
7. Лабораторія хімічної технології 
8. Лабораторія хімії високомолекулярних сполук 

9. Лабораторія хімічного аналізу органічних речовин 

10.  Лабораторія спектрального аналізу органічних речовин. 

11. Лабораторія синтезу напівпровідникових матеріалів. 
12. Лабораторія  проблем екологічно-безпечних технологій 

13. Лабораторія прикладної  електрохімії. 
14. Лабораторія фізико-хімічних основ структурування 
15. Лабораторія фізико-хімічних основ екологічно-безпечних технологій 

16. Лабораторія оптичних методів аналізу 

17. Лабораторія електрохімічних та кінетичних методів аналізу 

18. .Лабораторія атомно-абсобційного елементного аналізу 

19. Лабораторія спектрального аналізу об'єктів довкілля 
 

 Лабораторії кафедр факультету  оснащені персональними 

комп’ютерами, які об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі 
INTERNET. 

Для виконання курсових, кваліфікаційних і дипломних  робіт, 
проведення виробничих практик та навчального процесу в цілому широко 

застосовується обладнання і території наукових підрозділів факультету та 
матеріально-технічна база виробничих дільниць ЦКБ “Ритм”. 

 

3. Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що 

використовуються на факультеті 
 

У процесі викладання навчальних дисциплін професорсько-викладацький 

склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: 
вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), 

практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, 
ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, 
індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та 
підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, 
розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові 
і усні заліки та іспити, контрольні, курсові роботи).  

Студенти, відповідно до навчальних планів,  проходять різні види 

навчальних та виробничих практик:  

 ознайомлювально-виробничу, педагогічну, переддипломну, асистентську, 

а також готують протягом навчання курсову,  кваліфікаційну, дипломну 



(магістерську) роботи. Практика проводиться у навчально-освітніх закладах 

міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час 
практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до 

спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів 
власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура спеціальності « ХІМІЯ» 

 
Під «хімією» як вузівською спеціальністю розуміється система 

навчальних, науково-дослідних та виховних заходів, спрямованих на 

пізнання, засвоєння та практичне використання основних законів та 

закономірностей хімічних  та фізичних явищ.   

 Існування сучасного суспільства неможливо уявити без хімічних 

речовин. Корпуси ЕОМ, радіоапаратури і побутової техніки, килимові 

вироби, одежа і взуття та інше виготовлено з полімерних речовин. 

Різноманітні метали і сплави та вироби з них неможливо виготовити без 

хімічної обробки. Це стосується також вирощування сільськогосподарської 

продукції і приготування продуктів харчування. Без сучасних хімічних 

засобів  обробки насіння і рослин, харчової сировини неможливо забезпечити 

необхідний мінімум продуктів харчування.  

 Хімія створює можливість продуктивного використання природних 

ресурсів для одержання необхідних людині речовин. Досягнення хімії дають 

можливість одержувати чисті метали, напівпровідники, композити, барвники, 

ліки, добрива, пластмаси з продуктів переробки повітря, води, нафти, газу, 

вугілля, деревини, сировини світового океану. 

З метою керування хімічними процесами переробки природної сировини, 

синтезу нових хімічних речовин, створення безпечних умов існування 

людства необхідні глибокі, науково обгрунтовані знання про властивості і 

будову хімічних елементів і хімічних речовин, закономірності перебігу 

хімічних процесів і можливості створення автоматизованих хімічних 

виробництв.  

Про значення хімії в економіці України свідчить той факт, що в 

структурі експорту нашої держави продукція хімічної промисловості займає 

третє місце. Гідне місце належить хімічним наукам в створенні сучасних 

джерел електричної енергії, використання відновлюваних природних джерел 

енергії і перетворення їх в енергію електричного струму. Широке поле 

діяльності охоплює створення екологічно безпечних, ресурсо-, і 

енергозберігаючих хіміко-технологічних процесів. 



 

 

 

 

                                        

 

Випускаючі кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Структура спеціальності 
 

Назва дисципліни Код 

дисципліни 

О/В Години Кредити 

1 курс, 1 семестр 

Іноземна мова 
 О 54 1,5 

Історія української культури  О 72 2 

Фізичне виховання  О 72  

Українська мова ( за проф.. спрямуванням)  О 108 3 

Вища математика  О 270 7,5 

Неорганічна хімія  О 308 8,5 

Історія України  О 108 3 

     

Разом   

1 курс, 2 семестр 

     

Іноземна мова  О 54 1,5 

Фізичне виховання  О 72  

Вища математика  О 162 4,5 

Неорганічна хімія  О 234 6,5 

Неорганічна хімія*  О 108* 3* 

Фізика  О 198 5,5 

Cпеціальність 

ХІМІЯ 
 

Неорганічна  
хімія 

 

Аналітична  
хімія 

Фізична  
 хімія 

Органічна 
хімія 

Фармацевтична
хімія 

Кафедра 
неорганічної 

хімії 

Кафедра фізичної  хімії 
та екології  хімічних 

виробництв 

Кафедра органічної та 
фармацевтичної хімії 

Кафедра  
аналітичної 

хімії  



Інформатика, обчисл.машини  О 216 6 

Неорганічний синтез** 
 В 108 3 

Навчальна практика 
 В 216 6 

Разом   

2 курс, 1 семестр 

Правознавство  О 90 2,5 

Іноземна мова  О 72 2 

Фізичне виховання  О 36 1 

Фізика  О 234 6,5 

Аналітична хімія  О 270 7,5 

Хімічна метрологія  В 126 3,5 

Вибрангі розділи неорганічної хімії  В 144 4 

Кристалохімія  О 54 1,5 

     

     

Разом   

2 курс, 2 семестр 

Філософія  О 126 3,5 

Іноземна мова  О 54 1 

Фізичне виховання  О 36 1 

Аналітична хімія  О 270 7,5 

Квантова хімія ( будова речовини, хім.. зв'язок)  О 90 3,5 

Фізичні методи дослідження  О 108 3 

Органічна хімія  О 270 7,5 

Навчальна практика   108 3 

Разом     

3 курс, 1 семестр 

Філософія ( релігієзнавство, етика, логіка)  О 72 2 

Економічна теорія  О 108 3 

Фізичне виховання  О 36 1 

Психологія  О 90 2,5 

Органічна хімія  О 324 9 

Основи мед знань та охорона здоров'я  В 108 3 

Екологія  О 54 1,5 

Екологічні  методи дослідження довкілля  В 180 5 

     

Разом   

3 курс, 2 семестр 

     

Фізичне виховання  О 36 1 

Фізична хімія  О 270 7,5 

Хімія ВМС  О 216 6 

Екотехнологія  О 108 3 

Педагогіка  О 162 4 

Радіохімія  В 108 3 

Основи медичної та фармацевтичної хімії  О 198 5,5 

Виробнича практика    162 4,5 

Курсова робота     

Разом   

4 курс, 1 семестр 

Соціологія  О 54 1,5 

Фізична хімія  О 216 7 

Колоїдна хімія  О 135 4 

Хімічна технологія  О 90 2,5 

Методика викладання хімії  О 108 3 

Еколог. та методи досл.   В 216 6 

Фізико-хім.аналіз (н/х)**  В 216 6 

Хімічні методи аналізу (о/х)  В 234 6,5 

Прикладна едектрохімія  ф/х та а/х)  В   

Аптечна технологія ліків  В 162 3,5 

Фармацевтична хімія   В 72 2 

Фармакогнозія  В 8 2,5 



Патологія  В 108 3 

Разом   

4 курс, 2 семестр 

Політологія  О 108 3 

Історія хімії  В 54 1,5 

Екологічно безпечні технології  В 108 3 

Ел.прилади та схеми  В 189 5,5 

Фізико-хімічний аналіз(н/х)  В 81 2,25 

Технологія напівпровідн. (н/х)  В 297       8,25 

Оптичні методи аналізу (ф/х та а/х)  В 297* 8 

Прикладна електрохімія (а/х та ф/х)  В 63 2 

Хімічні методи аналізу (о/х)   В 198 5,5 

Хімія барвників (о/х)  В 162 4 

Основи охорони праці  О 54 1,5 

Основи пед майстерності  В 54 1,5 

Етика і естетика  В 54 1,5 

Безпека життєдіяльності  О 54 1,5 

Клінічна фармація*  В 54 1,5* 

Організація  та економіка фарм.  В 162 4,5* 

Хімія токсичних речовин  В 162 4,5* 

Фармацевтична хімія  В 144 4* 

Фармакологія  В 162 4,5* 

Фармакотерапія  В 54 1,5* 

Педагогічна практика     

Курсова робота     

Державний іспит     

   

Блок дисциплін для підготовки  спеціаліста 
5 курс, 1 семестр 

Цивільна оборона  О 54 2 

Охорона праці в галузі   О 27 1 

Методологія наукових досліджень  О 54 1,5 

Дефекти в напівпровідниках (н/х)  В 108 4 

Хімія напівпровідників (н/х)  В 162 4,5 

Нанотехнології(н/х)  В 90 2,5 

Електр. та кінетичні методи аналізу(а\х та ф/х)  В 108 3 

Атомно-абсорб.ел.ан (а/х, ф/х)  В 216 6 

Вибрані розділи фіз..хім..(ф/х та а/х)  В 54 1,5 

Неорганічні речовини у фармації  В 108 3 

Основи синтезук лікарських препаратів  В 162 4,5 

Хім.. та фіз.. хім. аналіз лікарських препаратів  В 90 2,5 

Педагогічна практика  О  12 

Разом 945 26,5 

5 курс, 2 семестр 

Інтелектуальна власність  О 36 1 

Хімія напівпровідників  В 297 10 

Нанотехнології  В 72 2 

Електр. та кінетичні методи аналізу(а\х та ф/х)  В 108 3 

Вибрані розділи фіз..хім..(ф/х та а/х)  В 297 9,5 

Основи синтезук лікарських препаратів  В 270 8 

Хім.. та фіз.. хім. аналіз лікарських препаратів  В 180 5 

Вибрані розділи фармацевтичної хімії  В 320* 19* 

Переддипломна практика  О  12 

Дипломна робота     

Разом   

Блок дисциплін для підготовки магістра 
5 курс, 1 семестр 

Цивільна оборона  О 54 1,5 

Охорона праці в галузі   О 27 1 

Методологія наукових досліджень  О 54 1,5 

Методика викладання хіміїї у ВШ  О 54 1,5 

Педагогіка та психологія у ВШ  О 54 1,5 



Дефекти в напівпровідниках (н/х)  В 108 3 

Хімія напівпровідників (н/х)  В 135 4,5 

Електр. та кінетичні методи аналізу(а\х та ф/х)  В 108 3 

Атомно-абсорб.ел.ан (а/х, ф/х)  В 216 6 

Фармакокінетика  В 108 3 

Основи синтезук лікарських препаратів  В 162 4,5 

Хім.. та фіз.. хім. аналіз лікарських препаратів  В 90 2,5 

Асистентська практика  О 432 12 

     

Разом   

5 курс, 2 семестр 

Інтелектуальна власність  О 36 1 

Вища освіта і Болонський процес  О 36 1 

Хімія напівпровідників  В 378 10 

Планарна технологія(н/х)  В 54 1,5 

Електр. та кінетичні методи аналізу(а\х та ф/х)  В 108 3 

Фіз..-хім.основи структурув.(ф/х)  В 243 8 

Основи синтезук лікарських препаратів  В 270 8 

Хім.. та фіз.. хім. аналіз лікарських препаратів  В 180 5 

Переддипломна практика  О 540 15 

Магістерська робота     

Разом   

 

 

 

Навчальні  дисципліни 

 

Нормативні  навчальні  дисципліни 

 

1.Гуманітарні та соціально-економічні 
навчальні дисципліни 

 

Українська мова  (за професійним спрямуванням) 

 
Шифр дисципліни — 6.0704/00/1.12 

Курс — І, семестр — 2; всього годин — 108, на тиждень — 2 год. (практичні); 
 3 кредита. 
Обов’язкова. 
Мета курсу: дати студентам якомога повнішу інформацію про сучасні документи 

(особисті й службові) — їх структуру, правила оформлення, призначення, зберігання, міру 
відповідальності автора або посадовця, до якого вони надходять, за їх якість і 
проходження у справі; навчити студентів етикету сучасного ділового спілкування з 
урахуванням традицій українців; переконати майбутнього спеціаліста, що його фаховий 

рівень визначається і загальним рівнем культури його мовлення: орфоепією, володінням 

нормами словозміни, виразною (логічною) інтонацією, умінням спілкуватися у різних 

ситуаціях з різними за рівнем знань і соціальним статусом людьми.  

Основні завдання курсу: відкоригувати знання студентів у таких практичних 

аспектах української мови, як норми та виразові засоби усного і писемного ділового 

мовлення; систематизувати навички творення ділових паперів, у тому числі заповнення 
стандартних бланків; ознайомити з класифікацією документів, їх реквізитами; навчити 

культури усного та писемного ділового спілкування. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Глущенко С.В. та ін. Сучасні ділові папери. –– К., 2002. –– 398 с. 



2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення . –– Вінниця, 2003. –– 472 с. 
3. Ділова українська мова // За ред. Н.Д.Бабич. — Чернівці, 1996. — 276 с. 
4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування. –– Донецьк, 2004. –– 480 с.  
5. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. –– К., 2003. –– 623 с.  
6. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. –– К., 2003. ––    448 с. 

Викладацький склад:Попович Н.М., к.ф.н., доцент; 
Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні завдання, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: модульний контроль, підсумкове: державний іспит 
 

Історія української культури 
Курс — І, семестр — 1; всього годин — 70, на семестр— 18 год. лекційних та 18 

год. практичних); 2,5 кредита. 
Обов’язкова. 
Мета курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування 

культури, її значення в суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним 

найвидатніших досягнень українського мистецтва, розуміння специфіки та неповторності 
української культури, її значення і місця у світовій спадщині. 

Спираючись на власний досвід, студенти повинні навчитися давати оцінку явищам 

культури минулого й сучасного, розрізняючи справжні досягнення від сурогату, 

бездарності, політичної і комерційної кон'юнктурності. 
У зв’язку з цим курс покликаний розширювати світогляд студентів, прищеплювати 

їм український патріотизм, художній смак, моральність, гуманізм, толерантність, 
інтелігентність. 

Основні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, 

розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української 
національної культури у зв’язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі 
громадянські переконання. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний 

посібник. – Чернівці, 2002..  

2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: 

МАУП, 2001. – 256 с. 
3. Історія української культури: У 5 т. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 2001. – 1135 с. – Т. 

2. – 2001. – 847 с. – Т. 3. – 2003. – 1246 с. – Т.4., Кн.1. – 2008. – 1007 с. – Т.4., Кн.2. 

–2005. – 1293 с. 
4. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К., 1994. 

5. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с..  
6. Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с. 
Викладацький склад:Горбатюк О. В., к.ф.н., асистент; Прокопчук Ю.П., асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні завдання, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: модульний контроль, підсумкове: іспит. 

 

Історія України 
Мета курсу:  

ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і 
трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою 

свободу, незалежність, державність;  
 домагатися усвідомленого, міцного засвоєння ними програмового матеріалу, 

розуміння історичного процесу як закономірного і безперервного розвитку людської 
цивілізації; 



навчити студентів користуватися історичними джерелами та літературою, самостійно 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі історичних подій, фактів, 
виробляти у них уміння використовувати історичний досвід для вирішення сучасних 

завдань.  
При викладенні матеріалу враховувати фахову специфіку студентів кожного 

факультету. 

На основі неупередженого, об’єктивного викладу багатого фактичного матеріалу по 

кожній темі послідовно, у демократичному дусі здійснювати національно-патріотичне 
виховання студентів, вміло прищеплювати їм любов і повагу до свого народу, його 

мови, культури, історичних традицій, до рідної Вітчизни – суверенної держави 

Україна. Водночас сприяти виробленню у них загальновизнаних людських моральних 

і історичних цінностей. 

Враховуючи присутність в аудиторіях не тільки етнічних українців, але й  

представників національних меншин (румунів, молдаван, росіян, євреїв, поляків та ін.), 

здійснювати патріотичне виховання в процесі занять тактовно, цивілізовано, виходячи 

з принципу історизму (строге трактування кожної події, факту у межах відповідної 
історичної епохи, не перенесення їх оцінок, особливо негативних, на сучасність), 
міжнаціональної та міжрелігійної толерантності (терпимості), громадянськості 
(відчуття приналежності кожного, за Конституцією, до єдиного українського народу).  

Компетенція:Вивчаючи історію України, студент повинен: 

Знати: 

основи теорії історичного розвитку та методології історії; 
закономірності розвитку історичних процесів та конкретний фактичний матеріал з 
історії рідного краю, України; 

явища й процеси української та зарубіжної культури; 

методи наукових досліджень; 
сучасні засоби комунікацій та інформації. 
Вміти: 

використовувати набуті знаня для вирішення завдань своєї професійної діяльності; 
володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними 

базами даних, бібліотечними та музейними фондами; 

комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та 
етнографічні матеріали; 

користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; 

володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах 

потреби своєї професійної діяльності; 
вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-

культурних пам’яток; 

використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення 
свого фахового рівня . 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 
АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Шифр дисципліни - 6.0704/00/1.09 

Курс – 1, 2; семестр – 1, 2, 3, 4; всього годин– 288; на тиждень – 1 сем. – 3 год., 2 

сем. – 2 год., 3 сем. – 3 год., 4 сем. – 2 год. 8 кредитів. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі 

комунікативних намірів (встановлення ділових контактів, вираження прохання, згоди / 

незгоди, відмови, вибачення, подяки); досягнення студентом такого рівня знань, який 

повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською 

мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний 

мінімум, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого 



характеру. Основний принцип курсу – його комунікативне спрямування. Принцип 

комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі 
процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного 

спілкування: навчальна ситуація максимально наближена до умов реальної комунікації 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Венкель Т.В., Валь О.Д. "Вдосконалюйте вашу розмовну англійську". – Чернівці, 2003.  

2. Шпак В.К. "Англійська мова для повсякденного спілкування", Київ, "Вища школа", 

2000. 

3. Верба Г.В. "Довідник з граматики англійської мови", Київ, "Освіта", 1994. 

4. R. Murphy. "English Grammar in use". Cambridge university press, 1988. 

5. English Learner’s Digest, Київ. 
Викладацький склад: 

Черепня Юлія Вячеславна – асистент, Бортник Світлана Борисівна, асистент.  
Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні 

консультації, педагогічні ігри, тьюторські заняття, письмовий та усний аналіз художніх 

творів, статей, наукових робіт. 
Оцінювання:  

поточне: термінологічний диктант, граматичний диктант, самостійна робота, 
контрольна робота, експрес-опитування;  

підсумкове: іспит. 
 

НІМЕЦЬКА МОВА ДЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Шифр дисципліни – 6.0704/00/1.09 

Курс – 1/2; семестр – з першого по четвертий; всього годин – 297; 3 год. 

щотижня в першому й третьому семестрах, 2 год. щотижня в другому та 
четвертому семестрах (практичні заняття); 8 кредитів. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: студент повинен навчитися вільно читати фахові тексти; розуміти 

основний зміст прочитаного; формулювати запитання до змісту прочитаного; 

спілкуватися німецькою мовою, використовуючи вивчений граматичний та лексичний 

матеріал; робити повідомлення в межах тематики, передбаченої програмою; перекладати 

автентичні тексти зі словником; складати реферат, анотацію до прочитаного тексту зі 
спеціальності німецькою та українською мовами.  

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:  
1. Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. – К.: Освіта, 1994. – 224 

с.  
2. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 

2004. – 336 с. 
3. Німецька мова: Підручник / М.Р. Корольова, Е.І. Лисенко, В.Ю. Залевська та ін. – 

2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1992. – 303 с. 
4. Німецька мова: Підручник / Н.П. Щербань, Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський, 

В.І. Кушнерик. Частина перша. – Чернівці, 2003. – 270 с. 
5. Універсальна машина природи: Збірник текстів із завданнями для креативного 

читання німецькою мовою / Укл.: Кантемір С.О. – Чернівці: Рута, 2004. – 33 с. 
Викладацький склад:  

Кантемір Сергій Олександрович, к.ф.н., в.о. доцента кафедри германського, 

загального та порівняльного мовознавства;  
Король Антоніна Анатоліївна, асистент кафедри германського, загального та 
порівняльного мовознавства;  
Олексишина Лариса Георгіївна, асистент кафедри германського, загального та 
порівняльного мовознавства. 
Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система 

навчальних вправ, консультації. 



Оцінювання:  

поточне: тестове опитування, усні відповіді; 
підсумкове: усний іспит.  

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА ДЛЯ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Шифр дисцпліни – 6.0704/00/1.09 

Курс – 1-2; семестр – 1-4; всього годин – 292; на тиждень – 3 год.; (пр.); 8 

кредитів. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: розвити у студентів біологічного факультету важливі навички і вміння 

у розумінні іноземної мови як такої, що має власні фонетичну, граматичну, лексико-

семантичну системи; виробити навички у розмовній практиці і на письмі, надати базові 
знання, пояснити основні граматичні, фонетичні, синтаксичні особливості мови, надати і 
закріпити на практиці певний лексичний об’єм, а також розвинути вміння висловлювати 

професійну думку іноземною мовою з використанням базової лексики зі спеціальності; 
даний курс носить і виховний характер, адже розглядає мову як окрему чітку структуру і 
вимагає підвищеної уваги не лише до мови, яка вивчається, але і до рідної мови студента. 
Розвиваючий аспект включає в себе надання стислої інформації про країну, мова якої 
вивчається безпосередньо через навчальні тексти, а також певні інформативні включення. 
Студенти оволодівають системою  діалогічних реплік, які дозволяють спілкуватися 
іноземною мовою, описуючи сферу повсякденного життя або професійних інтересів. 

Студенти повинні зокрема навчитися: вільно читати спеціальні тексти; Розуміти основний 

зміст прочитаного; формулювати питання до змісту прочитаного; перекладати  зі 
словником текст; реферувати зміст прочитаного як українською так і французькою 

мовами. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Бурбело В.Б., Андрашко К.М. Словник французько-український, українсько-

французький.- К., 1996. 

2. Витрецко Н.Л. Учебник французского языка для неязыковых (гуманитарных) вузов.- 
М., 1997. 

3. Дроздов А.А. Граматика французької мови в аблицяхтасхемах.- К., 1997. 

4. Князєва Д.А., Шаповал Г.Я., Яценюк М.Г. Завдання для проведення заять з розмовної 
практики для студентів неспеціальних факультетів.- ернівці, 1992. 

5. Попова Г.Н., Казакоа М. Грамматика французского языка. Практический курс.- М., 

1999. 

6. Escalier J. Biologie humaine: Science, Santé , Economie.- P., 1989 

Викладацький склад: 

Руснак Діана Андріївна, асистент каф. французської мови; 

Стефурак Олена Валеріївна, асистент каф. французської мови. 

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, 

система навчальних вправ, індивідуальні консультації. 
Оцінювання:  
Поточне: термінологічний диктант, граматичний диктант, самостійна робота, 

контрольна робота, експрес-опитування;  
Підсумкове: залік/іспит 

 

Правознавство 
Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 81; на тиждень – 3 год. (л/с); 2,25 кредиту. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: дати студентам знання про природу і сутність державно-правових 

відносин та категорій; сформувати належний якісний рівень правосвідомості та правової 
культури. Для її досягнення вивчаються  загальні положення теорії держави і права, а 



також галузевих юридичних наук; основні правові поняття і категорії, та науковий аналіз 
їх законодавчого закріплення. 

На основі отриманих теоретичних знань виробити уміння здійснювати аналіз 
змісту нормативних актів, застосовувати норми права у самостійній практичній 

діяльності. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. 

Навчальний посібник. – К.: Атака. – 2001. – 176 с. 
2. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко.  Том 2. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. – 528 с. 
3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Рогачова та ін.; За ред. М.В. 

Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с. 
4. Правоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2001. – 480 с. 
5. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256 с. 
Викладацький склад:  

Родіонова Ірина Василівна, асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, 

індивідуальні консультації, дискусії. 
Оцінювання:  

поточне: усні відповіді, реферати, контрольні роботи. 

 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) 
Курс – 2, семестр – 4, курс 3, семестр 5. Всього 198 год  5,5кредита. 
Обов’язкова дисципліна.  

Мета курсу: окреслення головних світоглядних проблем, шляхів та способів їхнього 

розв’язання в історії філософії та сучасній культурі, формування свідомості студентів на 
засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, 

національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому 

навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасних 

соціокультурних настанов та спадщини світової філософії, розкриття максимальних 

теоретичних та практичних перспектив їх особистісної та фахової самореалізації в процесі 
європейської ідентифікації України.  

Завдання курсу: вивчення класичних розділів філософії, які складають теоретичний 

розділ курсу: онтології, яка розглядає проблеми буття, матерії і форм її існування, 
співвідношення матерії і свідомості; гносеології, яка знайомить з проблемами чуттєвого й 

раціонального пізнання, істини, форм і методів наукового пізнання; аксіології, в якій 

розглядаються проблеми ціннісного ставлення людини до світу, природи, суспільства 
тощо. Вивчення теоретичних проблем засноване на знаннях історико-філософського 

матеріалу та взаємозв’язку філософії з сучасними проблемами людства. Уміння 
систематизувати отримані знання, аналізувати й оцінювати значущість внеску того чи 

того філософа у загальну культурну скарбницю, проводити теоретичні дослідження, 
експлікувати проблеми та виявляти можливі шляхи їх розв’язання є підґрунтям 

формування творчого мислення студентів. 
Основна література: 

1. Петрушенко В.Л Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів ВНЗ 

освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Новий світ-2000», 2008. – 506 с. 
2. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 

704с. 
3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студ. ВНЗ. - 

К.:Академвидав, 2005. - 592 с. 
4. Основи філософських знань: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с. 



5. Філософія: Навчальний посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко 

та ін..; За ред.. І.Ф.Надольного. – 3-тє вид., стерео. – К.: Вікар, 2002. – 516 с. 
Лектор:  Турко Ольга Василівна, к.ф.н., асистент кафедри філософії ЧНУ. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні і групові завдання для 
самостійної роботи, семінарські заняття та індивідуальні консультації. 
Оцінювання: іспит. 
 

Економічна теорія 

 
Мета курсу – формування у студентів наукового економічного мислення, навичок 

пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати 

конкретні економічні ситуації та приймати раціональні економічні 
рішення. 

Завдання курсу:  
– обґрунтування загальних засад економічного життя суспільства;  
– розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку 

її структурних елементів; 
– дослідження ролі економічних знань у розробці шляхів планомірної трансформації 

постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему; 

– з’ясування механізму використання економічних законів, закономірностей, принципів 
управління людьми у процесі господарської діяльності;  

– вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні 
різноманітних економічних процесів та явищ на різних стадіях розвитку 
ринковоорієнтованих економічних систем; 

– аналіз тенденцій розвитку світової економіки, проблем її глобаліації у сучасних 

умовах. 

Список рекомендованої літератури 
1. Законодавчі та нормативні документи (Закони України, Укази Президента України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, Нормативні документи міністерств і відомств.) 
2. Барр Р. Политическая экономия: в 2-х тт. – Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 608. 

3. Башнянин Г.І., Лазур Б.Ю. Політична економія. Підручник. - К., 2000. - 568 с. 
4. Бєляєв О.О., Бебело Л.С. Політична економія. Навч. посібник. - К., 2001 . - 328 с. 
5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568с. 

 

  Лектори:       доцент, канд. економічних наук Черепня В.В. 

     Методи викладання та навчання: лекції, семінари, консультації, самостійна робота. 
     Оцінювання: тести, усні відповіді, модульна контрольна робота,  екзамен письмовий . 

 

Психологія 
        1.1  Мета викладання дисципліни засвоєння курсу “Психологія” - сприяти  

формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі 
розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань. 
Розроблена програма курсу психології підпорядкована головному   завданню – озброїти 

студентів знаннями про базові психологічні поняття, що є необхідною умовою розвитку 

самої особистості студента, пізнання самого себе та інших  людей, формування інтересу 

до роботи з дітьми. 

Даний курс психології допоможе студентам розібратися в собі, правильно     оцінювати 

мотиви дій та вчинків інших людей, їх характерологічні особливості. В     результаті 
вивчення курсу “Психологія” студенти мають засвоїти значення основних 

психологічних понять та навчитися їх використовувати практично у реальному житті. 
Крім того, вони мають уміти використовувати основні методи                    

психологічного дослідження з метою аналізу себе, своїх дій та вчинків, ситуації, дій та 
поведінки інших людей, їх особистісних характеристик. 

Студенти мають показати глибокі теоретичні знання матеріалу: визначення        понять, 



закономірностей та характеристики психологічних явищ, пояснити умови формування та 
розвитку пізнавальних  процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її 
особливостей; володіти вміннями: використання методів психології для вивчення психіки 

дітей і дорослих, організовувати спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період 

практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх 
розвиток та особистісні якості. Студенти мають вміти          спостерігати, описати та 
проаналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури 

психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки. 

 1.2 Завдання вивчення дисципліни:  

1. охарактеризувати науково-методологічну організацію психології та її          
складових; 

2. виявити ретроспективні особливості розвитку психології та встановити           

характерні риси її етапів; 
3. висвітлити закономірності та характеристики психологічних явищ; 

4. пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори               

формування особистості та індивідуальних її особливостей; 

5. володіти вміннями використання методів психології для вивчення психіки дітей і 
дорослих; 

6. організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період 

практики, враховуючи вікові та індивідуальні  особливості, активізувати розумовий їх 
розвиток та особистісні якості; 

7. вміти спостерігати, описувати та аналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до 
певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з        іншими 

компонентами психіки. 

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. 

У процесі вивчення психології студент повинен: 

– знати і розуміти основні поняття психології, особливості, завдання, функції, 
структуру, методи, часові особливості розвитку; 

– розуміти й аналізувати сутність, види, властивості, умови та закономірності 
розвитку психічних явищ, притаманних людині; 

– знати і розуміти основні особливості соціально-психологічних феноменів; 
– аналізувати індивідуально-психологічні властивості людини. 

• Бакалавр, спеціальність: «Екологія прирдоохоронної діяльності», «Гідроеколгія», 

«Екологія навколишнього середовища».   

• 2,25 кредити - 81 години (всього): 

• 18 год. лекційних (І семестр); 

• 16 год. семінарських (І семестр); 

• 47 год. самостійної роботи; 

Обов'язкова дисципліна читається курс в 5 семестрі; підсумковий контроль: 5 семестр – 

іспит, залік 

 

Етика і естетика 
Мета курсу “Етика й естетика”: формування концептуальних основ моральної та 

естетичної свідомості студентів; надання систематизованих знань, конструктивних і 
критичних навичок мислення щодо природи, критеріїв, форм та альтернатив ціннісного  й 

творчого самовизначення людини у світі відповідно до уявлень про добро і зло, красу і 
потворність, гармонію і безлад.  

Завдання курсу: 

• розкрити спрямованість етики й естетики як філософських дисциплін; обґрунтувати їх 

людиномірний характер. 

• окреслити сутність і властивості моралі, та її зв’язок із такими суто людськими 

характеристиками як свобод, вибі рі відповідальність 



• усвідомити зміст основних понять моральної свідомості; виявити соціокультурний та 
життєво-екзистенційний ґрунт ціннісних полюсів моралі ─ добра і зла; зорієнтувати 

щодо загальнолюдських критеріїв гідності й доброчесності 

• визначити моральні умови спілкування 

• осмислити актуальні проблеми прикладної (зокрема професійної) етики 

• пояснити дисциплінарну специфіку, предмету та функції естетики; 

• з”ясувати структуру естетичної свідомості, зміст основних понять естетики, 

виявити їх роль у формуванні естетичної культури особи і суспільства; 

• з’ясувати естетичну природу та потенціал мистецтва; розкрити специфіку образного 

мислення; 

• систематизувати уявлення щодо сутності та різновидів світової й української 
художньої культури минулого й сьогодення; 

• запропонувати особливі методи сприяння моральному самовихованню та творчому 

розвиткові студентів.тненню почувань 
Для засвоєння дисципліни пропонуються такі літературні джерела: 

1. Аристотель. Этика //Сочинения: В 4-х тт. Т.4. ─ М., 1983. 

2. Борев.Г.Естетика. Курс лекцій. СПб. 2000. 

3. Естетика. Навчальний посібник. Київ 2001. 

4. Бруно Дж. О героическом энтузиазме. ─ М., 1953. 

5. Камю А. Міф про Сізіфа//Вибрані твори. У 3-х т. Т.3. Есе. ─ Харків, 1997. ─ С. 72 ─ 

162. 

6. Кант И. Из «Лекций по этике»//Этическая мысль: научно-публицистические 
чтения. ─ М., 1990. ─ С. 297 ─ 322. 

7. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. ─ Кемерово, 1986. 

8. Швейцер А. Культура и этика. ─ М., 1973. 

9. Шопенгауэр А. Идеи этики// Избранные произведения. ─ Ростов-на-Дону, 1997. ─ 

С. 149 ─ 212. 

10. Кропоткин П. Єтика., М.1982. 

11. Гусейнов А. Етика. Курс лекцій. М.2000. 

12. Тофтул М. Етика. Навчальний посібник. К. 2005. 

Методи викладання та навчання: лекції,  консультації, самостійна робота.  
Оцінювання: контрольні роботи, залік  письмовий (другий семестр). 

 

Соціологія 
1.1 Мета викладання дисципліни засвоєння курсу «Соціологія» - засвоєння 
студентами вищих навчальних закладів основ соціологічної науки дозволить їм упевнено 

використовувати в майбутньому не тільки професійні, а й громадянські обов’язки. 

Особистісне фахове значення соціологічних знань є пізнавальною основою формування 
особистих соціологічних конструктів. Ці конструкти являють собою засоби пояснення 
соціального світу і його явищ, які виникають у людей внаслідок оволодіння певними 

знаннями і практичним досвідом і спрямовані на усвідомлення справжнього стану справ у 

суспільстві. Соціологічні знання при цьому відіграють багатопланову роль, що треба мати 

на увазі при їх опануванні.  Оволодіваючи соціологічними знаннями, слід мати на увазі, 
що можливості розуміння певних соціальних явищ обмежені змістом тих суджень, на 
основі яких проводиться їх оцінка. Отже, необхідно постійно розширювати діапазон 

соціологічних знань та поглиблювати підхід до них. Тому розуміння інтересів та їх 

соціального підґрунтя є обов'язковою вимогою взаємодії для досягнення взаєморозуміння 
та спільних дій у впливі на соціальну дійсність 
1.2 Завдання курсу 

1. дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство; 

2.  озброїти їх знанням основних соціальних систем та інстипіутів, спільнот людей, 

процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку особистості, законів 
функціонування і розвитку суспільства; 



3. виробити у майбутніх спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, в основі 
якого лежить наукове знання ; 

4. навчити їх розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в 
повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані 
конкретно-соціологічних досліджень; 

5. формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення майбутніх 

спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища 
суспільного життя, несприйняття вульгарних пояснень поведінки людей та їх 

спільнот.  
Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.  

        У процесі вивчення соціології студент повинен: 

- знати і розуміти основні поняття соціології, особливості, завдання, функції, структуру, 
методи соціолгії як науки; 

- розуміти і аналізувати сутність, типи  суспільства як соціальної системи; 

- охарактеризовувати етапи розвитку суспільства як соціальної системи; 

-  аналізувати складові галузевих соціологій: соціології сімї, соціології культури, 

соціології молоді, тощо. 
 Література: 
1  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. Посібник. – К.,1996. 

2 Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії /          
Навч.посіб. – К.,2004. 

3 Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред 

В.Г.Городяненка. – К.,2003. 

4 Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.,2003  

- Бакалавр, спеціальність: «Хімія», «Фармацевтична хімія», «екологія та охорона 
навколишнього середовища» 

- 1,5 кредити- 54 години (всього) 

- 18 годин лекційних (І семестр) 

- 16 годин семінарських (І семестр)  

- 20 годин самостійної роботи  

Обов’язкова  дисципліна читається курс у 7 семестрі; підсумковий контроль: 7 

семестр  - залік. 

 

Політологія 
Шифр дисципліни: 6.0704/00/1.06 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (л/ с); 3 кредити. 

Обов’язкова. 
Попередні умови:  

Мета курсу: основною метою курсу є політична соціалізація студентів, 
забезпечення політичного аспекту підготовки висококваліфікованого спеціаліста на основі 
сучасної світової та вітчизняної політичної думки. 

Для  її досягнення студенти повинні: Засвоїти понятійно-категоріальний апарат 
науки; Знати історію політичних вчень; Опанувати сутність і зміст політики, її структуру і 
суб’єкти; Засвоїти специфіку політичних владних відносин; Орієнтуватися в ідейно-

політичних концепціях сучасності; Навчитися мистецтву вести дискусію; Відстоювати 

свої позиції; Намагатися реально оцінювати внутрішню і геополітичну ситуацію в 
суспільстві і світі загалом. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Гаджиев К. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М., 2003 

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології: Навчальний посібник. – К.:Товариство” 

Знання”, 1999, 428с.  
3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. – К.: Каравела, 1999, 168с.  
4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. 

навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с. 



5. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: Видавничий Центр “Академія”, 1998, 368с. 
6. Санистебан Л. Основы политической науки. – М., 1992. – 123 с. 

Викладацький склад: 

Молочко Павло Олександрович, асистент кафедри політології та соціології. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, дискусії, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: усні відповіді, реферати, контрольні роботи. 

підсумкове: залік. 

  
Фізична культура 

Фізична культура – невід’ємна важлива частина загальної і фахової культури 

особистості сучасного фахівця, що забезпечує фундамент його фізичного, духовного 

добробуту й успіхи у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною 

характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що забезпечує 
біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, 
прояви соціальної активності, творчої праці. Все це обумовлює соціальне замовлення на 
оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця. Особливе 
значення має оволодіння фізичною культурою у вищих закладах освіти, де закладаються 
основи професійної підготовки. Програма з дисципліни «Фізичне виховання» розроблена 
згідно із «Державними вимогами до навчальних програм з фізичного виховання в системі 
освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 25.05.98 р. № 188 «Про 

нормативні документи з фізичного виховання». Програма конкретизує зміст базової 
освіти, враховуючи регіональні, етнографічні, економічні і екологічні особливості, місцеві 
народні традиції, географічні умови, фізкультурні і спортивні інтереси студентів, 
специфіку кадрового і матеріально-технічного забезпечення та вимоги стандартів вищої 
освіти. 

Мета курсу: покращення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я 
студентської молоді, розвиток головних життєво-важливих рухових якостей 

(витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність) та рухових здібностей; послідовне 
формування фізичної культури особистості. 

Мета дисципліни «Фізичне виховання» реалізується шляхом застосування 
комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань: 

• формування знань, щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх 

ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного 

відпочинку та здорового способу життя;  
• набуття знань з фізичного виховання, гігієни, основ здоров’я; 
• формування навичок занять самостійних занять фізичними  вправами, розвитку 
фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої 
медичної допомоги; 

• удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних систем 

життєзабезпечення; 
• подальше виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами; 

• профілактика асоціальної поведінки студентської молоді засобами фізичного 

виховання. 
У процесі вивчення дисципліни «Фізичне виховання» студенти повинні знати: 

- основи здорового способу життя; 
- основні методи самоконтролю у процесі фізичного удосконалення; 
- складати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; 

- основи професійно-прикладної фізичної підготовки; 

- основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної 
культури і спорту; 

- нетрадиційні системи зміцнення здоров'я і фізичного удосконалення; 
- основи раціонального харчування.  



Уміти: складати і проводити комплекси вправ з професійно-прикладної підготовки для 
робітників розумової праці. 
Оволодіти:руховими вміннями та навичками з розділів програми: легка атлетика, 
баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, 
атлетична гімнастика. 

- ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення працездатності і 
прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці; 

- удосконаленням і корегуванням статури засобами традиційних і нетрадиційних 

систем фізичних вправ; 
- удосконаленням індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та 
відновлення працездатності при різноманітних видах праці.  

Дисципліна «Фізичне виховання» в умовах кредитно-модульної системи передбачає 
залучення студентів до різних видів навчальної діяльності, в процесі якої вони набирають 
відповідну кількість балів, яка впливає на оцінювання рівня засвоєння студентом 

матеріалу даної дисципліни. 

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на 1-3 курси, поділена на 6 змістових 

модулів, кожний курс навчання закінчується модуль-контролем (залік). 

Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечуються 
за допомогою двох взаємозалежних змістових дидактичних компонентів: обов’язкового 

базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня 
освіти і обов’язково додаткового внесеного в розклад, що спирається на базовий і 
доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, 
інтересів і потреб стану здоров’я.   

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на таку кількість годин:  

Всього – 352 год., з них 284 базові та 68 додатково внесені у розклад (*) 

І курс – 140 год.: 140 год. – базові (по 4 год. на тиждень). 
ІІ курс – 140 год.: 72 год. – базові; 68 год. – додатково внесені у розклад (*) (по 4 год. на 
тиждень). 
ІІІ курс – 72 год. – базові (по 2 год. на тиждень). 

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Дисципліни нормативної частини 

 

Вища математика 
Шифр  дисциплини - 

Курс - 1, семестри - 1 і 2, годин - 324, на тиждень - 6 год. (2 год. лекц., 4 год. практ.),  
кредит - 9,5. 

Обов'язкова. 
         Опис: Курс вищої математики включає основи лінійної алгебри, аналітичної 
геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та 
математичної статистики. Лінійна алгебра: матриці, визначники, системи лінійних 

рівнянь. Аналітична геометрія: вектори, метод координат, пряма та криві другого порядку 

на площині, пряма та площина в просторі. Математичний аналіз: поняття функції однієї та 
декількох змінних, границя функції, неперервність, похідна та її застосування, інтеграл та 
його застосування, числові та функціональні ряди. Диференціальні рівняння: методи 

розв'язування рівнянь першого (з відокремлюваними змінними, однорідних, лінійних та 
ін.) та другого (лінійних з сталими коефіцієнтами) порядку. Теорія ймовірностей: 

випадкові події та ймовірність, випадкові величини, закон великих чисел. Математична 
статистика: вибірка, варіаційний ряд, характеристики вибірки, метод наіменших 

квадратів. 
         Попередні умови: знання математики відповідно до програми середньої, 
загальноосвітньої школи. 

         Мета: Студент повинен знати основні поняття, формулювати означення, доводити 



теореми тих розділів вищої математики, які пропонуються даною програмою, для того 

щоб використовувати їх в наукових дослідженнях, користуватися математичними 

методами в спецкурсах, які готують його, як спеціаліста з екології та охорони 

навколишнього середовища. Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал 

для розв'язання практичних та теоретичних задач з аналітичної геометрії, лінійної 
алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірності та 
математичної статистики. 

         Для засвоєння курсу пропонуються  такі літературні джерела: 
1.  Вища математика: Навчальний посібник. Ч. 1, 2 /Р.І.Петришин, С.Г.Блажевський - 

Чернівці: Рута, 2001, 2002. 

2.   Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 
1993. 

3.   Ильин В.А., Позняк З.Г. Аналитическая геометрия. - М.: Наука, 1981. Ильин В.А., 

Позняк З.Г. 4.   Линейная алгебра. - М.: Наука, 1978.. Ильин В.А., Позняк З.Г. ОсновьІ 
математического анализа. Т.І.2.- М.: Наука, 1980, 1982. 

5.   Шкіль М.І., Сотніченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння. - К.: Вища школа, 
1982. 

     Лектори:       доцент, канд. фізмат наук Житарюк Іван Васильович 

     Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна 
робота. 
     Оцінювання: контрольні роботи, колоквіум, залік письмовий (перший семестр), 

екзамен усний (другий семестр). 

 

ФІЗИКА 
Код дисципліни --  

Всього 432 год., 12 кредитів, 275 год. самостійної роботи. 

Курс -- І, другий семестр, годин - 106,6 год. ; на тиждень (1 Лек., 0,5 Πр. і 0,5 Лаб.); 5,5 

кредитів. 
Курс - ІІ перший семестр, годин - 109 год.; на тиждень (1 Лек., 0,5 Пр., 1 Лаб);  6,5 

кредитів. 
Обов'язкова. 
Мета: полягає в тому, щоб представити студентам фізичну теорію як узагальнення 

спостережень,практичного досвіду й експерименту. Фізична теорія виражає зв'язки між 

фізичними явищами івеличинами в математичній формі. 
Сучасна фізика широко розвинена і розгалужена наука. Прогрес науки і техніки дає 

змогу розширити сфери фізики, раніше недоступні для дослідження. Розвиваючись у 
тісномузв'язку з технікою і будучи її підґрунтям, фізика проникла практично в усі галузі 
промисловості,створивши можливість для появи багатьох нових її галузей. У «надрах» 

фізикинародилися лазерна й аерокосмічна техніка, голографія, радіоелектроніка, опто- і 
кріоелектроніка, ядерна енергетика та ін. 

Фізика фундаментальна дисципліна, оволодіння якою сприяє розвитку мислення, 
створенню бази наукових основ для вивчення всіх природничих дисциплін, формуванню 

світогляду студентів на основі сучасних досягнень науки і техніки, глибокому розумінню 

явищ процесів у навколишньому природному середовищі. Водночас використання 
досягнень сучасної фізики дозволяє краще зрозуміти процеси життєдіяльності рослин та 
живих організмів. Зокрема цьому сприяло вивчення проблем фотосинтезу, використання 
методу мічених атомів для дослідження процесів живлення рослин та тварин, тощо. На 
сучасному етапі розвитку науки і техніки виникли екологічні проблеми 

забруднення довкілля, парниковий ефект, озонові діри, проблеми Чорнобиля, подолання 
технократизму, відчуження людини від природи, що потребує посилення гуманістичної 
спрямованості науки і техніки.  

Фізика має велике загальнонаукове значення як одна із галузей інтелектуальної 
діяльності людини, що формує сучасне світосприйняття і світорозуміння. Досягнення 



фізики  значною мірою визначають зміст сучасної науково-технічної і технологічної 
революції, вони є основою науково-технічного прогресу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. А. Н. Матвеев. Электричество и магнетизм. М.: Выс. Школа, 1983.- 463 с. 
2. Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик. Курс фізики. Ч.2, Електрика та магнетизм: Навч. 

посібник. Чернівці, Друк МПП “Букрек”, 2008.- 456 с. 
3. І.Є. Лопатинський, І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук, Б.М.Романишин. Фізика. Підручник.- Львів: 

Афіша, 2005.-394 с. 
4. И. В. Савельев. Курс общей физики. М.: Наука, т.2, 1988.- 496 с. 
5. Т.И.Трофимова. Курс физики. М.: Выс. Школа, 2000.- 478 с. 
6. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.ПЛуцик. Загальна фізика. Київ.: Вища школа, 1990.- 367 с. 
7. Т.И. Трофимова. Краткий курс физики. М.:, Выс. Школа, 2000.- 352 с. 
8. П.М.Воловик. Фізика. К.: Перун, 2005.- 864 с. 
9. Г. Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. Курс фізики. К.: Вища школа, к.2, 2003.- 278 с. 
10. В. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1969.- 546 с.  
11. А. Г. Чертов, А. А. Воробьев.  Задачник по физике.  М.:  Высшая школа, 1988.- 528 с. 
12. Т.И.Трофимова, З.Г.Павлова. Сборник задач по курсу физики с решениями. М.: Высш. 

школа, 2003.-600 с. 
13. Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик. Фізика ІІ. Методичні вказівки до курсу/.- Чернівці: 

Рута, 2008.- 100 с. 
14. Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик. Фізика. Методичний посібник/.- Чернівці: Рута, 2008.- 

196 с. 
Методи викладання та навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття. 
Викладацький склад: лектор – доцент кафедри загальної фізики, кандидат фіз.-

мат.наук Лопатнюк Іван Олександрович; практика  - доцент кафедри загальної фізики, 

кандидат фіз.-мат. Наук Лопатнюк Іван Олександрович; лабораторні - доцент кафедри 

загальної фізики, кандидат фіз.-мат. наукЛопатнюк Іван Олександрович , доцент кафедри 

загальної фізики, кандидат фіз.-мат. Наук Цалий Володимир Зіновійович, асистент, канд. 

фіз.-мат. наук Кройтор Ольга Петрівна, асистент Фесів Ігор Васильович. 

Перший курс другий семестр -- залік. 

Другий курс перший семестр -- екзамен. 

 
ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Шифр дисципліни –  

Курс – 1, семестр – 2, годин – 216, на тиждень – 6 год. (2 год. лекц., 4 год. лаб.), кредитів – 

6. 

Обов’язкова. 
Опис: курс інформатики та інформаційних технологій включає основи роботи з 
операційною системою Windows,  технології роботи у середовищах MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, MS Publisher, технологію роботи в глобальній мережі 
Інтернет, технологію роботи у спеціалізованих пакетах прикладних програм. ОС 

Windows: основні операції з прикладними та діалоговим вікнами операційної 
системи MS Windows, створення файлів, папок, виконання з ними основних 

операцій. MS Word: редагування та форматування тексту, робота з таблицями, 

малюнками, діаграмами, використання стилів та шаблонів. MS Excel: елементарні 
операції з даними в середовищі табличного процесора (введення числової і текстової 
інформації, форматування даних та електронної таблиці), використання формул та 
функцій, побудова діаграм для відображення даних, здійснення обробки результатів 
експериментів. MS PowerPoint: створення комп’ютерних презентацій. MS Publisher: 

створення буклетів, публікацій, сайтів. Інтернет: можливості глобальної мережі та її 
сервіси, здійснення навігації та користування гіпертекстом, можливості браузера, 
пошук інформації, аналіз та збереження знайдених веб-сторінок, користування 



електронною поштою, форумами тощо. Можливості пакету Mathcad для обробки 

результатів експериментів. 
Попередні умови: знання інформатики відповідно до програми середньої 

загальноосвітньої школи. 

Мета: сформувати у студентів базові навички роботи з комп’ютером та 
інформаційно-комунікаційними технологіями для подальшого використання в навчальній 

та професійній діяльності.  
Для засвоєння дисципліни пропонуються такі літературні джерела: 
1. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 320 с. 

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології/ За ред. О.І.Пушкаря  
–  К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.  –  696 с. 

3. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича 
група BHV, 2006. –  298 с. 

4. Неділько С.А. Математичні методи в хімії. – К.: Либідь, 2005. – 256 с. 
5. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad 2000. Математический практикум для 
экономистов и инженеров. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 656 с. 

Лектори: доцент, кандидат фізико-математичних наук Тимофієва Єлизавета 
Миколаївна. 

Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні заняття, консультації, 
самостійна робота, навчальна практика. 

Оцінювання: контрольні роботи, залік  письмовий (другий семестр). 

 

Екологія 

Шифр дисципліни - 6.070800/01/2.29 

Курс – 3, семестр п’ятий; всього годин –57; на тиждень 1,5  год.- (л/сем.); 1,5 кредитів. 

Вибіркова 
Метою курсу є сформувати комплексне уявлення студентів про поняття та закони 

екології, про основні напрямками розвитку екології, як науки, показати зв’язок 

екології з іншими дисциплінами. На основі вивчення курсу студент повинен знати рівні 
організації живих систем, особливості їхньої взаємодії з оточуючим середовищем, 

основні екологічні фактори та їхній вплив на організми, головні показники та 
структури, якими характеризуються популяції організмів і динамічні процеси, що в 
них проходять, структури, властиві біоценозам, біогеоценозам та екосистемам; 

процеси, що забезпечують стабільність існування популяцій та екосистем різних рівнів 
у просторі й часі, напрямки діяльності екологічних і класифікація екологічних 

організацій (національного та міжнародного рівня) у здійсненні певних проектів і 
програм, терміни, поняття, концепції, правила й закони екології та 
природокористування. Студент повинен вміти  вільно оперувати основними 

екологічними термінами, розуміти основні екологічні принципи, правила й закони, 

вільно застосовувати їх при аналізі та вирішенні певних екологічних ситуацій і задач у 

природокористуванні. Курс базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
соціально-політичних, загальнонаукових дисциплін, а також на знаннях, отриманих у 

середніх навчальних закладах при вивченні біології, фізики, хімії та географії.  
Основна література: 

1.Гандзюра В.П. Екологія: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів   – К.: 

ВГЛ «Обрії», 2008. – 356 с. 
2.  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. – К.-2000.-272с. 
3.  Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – 2-ге 

вид. – К.: Либідь, 2005. – 408 с. 
4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Наворський В.М. Основи екології. – К.: Лібра, 2002. 

– 352с. 
Викладацький склад: Буждиган Оксана Ярославівна, к.б.н., асистент 



Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації (індивідуальні, 
групові). 
Оцінювання:Поточне: тести, модульні контрольні роботи, реферати; 

Підсумкове: залік письмовий. 
 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Дисципліни нормативної частини 

Неорганічна хімія 
Код дисципліни -  

2. Курс – 1 – 1-2 семестр, для бакалаврів; всього годин – 540 (15 кредитів): Лекцій 94 

год., лабораторні заняття 175 год.   

Річний курс = 15 кредитів. 
3. Обов’язкова. 
4. Опис: Неорганічна хімія є базовим предметом для вивчення студентами хімічного 

факультету наступних хімічних дисциплін, передбачених навчальним планом напрямку 
„Хімія”. Саме при вивченні цієї дисципліни у студентів закладаються основні, 
фундаментальні поняття хімії, як-то: атом, молекула, кристал, хімічна реакція, класи 

неорганічних сполук. Ці поняття розвиваються при вивченні основних законів хімічної 
взаємодії, як-то: закон збереження маси речовин, закон сталості складу, еквівалентів, 
газові закони, періодичний закон тощо. Поруч з цим в курсі невід’ємною складовою є 
деякі розділи інших хімічних дисциплін (в основному – фізичної, але також аналітичної та 
органічної хімії). Ознайомлення студентів з цими розділами (основи термодинаміки, 

теорія розчинів, електрохімія), з одного боку, забезпечує краще розуміння 
закономірностей неорганічних процесів, а з другого – підготовлює студентів уже з 
першого курсу до адекватного розуміння особливостей наступних хімічних дисциплін. В 

курсі неорганічної хімії студент повинен опанувати прийоми не механічного 

запам’ятовування тих чи інших закономірностей чи навіть властивостей хімічних речовин, 

а навчитись використовувати загальні закономірності, як-то прогнозувати поведінку 
простих речовин на підставі знань про будову атомів елементів, особливостей їх 

електронної структури, положення елементів в Періодичній системі; на підставі 
закономірностей хімічного зв’язку – прогнозувати в порівнянні температури топлення, 
кипіння, забарвлення чи твердість простих чи складних речовин; на підставі вивчення 
теорії розчинів вміти порівнювати силу кислот та основ; на підставі теорії електрохімії 
вміти оцінювати напрямок окисно-відновних процесів, підбирати для вирішення тієї чи 

іншої задачі необхідні окисники чи відновники. Вивчення хімії елементів збагачує 
студента значним багажем фактичного матеріалу. Важливим моментом є також навчити 

студента самостійно опановувати матеріал, використовувати основну та додаткову 

літературу для індивідуальної роботи над конспектом, або при підготовці до написання та 
захисту реферативної курсової роботи. Таким чином, загальною метою викладання 
неорганічної хімії є створення у студентів багажу фактологічного матеріалу з неорганічної 
та загальної хімії, прийомів роботи в лабораторії з одержання та дослідження 
властивостей різних речовин, а також навиків роботи над конспектом, літературою та 
хімічного мислення при аналізі тих чи інших процесів. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання хімії, математики та фізики за середню школу. 

Б) Цілі та завдання: 

1. Формування міцних фундаментальних знань, без яких вивчення наступних розділів 
хімії неможливе. Для цього, в першу чергу, потрібне поглиблене вивчення теорії 
хімічних явищ, закономірностей перебігу хімічних процесів. Вивчення 
властивостей просих та складних речовин елементів періодичної системи.  



2. Опанування методики розв’язання хімічних задач, що готує студента (після 
вивчення ряду дисциплін на старших курсах) до вирішення практичних проблем 

хімічного виробництва тощо.  

3. Закріплення цих теоретичних знань практичними заняттями, які проводяться у 

вигляді лабораторних занять, де студент безпосередньо знайомиться з багатьма з 
тих речовин, про які чув на лекції, читав в підручнику, вивчає їх властивості. 
Одночасно він засвоює навички роботи з хімічним посудом, хімічною апаратурою, 

прийоми осадження, фільтрування, перегонки, випаровування, прожарювання, 
зважування тощо.  

4. Навчання студента самостійно працювати через різні форми індивідуальних 

завдань (робота над книгою, доповнення до конспектів лекцій, підготовка курсової 
реферативної роботи тощо). Ці види завдань повинні вирішуватися не тільки 

шляхом викладання лекцій тощо, а також суттєвим внеском самого студента – 

шляхом індивідуальної роботи над програмним чи позапрограмним матеріалом. 

Тому навчити студента працювати самостійно – важливе завдання.  
5. Навчання студента вивчати матеріал осмислено, аналітично, набути навичок 

самостійно аналізувати факти, робити висновки, врешті – вміти на основі знання 
комплексу закономірностей робити прогнози властивостей, перебігу процесів.  

В) Бібліографія: 

6. В.Телегус, О.Бодак та інші. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000, 424 с.  
7. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. І, – Рівне: НУВГП, 2006, 241 с.  
8. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. ІІ, – Рівне: НУВГП, 2008, 312 

с.  
9. О. Панчук, Неорганічна хімія, ч. І, конспект лекцій, – Чернівці: Рута, 2007, 140 с.  
10. С.А.Неділько, П.П.Попель. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – Київ: 

Либідь, 2001, 400 с.  
11. Неорганічна хімія, Методичні рекомендації до лабораторних робіт част.1, МВ-6, 

Чернівці, Рута, 2003, 34 с.  
12. Неорганічна хімія, Методичні рекомендації до лабораторних робіт част.2, МВ-6, 

Чернівці, Рута, 2005, 26 с.  
13. В.Н. Романова Загальна та неорганічна хімія. – Київ; Ірпінь:Перун, 1998, 480 с.  
14. А.М. Голуб, Загальна та неорганічна хімія. Київ: КДУ, т.1-2, 1976, 1978, 456 с.  
15. О.О. Коров’янко, Збірник задач і вправ із загальної хімії, Чернівці: Рута, 2006, 59 с.  
16. Н. Ахметов “Общая и неорганическая химия” – Москва, Химия: 1988, 489 с. також 

в Інтернеті видання 2001: „Ahmetov_Obschaya_і_neorganіcheskaya_hіmіya_2001”  

6. Лектор: Панчук Олег Ельпідефорович, професор, доктор хімічних наук. 

7. Методи викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, написання 
реферативної роботи, консультації. 
8. Оцінювання: Контрольні роботи, тестове опитування, реферат, залік з лабораторного 

практикуму, екзамен письмовий. Модульне оцінювання з можливістю набрати бали на 
оцінку без складання іспиту. 

 

Аналітична хімія 
Код дисципліни – П 2.2. 

2. Курс – 2, третій і четвертий семестри, загальна кількість годин – 432, осінній семестр  - 

210 год., весняний – 222 год., на тиждень – 8 год., 2 лекція і 6 лабораторних робіт; 12 

кредитів. 
3. Обов’язкова. 
4. Опис: курс „Аналітична хімія” спрямований на формування у студентів 
фундаментальних теоретичних знань і практичних навиків з якісного та кількісного 

аналізу речовин. 

 Вивчення курсу передбачає розгляд наступних блоків питань:  



Хімічна рівновага в гомогенних аналітичних системах; хімічна рівновага в гетерогенних 

аналітичних системах;  процеси комплексоутворення в аналітичних системах; окисно-

відновні реакції в аналітичних системах; хімічний аналіз: загальна схема, методи і 
принципи; теорія і практика якісного хімічного аналізу; теорія і практика кількісного 

гравіметричного аналізу;  теорія і практика кількісного титриметричного аналізу; теорія і 
практика фотометричних методів аналізу;  теорія і практика електрохімічний методів 
аналізу; 4.11. теорія і хроматографічного розділення та аналізу; метрологія хімічного 

аналізу; аналітична хімія елементів; 
5. А) Попередні умови: необхідні базові знання з неорганічної та органічної хімії, фізики, 

математики.            

Б)  Цілі і завдання: сформувати у студентів відповідний рівень теоретичних знань і 
практичних навиків якісного та кількісного аналізу речовин. 

В)   Бібліографія: 

Луцевич Д.Д., Мороз А,С,, Рибальська О.В. Аналітична хімія – К.: Здоров'я, 2003. – 296 с. 
1. Гайдукевич О.М., Болотов В.В., Сич Ю.В. Аналітична хімія – Х.: Основа, 2000. – 392. 

2. Олексик С.Т. Практикум з аналітичної хімії – Луцьк: Вежа, 2002. – 190 с. 
3. Кузьма Ю.Б. Аналітична хімія. Навчальний посібник. – Л.: ЛНУ ім.. І. Франка, 2001. – 

298 с. 
4. Середа А.С. Аналітична хімія. Якісний аналіз. – К.: Вища школа, 2002. – 524 с. 
5. Крамаренко В.П. токсикологічна хімія. Підручник: Переклад з рос. – К.: Вища школа, 

1995. – 423 с. 
6. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2т. М.: Химия, 1990. – 846 

с. 
7. Крешков А.П. Основы аналитической химии: В 3т. М.: Химия, 1976. – 1424 с. 
6. Лектор: Волощук Анатолій Григорович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації, лабораторні роботи. 

8. Оцінювання: тестове опитування, теоретичні і практичні контрольні роботи, іспит 
письмовий. 

 

Кристалохімія 
Код дисципліни -  

2. Курс - 3, третій семестр, годин - 54, 2 год. на тиждень (1л, 1 сем.), 1,5 кредита. 
3. Обов'язкова 
4. Опис: курс "Кристалохімія" спрямований на формування у студентів відповідних знань 
у галузі: фізичної і геометричної кристалографії, основ вчення про структури 

кристалічних тіл,, рентгеноструктурного і рентгенофазового аналізу, кристалохімії 
простих речовин і складних сполук. 

Вивчення курсу передбачає розгляд наступних питань: властивості кристалів та 
аморфних тіл; кристалічна гратка; симетрія кристалів, елементи симетрії, 32 види 

симетрії; . розподіл кристалів за розміщенням матеріальних частинок, 14 граток Браве; 
закон Гаюї, індекси  Мілера, зв’язок між  h, k, l та параметрами гратки; 

рентгеноструктурний аналіз, формула Вульфа-Брега; методи просвічування та 
спектральний аналіз; типи хімічних зв’язків; структури АХ і АХ2;  структури комплексних 

сполук, атомні гратки, структури силікатів, металів і сплавів.   
5. А) Попередні умови: небхідні загальні знання з хімії, фізики  і математики.  

      Б) Цілі і завдання: метою і завданням дисципліни є поглиблення знань з 
кристалографії і кристалохімії найважливіших сполук, зокрема, розуміння кристалічної 
структури хімічних сполук, вміння безпомилково визначати кристали за категоріями, 

сингоніями та видами  симетрії і вміти їх виводити, оволодіння знаннями законів і теорем 

кристалографії, рентгеноструктурного аналізу, вміння розшифровувати дибаєграми. 

     В) Бібліографія:  

1. Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография. - М.: Высш.шк., 1972. - 352 с.  
2. Бокий Г.Б. Кристаллохимия, М.: Наука, 1971. - 400 с.  
3.  Шафрановский И.М., Алявдин В.Ф. Краткий курс кристаллографии. М., Высш. 



шк.,, 1984. - 189 с. 
4. Современная кристаллография: В 4 т. - М.: Наука, 1979. - Т.1. -  378 с.  
5. Разин К.М., Гусев Э.Б. Практическое руководство по кристаллографии и 

кристаллохимии. - М.: Металлургия, 1982. - 166 с. 
6. Лектор: Влодарчик Роман Петрович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації, семінари. 

8. Оцінювання: тестове опитування, реферати. Залік письмовий. 

 

Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв'язок) 
Всього 162 год.  

Шифр дисципліни: 

Курс ІІ, Всього 162 год.  сем 2 – 90 год; на тиждень – 3 год (лекц.2 – практ. 1) 

      2,5 кредити (залік) 

Курс ІІІ, сем 1 – 72 год; на тиждень - 2 год (лекц. 1 год – 1 год пр)  

      2 кредити (екзамен)  

Обов’язкова   
Квантова хімія служить основою теоретичних уявлень сучасної хімії як при описі 
будови хімічних сполук, так і при поясненні поведінки цих сполук у хімічних реакціях і 
при дії на них зовнішніх полів. 

В свою чергу квантова хімія використовує як фундамент квантову механіку 
(механіку мікрочастинок: електронів, протонів, нейтронів, атомів, молекул), яка враховує 
хвильові властивості мікрочастинок. Окрім того, квантова хімія використовує класичну 

теорію будови речовини і велике число експериментальних даних, що існують в хімії і 
одержані узагальненням експериментального матеріалу. 

Вивчення квантової хімії дає можливість отримати уявлення про різні властивості і 
явища такі як спектри (оптичні, електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний 

резонанс), магнітна і електрична характеристика речовин, реакційна здатність молекул, 

протікання хімічних реакцій і каталіз. 
Ціль курсу: 1) Показати, що поняття, якими оперують у квантовій хімії, 

випливають із самих загальних уявлень квантової механіки і що основне рівняння 
квантової механіки – рівняння Шредінгера – має глибокий зв’язок із принципом 

найменшої дії, який є загальним принципом природи; 

2) Познайомити студентів з наближеними методами розв’язання стаціонарних рівнянь 
Шредінгера; 

3) Застосування розрахункових методів квантової хімії до ряду конкретних задач (опис 

молекулярної орбіталі в методі МОЛКАО, молекула +

2Н  в методі МОЛКАО). 

4) Ввести студентів в курс двох основоположних теорій утворення хімічного зв’язку( 
методу ВС та МО), а також познайомити їх із описом будови комплексних сполук.  

5)  Застосування розрахункових методів квантової хімії до органічних речовин (метод 

МОХ). Пояснення ароматичності бензолу та її фізичного змісту, визначення реакційної 
здатності органічних молекул.  

Література 
 

1. Слєта Л.О., Іванов В.В. Квантова хімія. Харків: Гімназія, 2008 р. – 443 с.  
2. Лобанів В.В., Стрижак П.Є. Курс лекцій з теорії хімічного зв язку та основ 

хемосорбції. – К.:Наукова думка. – 2007 р. – 286 с.  
3. Ковальчук Є.П. Основи квантової хімії. К.: ІЗМН. 1996. – 312 с.  
4. Давидов А.С. Квантовая механика. М.: Физматгиз. 1963. – 748 с.  
5. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. – М.:Наука, 1983. – 664 с.  

Викладацький склад:Нечипорук Василь Васильович – професор, доктор ф.-м. наук.  

Методика викладання та методи навчання:Лекції, практичні, консультації, 
індивідуальна робота.  



Оцінювання: поточні контрольні роботи, усні відповіді, колоквіуми 

Залік і екзамен: усно-письмовий.  

 

Фізичні методи дослідження 
Шифр дисципліни – 

 Курс – 2, семестр 2, всього годин –108;  на тиждень 2 год ( Л./Пр.);  2 кредити. 

Обовязкова 
Попередні умови: 

Мета курсу:  Характеристика основних фізичних методів, які знаходять 
застосування в фізико-хімічному аналізі. Переваги методів, які основані на взаємодії 
електромагнітного випромінювання з атомно-молекулярною структурою речовини, над 

традиційними хімічними методами. Якісні та кількісні методи спектрального аналізу.  
Оптичні методи спектрального аналізу. Спектральна апаратура, яка 

використовується для проведення оптичного спектрального аналізу. Спектрометри, 

спектрофотометри, спектрографи, їх елементи, матеріали, з яких вони виготовлені.  
Методи магнітної резонансної спектроскопії. Апаратура ядерного магнітного 

резонансу та електронного парамагнітного резонансу, підготовка зразків для досліджень. 
Кількісні закономірності молекулярних процесів, які можна дослідити з допомогою 

методів магнітної спектроскопії.  
Методи фотоелектронної спектроскопії та масспектрометрії. Ізотопний та 

нейтронно-активаційний аналіз. 
      Засвоїти основні закони, на яких ґрунтується фізико-хімічний аналіз. 
Вміти дати інтерпретацію простим за структурою спектрам, поєднати їх з 

молекулярною структурою речовини. 

Знати основні структурні елементи приладів, що використовуються в фізичних 

методах. 

Пов’язувати структурні зміни в спектрах з міжмолекулярними взаємодіями та 
агрегатним станом речовини. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. т.1,2, М    Мир, 2002.-540 

с. 
2. 2 .Драго Р. Физические методы в химии: в 2 т.-М.: Мир, 1981.- 830 с. 
3. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические  методы исследования в химии. -   

М.:Высш.шк., 1987.- 367 с. 
4. Конспект лекцій з дисципліни “Фізичні методи дослідження”// Нечипорук В.В., 

Сліпенюк Т.С.-Чернівці: ЧДУ, 1991.- 85 с. 
5. Фізичні методи дослідження: Методичні рекомендації до практичних занять. Укл. 

Сліпенюк Т.С.-Чернівці: ЧДУ, 1997.- 34 с. 
Викладацький склад:Сліпенюк Тарас Степанович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, практичні заняття. 
Оцінювання: Поточне:контрольні роботи, колоквіуми, усні відповіді. 
Підсумкове:залік (письмовий). 

 

Органічна хімія 
Код  дисципліни  ---- 

       2.  Курс – 2 - четвертий семестр,3  - п”ятий семестр;  годин - 432;  четвертий семестр -  

6 год на тиждень (2 Л, 4 Лаб); п”ятий семестр  -10  год та тиждень (3 Л, 7 Лаб).    12  

кредитів 
       3. Обов’язкова. 

      4. Опис :   Створення і розвиток органічної хімії. Алкани. Алкени. Алкіни та дієни. 

Галогенопохідні насичених та ненасичених вуглеводнів.  Спирти. Альдегіди та кетони. 

Карбонові кислоти. Вуглеводи. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Циклоалкани. 

Ароматичні вуглеводні. Галагенопохідні ароматичних вуглеводнів. Сульфокислоти та 



їхні похідні. Нітросполуки ароматичного ряду. Аміни. Ароматичні діазосполуки. 

Феноли. Ароматичні альдегіди та кетони. Карбонові кислоти ароматичного ряду.  
Багатоядерні ароматичні сполуки та їхні похідні. Гетероциклічні сполуки 

      5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії, окремі розділи аналітичної 
хімії та фізики. 

          Б)  Цілі та завдання : Метою курсу “Органічна хімія” є пізнання загальних 

законів, які зв”язують будову  та властивості органічних речовин, вивчення шляхів 
синтезу та властивостей органічних сполук, а також  їх застосування  в різних галузях 

промисловості та медицини.  

Завдання курсу органічної хімії: 

- Сформувати у майбутніх спеціалістів знання про фундаментальні закономірності 
між будовою та властивостями органічних сполук. 

- На прикладах гомологічних рядів розкрити дію основних законів діалектики 

- Показати історичний розвиток цієї науки та її зв”язок з іншими науками: 

математикою, фізикою, біологією. 

- Навчити студентів самостійно здійснювати взаємні перетворювання органічних 

сполук різних класів, на базі сучасних методів дослідження доводити будову 

речовин. 

Після вивчення курсу студент повинен: 

     Знати: 

     - основнi поняття теоретичної органiчної хiмiї, класи  органiчних сполук, правила 
номенклатури та основнi методи  одержання, взаємозв'язок мiж класами, основнi 

механiзми  органiчних реакцiй та практичне застосування найважливiших  органiчних 

сполук; 

     - взаємозв'язок мiж будовою речовини та її хiмiчними i  фiзичними властивостями; 

     - вмiти користуватися навчальними комп'ютерними програмами з  моделювання 
органiчних сполук та реакцiй; 

     - знати i володiти основними правилами роботи в лабораторiї  органiчного синтезу. 
     Вмiти: 

     - провести лiтературний пошук методiв синтезу органiчної  сполуки заданої будови, 

запропонувати рацiональний шлях синтезу,  здiйснити його та провести iдентифiкацiю 

одержаної речовини  хiмiчними та фiзичними методами. 

           В)  Бібліографія: 

 1.   Терней А. Современная органическая химия: В 2 т. – М.:Мир, 1981. – Т.1. – 678 с. – 

Т.П. – 651 с. 
2.Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія.-Львів: Центр Європи, 2000.-864 с. 

3 Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992.- 503 с.  
2. Бобровнік Л.Д., Руденко В.М. Лезенко Г.О. Органічна хімія. – К.: Ірпінь.– 2002.–

543 с. 
3. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія: у 3 кн. – Харьків: 

“Основа”, 1996. 

  6. Чирва В.Я., Ярмолюк  С.М., толкачова Н.В., земляков О.Є. Органічна хімія. –  

Львів: БаК, 2009. – 996  с. 
6. Лектор : Букачук Ольга Михайлівна, к.х.н. доцент 
7. Методи викладання: лекції, лабораторні роботи, консультації. 
8. Оцінювання: контрольні роботи, тестове опитування, реферати, залік, екзамен 

письмовий. 

 

Хімія високомолекулярних сполук 
Код дисципліни 

     2.  Курс -3, шостий семестр; годин   - 162; 6 год.на тиждень ( 2Л, 4 Лаб);    

           4,5 кредити 



     3.  Обов’язкова. 
4.  Опис :   Основні поняття хімії високомолекулярних сполук. Критерії відмінності 
високомолекулярних сполук від низькомолекулярних. Класифікація полімерів. Методи 

синтезу полімерів. Радикальна полімеризація та кополімеризація. Йонна полімеризація 
– катіонна та аніонна. Йонно-координаційна полімеризація  Поліконденсація. Сумісна 
поліконденсація. Полі рекомбінація. Ступінчаста полімеризація. Діє новий синтез. 
Хімічні властивості та хімічні перетворення полімерів. Полімерні тіла.  Структура та 
основні фізичні властивості конденсованих полімерних тіл. Міцність полімерів. 
Молекулярно-вагові характеристики полімерів. 
5.  А) Попередні умови : необхідні знання органічної хімії, окремих розділів фізики та 
фізичної хімії. 
Б) Цілі  та завдання :  Вивчення особливостей речовин полімерної будови, шляхів їх 

синтезу а також застосування в різних галузях промисловості та медицини. 

Студенти  повинні знати кінетичні та термодинамічні аспекти основних типів реакцій 

полімеризації та поліконденсації, механізми цих реакцій, вміти визначати основні 
фізико-хімічні  характеристики полімерів,  підбирати умови реакцій, синтезувати та 
виділяти полімер бажаної молекулярної маси. 

В)  Бібліографія: 

1. А.А. Стрепихеев, В.А. Деревицкая, Г.Л. Смолинский. Основы химии 

высокомолекулярных соединений. – М.: Химия, 1989, 436 с.   
2. А.М.Шур. Высокомолекурные соединения. М.: Высшая  школа, 1987. 

3. В.Н. Кузнецов, В.А.Шершнев Химия и физика полимеров. М.: Высшая школа, 
1988. 

4. В.В.Анохін. Хімія і фізико-хімія полімерів. Київ: Вища школа, 1991. 

5. Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Н. Введение в химию полимеров. М.: Высшая 
школа, 1988. 

6. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів / Під ред. І. 
Словіковської. – Варшава: Вид-во  Варшавської політехніки, 1999. – 244 с.   

    6. Лектор : Букачук Ольга Михайлівна, к.х.н. ,доцент  
    7.  Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи, консультації. 
    8. Оцінювання:  контрольні роботи, тестове опитування. Екзамен письмовий. 

 

 

Фізична хімія 
    Шифр дисципліни -  

    Курс – 3-4; семестри 6-7; всього годин 432; на тиждень – 8 год. в 6-му семестрі (л., 

пр, лаб); 8 год. в 7-му семестрі (л., пр, лаб); 12 кредитів. 

    Обов’язкова. 

    Попередні умови: 

    Мета навчальної дисципліни:      вивчення властивостей і будови речовин в 
залежності від їх хімічного складу, будови і умов існування; вивчення хімічних реакцій та 
інших форм взаємодії між частинками або хімічними речовинами в залежності від їх 

складу, будови і умов проведення процесів; обгрунтування, тлумачення та визначення 
шляхів застосування основних законів фізичної хімії; пізнання закономірностей явищ, що 

протікають на межах фаз і їх використання для проведення електрохімічних і 
каталітичних процесів, створення хімічних джерел струму; формування у студентів 
обгрунтованих знань про основні закони фізичної хімії; створення навичок використання 
основних законів фізичної хімії для пояснення явищ в навколишньому світі; формування 
умінь використання основних законів фізичної хімії для керування технологічними 

процесами, прогнозування поведінки хімічних речовин; здобуття студентами досвіду 

практичного дослідження та керування фізико-хімічними процесами. 

 



Література:  
1. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. –Львів:Видавн.центр ЛНУ,2007.-

800 с. 
2. Артеменко А. Справочное руководство по химии. –М.:Высш. шк., 2002. – 367 с. 
3. Стромберг А.Г. Физическая химия. –М.:Высш.шк.,2001. – 527 с. 
4. Физическая химия: В 2-х кн. –Кн.1. Строение вещества. Термодинамика /Под ред. 

К.С.Краснова. –М.,2001. – 512 с. 
5. Физическая химия: В 2-х кн. –Кн.2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ 

/Под ред. К.С.Краснова. –М.,2001. – 319 с. 
6. Зимон А. Физическая химия. –М.:Химия,2000. – 320 с. 
7. Білий О.В. Фізична хімія. –Київ:ЦУЛ, Фітосоціоцентр,2002.  – 364 с. 
8. Кудинов В. Техническая термодинамика. –М.:Высш.шк.,2001. – 261 с. 
9. Минаев Ю. Физико-химия в металлургии. –М.:МИСИС,2001. – 320 с. 
10. Семиохин И. Физическая химия. –М.:МГУ,2001. – 272 с. 
11.  Курс физической химии/Под ред.Я.И.Герасимова. –Т1. –М.:Химия, 1964. – 624 с. 
12. Курс физической химии/Под ред. Я.И.Герасимова. –Т2. –М.:Химия, 1966. – 656 с. 
Викладацький склад: Тевтуль Ярема Юрійович – професор, доктор хімічних наук;   

                                         Нечипорук Василь Васильович – професор, доктор фіз.-мат. наук;  

                                         Баб’юк Дмитро Петрович, канд. хім. наук, доцент. 
                                         Нечипоренко Ольга Валеріївна – асистент; 
                              Кобітович Оксана Мар’янівна – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, усна перевірка 
самостійної роботи студентів, семінари, практичні заняття, лабораторні  заняття. 
Оцінювання:поточне: контрольні роботи, колоквіуми, усні відповіді; 

підсумкове: іспити письмові. 

 

Екотехнологія 
Код дисципліни –  

2.  Курс – 3, 4; семестр – 6,7; годин – 216, 6 кредитів. 
3.Обов’язкова. 
4 .Опис: Проблеми екології навколишнього середовища Зміст і завдання хімічної 

технології. Найважливіші технологічні поняття та визначення. Класифікація процесів за. 
фазовою ознакою. Закономірності та. методи хімічної технології. Значення 
термодинамічних та кінетичних (мікро- та макро-) закономірностей для технології. 
Сировина. Енергетика у хімічній промисловості. Процеси та апарати хімічної 
промисловості. Гідромеханічні процеси. Теплові процеси. Масообмінні процеси. 

Моделювання хіміко-технологічних процесів. Вода в хімічній промисловості. Стічні води 

та методи їх очищення. Виробничі процеси. Виробництво сульфатної кислоти. Технологія 
зв'язаного азоту. Синтез аміаку. Виробництво азотної кислоти. Виробництво нітрату 
амонію. Синтез сечовини. Виробництво фосфору та фосфорних кислот. Технологія солей 

та добрив. Переробка нафти та нафтопродуктів. Промисловий органічний синтез. 
Виробництво ненасичених вуглеводнів. Ацетилен. Виробництво етилену та пропілену. 
Виробництво дієнових вуглеводнів (бутадієн – 1,3, ізопрен). Виробництво кисневмісних 

органічних сполук. Синтези на основі оксиду вуглецю. Синтез метанолу. Синтез 
вуглеводнів на основі синтез-газу. Окислення парафінів. Переробка карбонових кислот. 
Переробка ненасичених вуглеводнів. Гідратація етилену - сірчанокислотна та пряма. 
Виробництво галогенпохідних органічних сполук.  

5.А) Попередні умови: необхідні загальні знання математики, фізики, неорганічної 
хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, 

основ наукової діяльності. 
Б) Цілі та завдання: формування знань, умінь і навиків для створення ефективних 

науково обгрунтованих, економічно доцільних і екологічно безпечних хіміко-

технологічних процесів. Засвоєння теоретичних і практичних аспектів гідромеханічних, 

теплових і масообмінних процесів. 



В) Бібліографія: 

1. Солтис М., Закордонський В. Теоретичні основи процесів хімічної технології. 
Навч. посібник. Львів: Вид. ЛНУ. 2002. 400 с. 

2. Соколов Р.С. Химическая технология. М.: Владос. 2003. Т. 1. 368 с. Т. 2. 448 с.   
3. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологи. Учебник 

М.: Химия. 2004. 753 с. 
4. Кандауров Б.П. Общая химическая технология. Учебн. Пос. 2005. – 336 с. 
5. Яворський В.Т.Загальна хімічна технологія. – 2005. 552 с. 

6. Лектор: Лявинець Олександр Семенович, д.х.н.,професор 

7. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи, ознайомча практика. 
8. Оцінювання: постійне оцінювання (модульний контроль). Екзамен усний. 

 

Хімічна технологія та моделювання технологічних процесів 

Код дисципліни –  

2.  Курс – 3, 4; семестр – 6,7; годин – 135, 4 кредити. 

3.Обов’язкова. 
4 .Опис: Зміст і завдання хімічної технології. Найважливіші технологічні поняття та 

визначення. Класифікація процесів за. фазовою ознакою. Закономірності та. методи 

хімічної технології. Значення термодинамічних та кінетичних (мікро- та макро-) 

закономірностей для технології. Сировина. Енергетика у хімічній промисловості. Процеси 

та апарати хімічної промисловості. Гідромеханічні процеси. Теплові процеси. 

Масообмінні процеси. Моделювання хіміко-технологічних процесів. Виробничі процеси. 

Виробництво сульфатної кислоти. Технологія зв'язаного азоту. Синтез аміаку. 

Виробництво азотної кислоти. Виробництво нітрату амонію. Синтез сечовини. 

Виробництво фосфору та фосфорних кислот. Технологія солей та добрив. Переробка 
нафти та нафтопродуктів. Промисловий органічний синтез. Виробництво ненасичених 

вуглеводнів. Ацетилен. Виробництво етилену та пропілену. Виробництво дієнових 

вуглеводнів (бутадієн – 1,3, ізопрен). Виробництво кисневмісних органічних сполук. 

Синтези на основі оксиду вуглецю. Синтез метанолу. Синтез вуглеводнів на основі 
синтез-газу. Окислення парафінів. Переробка карбонових кислот. Переробка ненасичених 

вуглеводнів. Гідратація етилену - сірчанокислотна та пряма. Виробництво 

галогенпохідних органічних сполук.  

5.А) Попередні умови: необхідні загальні знання математики, фізики, неорганічної 
хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, 

основ наукової діяльності. 
Б) Цілі та завдання: формування знань, умінь і навиків для створення ефективних 

науково обгрунтованих, економічно доцільних і екологічно безпечних хіміко-

технологічних процесів. Засвоєння теоретичних і практичних аспектів гідромеханічних, 

теплових і масообмінних процесів. 
В) Бібліографія: 

1. Солтис М., Закордонський В. Теоретичні основи процесів хімічної технології. Навч. 

посібник. Львів: Вид. ЛНУ. 2002. 400 с. 
2. Соколов Р.С. Химическая технология. М.: Владос. 2003. Т. 1. 368 с. Т. 2. 448 с.   
3. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологи. Учебник М.: 

Химия. 2004. 753 с. 
4. Кандауров Б.П. Общая химическая технология. Учебн. Пос. 2005. – 336 с. 
5. Яворський В.Т.Загальна хімічна технологія. – 2005. 552 с. 

6. Лектор: Лявинець Олександр Семенович, д.х.н.,професор 

7. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи, ознайомча практика. 
8. Оцінювання: постійне оцінювання (модульний контроль). Екзамен усний. 

Колоїдна хімія 
Шифр дисципліни – 

 Курс – 4, семестр 1, всього годин –135;  на тиждень 3 год ( Л./Лаб.р);  4 кредити. 



Обовязкова 
Попередні умови: 

Мета курсу:  Освоїти основні поняття фізико-хімічної науки про дисперсні 
системи. Відмінності та спільні риси фізико-хімії гомогенних та мікрогетерогенних 

систем, характеристика особливостей колоїдного стану речовини і основних законів, які 
описують властивості речовини в дисперсному стані.  

Розуміти роль поверхневих явищ та законів, що їх описують. Роль поверхнево-

активних речовин в процесах регулювання властивостями міжфазної поверхні. Вплив 
дисперсності речовини на тиск парів над краплинами рідини та залежність розчинності 
твердого тіла від його дисперсності. 

Давати оцінку адсорбційним явищам на межі рідина – повітря, рідина – тверде тіло, 

газ – тверде тіло. Адсорбція в наближенні утворення мономолекулярного та 
полімолекулярного шару. Вплив фізико-хімічної природи адсорбата та адсорбента на 
адсорбційні явища. Застосування адсорбційних явищ в техніці, медицині. Прояв 
адсорбційних явищ в природі.  

Оптичні, молекулярно-кінетичні та електричні властивості дисперсних систем, 

розуміти їх роль в фізико-хімічних системах.  

Методи регулювання стійкістю дисперсних систем з допомогою фізико-хімічних 

факторів. 
 Вміти давати оцінку стійкості дисперсних систем, виходячи із фізико-хімічного 

стану їх поверхні. Прогнозувати вплив фізико-хімічних факторів на стійкість дисперсних 

систем. Вибирати оптимальні умови щодо регулювання стійкістю різних за природою 

дисперсних систем, які зустрічаються в природі та техніці.  
Бібліографія: 

1. Усков І.О., Єременко Б.В., Пелешенко С.С., Нижник В.В. Колоїдна хімія з 
основами високомолекулярних сполук. К.:Вища школа. 1995, 242с 

2. Ю.Г. Фролов. Курс коллоидной химии. – М.: Химия,1982. – 400 с. 
3. Д.А. Фридрихсберг. Курс коллоидной химии. – Л.: Химия, 1984.– 368 с. 
4. Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. Коллоидная химия. М.: Высшая школа, 

2004. – 445 с. 
5. Т.С.Сліпенюк. Колоїдна хімія. Навч.посібник. Чернівці: Рута, 2003. 

Викладацький склад:Сліпенюк Тарас Степанович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання: Поточне:модульний контроль(письмовий), усні відповіді при захисті 
лабораторних робіт. Підсумкове:екзамен (письмовий). 

 

Методика викладання хімії  
Шифр дисципліни: - 

Загальний опис дисципліни  

Курс – 4 – сьомий семестр; годин - 108; - 4 год на тиждень (2 Л, 2 Лаб). 3 кредити 

Обов’язкова. 

Опис: система змісту навчального предмету; основні вимоги до вчителя хімії; зміст та 
побудова шк. курсу хімії; програми з хімії; планування навчання; методи навчання хімії; 
класифікація методів; процесуальний блок навч. предмету: дидактичні принципи; 

структурно-логічний аналіз матеріалу; проблемне навчання в МВХ; класифікація уроків з 
хімії; засоби навчання хімії: шкільний кабінет, підручник, посібники; наочність при 

вивченні хімії; формування основних хім. понять при викладанні хімії; узагальнення і 
сист. знань з хімії; самостійна робота учнів; розрахункові задачі з хімії; моделі тестових 

завдань; контроль знань учнів з хімії; критерії оцін. знань.  



Попередні умови: необхідні знання неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, 
знання з педагогіки та психології. 

Цілі та завдання: інтеграція психолого-педагогічних та хімічних знань та перенесення їх 

на практику навчання хімії в ЗНЗ; формування рецептивних, репродуктивних, 

акцептивних, аплікативних та продуктивних вмінь для здійснення навчання хімії учнів 
ЗНЗ. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу  
1. Буринська Н.М. Методика викладання хімії. Теоретичні основи.- К.: Вища школа, 

1987. 255с. 
2. Астахов О.І., Чайченко Н.Н. Дидактичні основи навчання хімії.- К.: Рад. школа, 1984. 

3. Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Л.А. Липова та ін.; За ред. Н.М. Буринської. Методика 
викладання шкільного курсу хімії.-К.: Освіта, 1991, 350 с.  

4. Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії: Для вступників до вузів. - К.: Вища школа, 1995. 

Хімія: Завдання та тести: В 2 ч. - К.: Школяр, 1999. 

5. Хомченко Г.П. Збірник задач з хімії(для вступників до ВУЗів) М 306 ст. 2004-05-01 

А.С.К 

6. Хімія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П. П. Попель, 
Крикля Л.С. - К. : Академія, 2007. - 136 с. 

7. Хімія. 9 клас: експериментальний підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. 

Попель. - Київ : Академія, 2001. - 224 с. 
8. Хімія 10 клас: експериментальний підручник для загальноосвітніх навч. закладів / 

П.П. Попель , В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. - Київ : Академія, 2002. - 232 с. 
9. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками, розв'язаннями [Текст] : сборник задач / 

Л.О. Слєта, А.В. Чорний, Ю.В. Холін. - Харків : Ранок, 2001. - 368 с. 
10. Перевір, як ти знаєш неорганічну хімію : збірник текстів та тестових завдань для 8 -

10 класів: Навчальний посібник / О.Г.Ярошенко, Т.Є.Коршак ; М-во освіти України, 

НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Курс, 1998. - 64 с. 
11. Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии. – Т.1. –М. : Просвещение, 

1987. –256с. 
12. Цветков Л.А. Общая методика обучения химии. – Т.1 –М. : Просвещение, 1981. –

201с; Т.2 –М. : Просвещение, 1982. –152с. 
13. Коров’янко О.О.Копач O.B.Методика викладання хімії: Методичні рекомендації до 

лабораторних занять. Чернівці: Рута, 2008. – 48 с. 
14. Лесина Н.В., Коров’янко О.О.Методика викладання хімії. Конспект лекцій. Чернівці: 

Рута, 2005 –80 с. 
Викладацький склад :Лектор: Коров’янко Олександра Олександрівна, к.х.н. доцент 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання: Поточне:модульний контроль(письмовий), усні відповіді при захисті 
лабораторних робіт. Підсумкове:екзамен (письмовий). 

 

Основи охорони праці 
Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення 

безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. 
Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки 

фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці. 
Відповідно до наказу Міністерства освіти України «Про вдосконалення навчання 

з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України» 

від 02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми 

навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони 

праці, інших нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час 
підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст і 



бакалавр) у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення 
дисципліни «Основи охорони праці». 

«Основи охорони праці» — це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою 

формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій 

професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони 

праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної 
безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної 
позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я 
працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. 

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з законодавчою та 
нормативною базою з питань ОП, а також з основами виробничої  безпеки.  

У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 
а) знати: 

1. Зміст основних нормативно-правових документів з питань ОП. 

2. Основні характеристики параметрів виробничого середовища та їх вплив на 
людину. 

3. Зміст та обсяг надання першої медичної допомоги потерпілим. 

 б) уміти: 

1. Оцінювати умови праці з організаційно - економічних питань; 
2. Застосовувати навички аналізу стану ОП на підприємстві; 
3. Оцінювати параметри мікроклімату виробничих приміщень 

Основна література до курсу: 
1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.    Основи охорони праці: 

Підручник. 2-е вид./ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 
2. Закон України  „Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 р. 

3. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів. У 4 т. 
– К.: держнаглядохоронпраці; Основа, 1995. 

4. Кодекс законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с. 
5. Барабаш В.И., Шкрабак В.С.   Психология безопасности труда. – СПб, 1996. 

.Викладацький склад: Романів Л.В. – к.мед.н., доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук 

Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; Куковська І.Л. – к.мед.н., доц. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 

тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку чи іспиту (згідно робочих програм факультету). 

 

Безпека життєдіяльності  
Шифр дисципліни –  

Курс –4; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; 1,5 – кред. 

Обов’язкова 
 Мета викладання дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання 

студентів про загальні закономірності  виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних 

ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини. 

Основними причинами техногенних загроз є незадовільне виконання та порушення 
вимог технології виробництва, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, 
незадовільний стан зберігання, утилізації та поховання відходів. 
 Сьогодні визначено багато причин, що сприяють такому стану речей, серед 

основних – це низька освіченість керівного складу, виробничого персоналу, особливо 

студентів вищих навчальних закладів освіти щодо дій у надзвичайних ситуаціях (НС), які 
навчаються за прийнятою програмою     від 20 червня 1995 року № 182/200.  

Завдання  дисципліни БЖД навчити студентів: 



- загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям; 

- визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами 

цих небезпек; 

- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих  та 
вражаючих факторів; 

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на 
організм людини; 

- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-

економічні, правові , технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-

виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування 
людини. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати : 

- небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек 

мирного часу; 

- наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та 
навколишнє середовище; 

- основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання. 
Вміти: 

- реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я 
та безпечних умов життя і діяльності людини; 

- у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати 

дії, спрямовані на їх ліквідацію. 

Бути ознайомленим: 

- зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно-технічних 

документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у 

надзвичайних ситуаціях; 

- з видами та організацією екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

мирного часу. 

Підготовку студентів з БЖД рекомендуємо планувати на молодших курсах (так як і в 
діючий Програмі). Теоретичні знання проводяться в складі навчальних груп, практичні 
– напівгруп. 

 Перелік тем в розділах може бути зміненим ( до 15% від загального змісту 

дисципліни БЖД) без скорочення загального обсягу навчальних годин. 

 Під час занять можливе використання фронтального опитування студентів, 
проведення письмових контрольних летючок, програмованого контролю знань. 
 Програма з дисципліни складається із двох підрозділів: 
1 – БЖД у повсякденних умовах; 

2 – БЖД у надзвичайних ситуаціях мирного часу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

ЗМ 1.  Теоретичні основи  БЖД; Середовище проживання людини; Небезпечні 
фактори навколишнього середовища; Небезпечні фактори виробничого середовища . 

ЗМ 2. Основні положення і принципи забезпечення безпеки життя та діяльності 
людини; Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика; Надзвичайні ситуації 
мирного часу. Їх характеристика;  Аварії на атомних електростанціях та радіаційно-

небезпечних об’єктах;  Психологія екстремальних ситуацій. Тероризм;  Перша медична 
допомога потерпілим.  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  (БЖД). 

Основна: 
1. Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Платонов А.П., Прокопенко Н.А. 

Безопасность жизнедеятельности. – М., 2003. – 496 с. 



2. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Львів: 
Афіша, 1997. – 275 с. 

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний 

посібник. – Львів, 2002. – 328 с. 
4. Пішак В.П., Радько М.М., Воробйов О.О., Бабюк А.В., Романів Л.В. Безпека 

життєдіяльності: підручник. – Чернівці: Книги- ХХІ. – 2007. – 360 с.  
Викладацький склад: Воробйов О.О. – к.мед. н., доц.., зав.каф; Романів Л.В. – к.мед.н., 

доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; 

Куковська І.Л. – к.мед.н., доц.; Ринжук Л.В. – к.мед.н. доц.;  Білоус В.В. - викл. ; 

Логуш Л.Г. - викл.; Малейкий І.М. - викл. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести, ситуаційні задачі. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 

тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку. 
 

Професійно-орієнтовані дисципліни 
 

Історія хімії 
Код дисципліни -  

2. Курс – 4 – восьмий семестр, спільно для спеціалістів та магістрів; всього годин – 13 

(0.25 кредита): Лекцій 1 год. на тиждень (спец., магістри). 

Річний курс = 0,25 кредита (спеціалісти, магістри) 

3. Обов’язкова. 
4. Опис: Доалхімічний період. Виникнення хімії та періодизація її історії. Алхімія 
єгипетсько-грецька, арабська та західна. Період об’єднання хімії: ятрохімія, пневматична 
хімія та флогістика. Початки наукової хімії: Лавуазьє, Гітон до Морво, Фуркруа. Хімія в 
ХІХ ст. Становлення основних хімічних законів (Дальтон, Пруст, Ріхтер, Авогадро, 

Каніццаро та ін.). Створення періодичної системи: роботи Л.Майєра та Менделєєва. 
Відкриття радіоактивності. Створення вчення про валентність і хімічний зв’язок. Роботи 

Вернера, Томсона, Косселя та Льюїса. Розробка теорії будови атома (Бор, Зоммерфельд). 

Хвильові властивості електронів (де-Бройль, Шредінгер). Метод молекулярних орбіталей. 

Виникнення фізичної хімії: закон діючих мас, роботи Рауля, Вант-Гоффа. Теорія 
електролітичної дисоціації. Закон розведення Освальда. Хімічна рівновага і принцип Ле-
Шательє. Електрохімічні теорії (Берцеліус). Прпвило фах Гіббса, роботи Тамман. Фізико-

хімічний аналіз. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії,  трагічної та фізичної хімії. 
Б) Цілі та завдання: Завданням курсу є набуття студентами знань про розвиток хімічних 

знань впродовж останніх 6-7 тисячоліть, орієнтації щодо періодів розвитку хімії, 
здобутки, отримані найкращими хіміками і їх внесок в розвиток хімії. 
В) Бібліографія: 

1. В. Штрубе, Пути развития химии, "Мир" М. 1984, 1-2 т.  
2. Б.І. Меншуткін, Хімія і шляхи її розвитку, вид. "Химия", М. 1988.  

3. Л.Биков, Історія органічної хімії, вид. "Наука" М. 1978 р.  

4. Ю.И. Соловьев, Д.Н. Трифонов, А.Н. Шамель, История химии, "Просвещение" М. 

1984.  

5. Історія хімії. Конспект лекцій. Укл. О.Панчук – Чернівці: ЧНУ, 2002.  

6. Лектор: Панчук Олег Ельпідефорович, професор, доктор хімічних наук. 

7. Методи викладання та навчання: Лекції, консультації. 



8. Оцінювання: Контрольні роботи, залік письмовий. Модульне оцінювання з 
можливістю набрати бали на оцінку без складання іспиту. 

 

Екологічно-безпечні технології 
Шифр дисципліни: -  

Загальний опис дисципліни  

Курс – 4, семестр – 8, годин – 108, 4 години на тиждень (2 – лекції, 2 – лабораторні). 3 

кредита. 
Вибіркова 
Опис:Вступ до предмету. Розвиток сучасних технологій і основні його екологічні 
наслідки. Техногенні проблеми та їх вплив на сучасне життя промислово розвинених 

країн. Загальний огляд особливостей техногенних проблем України. Глобалізація світової 
економіки та її вплив на екологічний стан Землі. Основні промислові технології 
сьогодення. Екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням і перспективи 

впровадження екологічно безпечніших замінників. Видобуток газу і нафти на грунтових і 
морських родовищах, його вплив на довкілля і сучасні рішення для створення 
екобезпечних технологій видобутку нафти. Видобуток вугілля та руд, його вплив на 
довкілля, сучасні рішення для створення екобезпечних видобувних технологій. 

Електроенергетика та її вплив на довкілля. Сучасні рішення по створенню екобезпечних 

енергогенеруючих технологій. Чорна і кольорова металургія та її вплив на довкілля. 
Сучасні рішення по створенню екобезпечних технологій виробництва металів. 
Машинобудівне і металообробне виробництво та сучасні рішення по створенню 

екобезпечних технологій. Хімічна промисловість та сучасні рішення по створенню 

екобезпечних технологій. Агропромисловий комплекс. Сучасні підходи до створення 
екологічно безпечних методів роботи в с/г. Проблема генетично трансформованих с/г 
культур і екологічна безпека. Проблеми впровадження екологічно-безпечних технологій в 
споживанні енергоресурсів, транспортуванні та пакуванні продукції. Проблеми 

впровадження екологічно-безпечних технологій в галузі використання навмисно і 
ненавмисно утворюваних експлуатаційних відходів і врахування утилізації виробів після 
закінчення їх життєвого циклу. Транспорт і його вплив на довкілля. Шляхи переходу до 

екологічно безпечних рішень в галузі транспорту. Житлово-комунальний комплекс і його 

вплив на довкілля. Сучасні підходи до створення екологічно безпечних об’єктів житлово-

комунального господарства. 
Попередні умови:Необхідні знання з неорганічної, фізичної та органічної хімії, хімічної 
технології. 
Мета і завдання курсу:Метою навчального предмету є опанування загальними 

поняттями та навичками, пов’язаними з основними екологічними проблемами, що 

виникають при функціонуванні сучасних промислових та інших технологічних об’єктів, 
розуміння основних напрямків шкоди, що завдається при цьому довкіллю перспектив 
створення і впровадження екологічно безпечніших технологій. 

Основне завдання навчального предмету – сформувати чітке уявлення про границі і 
характер антропогенного навантаження, що виникає при роботі технологічних об’єктів, 
про наслідки функціонування підприємств сучасної хімічної промисловості та про 

можливості полегшення цих наслідків. 
Література: 

1. Клименко Л. П. Техноекологія. — Одеса: Фонд Екопрінт-Сімферополь: “Таврія”, 

2000. — 542 с. 
2. Антропогенные проблемы экологии: Методическоепособие. - К.: Выщашкола, 

1997. - 179с. 
3. Вавельський М.М., Чебан Ю.М. Защита окружающей среды от химических 

выбросов промышленных предприятий. - М.: Химиздат, 1989. - 213с. 
4. Говорушенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном 

транспорте. - М.; Транспорт, 1990. - 135 с. 
5. Голубев И. P. Окружающая среда и транспорт. - М.: Транспорт, 1987. -207с. 



Викладацький склад :Лектор: Вінклер Ігор Аронович, к.х.н., доцент 
Методика викладання та методи навчання :Лекції, лабораторні заняття, консультації. 
Оцінювання :Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, залік письмовий. 

 

Фармацевтична хімія 
Код дисципліни –  

2. Курс – 4; семестр – 7,8; годин – 270, 7,5 кредитів. 
3. Вибіркова 
4. Опис: Предмет, зміст та історія розвитку фармацевтичної хімії. Державна 

фармакопея України. Державні принципи та положення, що регламентують якість 
лікарських засобів. Органічні лікарські засоби. Класифікація. Аліфатичні органічні 
сполуки. Парафіни та їх галагенопохідні. Похідні спиртів та альдегідів. Солі 
карбонових кислот. Амінокислоти жирного ряду. Етери та естери як лікарські 
засоби. Похідні амідів вугільної кислоти. Препарати групи фенолів, хінонів, 
ацетамінопохідні ароматичного ряду. Ароматичні кислоти та їх похідні. 
Сульфокислоти ароматичного ряду. Лікарські речовини гетероциклічного ряду. 

Лікарські речовини, похідні 5-членних та 6-членних гетероциклів. Лікарські 
речовини, похідні піримідину. Похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські 
речовини природного походження. Алкалоїди, похідні піролізидину, тропану, 

піперидину. Алкалоїди хінолінового ряду, бензилхіноліну, фенантренізохіноліну. 
Пуринові алкалоїди та їх солі. Похідні індолу, імідазолу. Лікарські речовини з 
групи вуглеводів і глікозидів. Лікарські речовини з групи вітамінів. Гормони і 
гормоноподібні речовини. Антибіотики. 

5. А) Попередні умови: необхідні загальні знання неорганічної хімії, аналітичної 
хімії, органічної хімії, фізичної хімії, фармакології, фармакогнозії, хімічної 
технології.. 
Б) Цілі та завдання: засвоєння основних методів синтезу, перевірки тотожності, 
доброякісності, кількісного аналізу лікарських засобів. Вміти планувати і ставити 

науково-дослідний хіміко-аналітичний експеримент. Вільно користуватися 
державною фармакопеєю України. 

В) Бібліографія:  

1.Безуглий П.О. та ін. Фармацевтична хімія. – Харків. – 2002. – 448 с.  
2.Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія. – Вінниця. – 2003. – 

464 с.  
3.Державна фармакопея України. – Харків, 2001. – 556 с.  
4.Фармацевтическая химия. Под редакцией Арзамасцева А.П. – М.: Геотар-Мед. 2004. – 

640 с. 
5.Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Новая волна. – 2001. Т.1, 540 с. Т.2, 

608 с. 
6. Лектор: Лявинець Олександр Семенович. 

7. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи, практичні заняття. 
8. Оцінювання: постійне оцінювання (модульний контроль). Екзамен письмовий. 

 

Екотехнологія 
Код дисципліни –  

2.  Курс – 3, 4; семестр – 6,7; годин – 216, 6 кредитів. 
3.Обов’язкова. 
4 .Опис: Проблеми екології навколишнього середовища Зміст і завдання хімічної 

технології. Найважливіші технологічні поняття та визначення. Класифікація процесів за. 
фазовою ознакою. Закономірності та. методи хімічної технології. Значення 
термодинамічних та кінетичних (мікро- та макро-) закономірностей для технології. 
Сировина. Енергетика у хімічній промисловості. Процеси та апарати хімічної 



промисловості. Гідромеханічні процеси. Теплові процеси. Масообмінні процеси. 

Моделювання хіміко-технологічних процесів. Вода в хімічній промисловості. Стічні води 

та методи їх очищення. Виробничі процеси. Виробництво сульфатної кислоти. Технологія 
зв'язаного азоту. Синтез аміаку. Виробництво азотної кислоти. Виробництво нітрату 
амонію. Синтез сечовини. Виробництво фосфору та фосфорних кислот. Технологія солей 

та добрив. Переробка нафти та нафтопродуктів. Промисловий органічний синтез. 
Виробництво ненасичених вуглеводнів. Ацетилен. Виробництво етилену та пропілену. 
Виробництво дієнових вуглеводнів (бутадієн – 1,3, ізопрен). Виробництво кисневмісних 

органічних сполук. Синтези на основі оксиду вуглецю. Синтез метанолу. Синтез 
вуглеводнів на основі синтез-газу. Окислення парафінів. Переробка карбонових кислот. 
Переробка ненасичених вуглеводнів. Гідратація етилену - сірчанокислотна та пряма. 
Виробництво галогенпохідних органічних сполук.  

5.А) Попередні умови: необхідні загальні знання математики, фізики, неорганічної 
хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, 

основ наукової діяльності. 
Б) Цілі та завдання: формування знань, умінь і навиків для створення ефективних 

науково обгрунтованих, економічно доцільних і екологічно безпечних хіміко-

технологічних процесів. Засвоєння теоретичних і практичних аспектів гідромеханічних, 

теплових і масообмінних процесів. 
В) Бібліографія: 

6. Солтис М., Закордонський В. Теоретичні основи процесів хімічної технології. 
Навч. посібник. Львів: Вид. ЛНУ. 2002. 400 с. 

7. Соколов Р.С. Химическая технология. М.: Владос. 2003. Т. 1. 368 с. Т. 2. 448 с.   
8. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологи. Учебник 

М.: Химия. 2004. 753 с. 
9. Кандауров Б.П. Общая химическая технология. Учебн. Пос. 2005. – 336 с. 
10. Яворський В.Т.Загальна хімічна технологія. – 2005. 552 с. 

6. Лектор: Лявинець Олександр Семенович, д.х.н.,професор 

7. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи, ознайомча практика. 
8. Оцінювання: постійне оцінювання (модульний контроль). Екзамен усний 

 

Аптечна технологія ліків 
Код дисципліни - 

1. Курс-3,4. 270 год  6 сем. – 2 год. на тиждень ( 2 Л); 7 сем. – 6 год. на тиждень ( 1 Л, 

5 Лаб);  7,5 кредитів. 
2. Вибіркова 
3. Опис:  Предмет технології лікарських форм, сучасний етап і перспективи розвитку. 

Основні поняття про біофармацію. Державне нормування виробництва лікарських 

препаратів. Дозування в аптечній технології. Технологія лікарських форм 

аптечного приготування. Порошки. Рідкі лікарські форми. Розчини  неводні. 
Розчини високомолекулярних сполук. Розчини захищених колоїдів. Суспензії. 
Емульсії. Настої та відвари. М’які лікарські форми. Супозиторії. Лікарські форми 

асептичного приготування. Стерильні лікарські форми. Лікарські форми для  
ін’єкцій. Інфузні розчини. Очні лікарські форми. Лікарські препарати для 
новонароджених та для дітей до 1 року. Лікарські форми з антибіотиками. 

Заводська технологія. Фармтехнологія. 
4. А) Попередні умови: необхідні знання фізики, ботаніки, фармакогнозії, анатомії та 

фізіології, мікробіології, неорганічної, органічної, фармацевтичної хімії, латинської 
мови. 

Б) Цілі та завдання:  Навчити студентів теоретичним основам, практичним 

умінням та навичкам приготування лікарських форм, здійсненню постадійного 

контролю відповідно до вимог  стандартизації, біофармацевтичної оцінки. 

Студенти повинні вміти науково обґрунтувати способи приготування лікарських 



форм, оформлення, зберігання їх, користуватися нормативною та науковою 

літературою, оцінювати якість лікарських форм та оформляти їх до відпуску. 

В)  Бібліографія: 

1. Государственная фармакопея СССР .- 11-е издание  в 2-х т. М.: Медицина.1987. 

2.  Перцев І.М., Шевченко Л.Д. Практикум з аптечної технології. 
Харків.:Прапор,1995. 

3. Кондратьев. Технология лекарственных форм. В 2-х т. М.: Медицина.1991. 

4. Тихонов О.І., Ярних Ф.Г. Аптечна технологія ліків. Харків: РВП „ Оригінал”, 

1990. 

5.  Машковский М.Д. Лекарственные средства. В 2-х т.М.: Медицина 1988. 

6. Лектор : Винник Ірина Орестівна 
7. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи. 

8. Оцінювання:  постійне оцінювання. Екзамен письмовий. 

 

Клінічна фармація 
Шифр дисципліни –  

Курс – 4, семестр – 8, годин – 54, на тиждень годин -2, кредитів – 1,5. 

Опис: Розглядається  клінічна фармація як наука, яка вивчає особливості застосування 
лікарських засобів у конкретної людини; наводиться класифікація сучасних лікарських 

засобів, яка запропонована М.Д. Машковським.  Звертається увага на те, що завданням 

спеціалістів у галузі клінічної фармації є консультативна допомога лікарям у різних 

галузях лікознавства, робота щодо прогнозування, виявлення та попередження можливої 
побічної дії лікарських засобів, обґрунтування можливості заміни чи корекції 
медикаментозного лікування, інформування медичних працівників та пацієнтів при появі 
на ринку нових лікарських засобів. При вивченні курсу звертається увага на визначення 
властивостей, які характеризують фармакологічну групу лікарських речовин, основні 
принципи взаємодії їх між собою та з організмом. Враховуються економічні , етичні, 
соціальні аспекти використання фармацевтичних препаратів. Приділяється увага 
вивченню основних механізмів дії лікарських засобів та типів побічних реакцій та 
ускладнень. Особлива увага звертається на вивчення груп препаратів, які використовують 
для лікування інфекційних хвороб. Звертається увага на засоби, які впливають на 
мускулатуру матки (маточні засоби).   

Попередні умови:  загальні (шкільні) знання з хімії, основ медичних знань, фармакології, 
фармакотерапії.  

Мета: ознайомити студентів із раціональним та обґрунтованим застосуванням 

лікарських засобів з урахуванням етіології, патогенезу та основних клінічних проявів 
захворювань; засвоєння основних питань фармакології, фармакодинаміки, 

фармакокінетики лікарських засобів, особливостей їх застосування в клініці, їх побічної та 
токсичної дії.; обґрунтування раціонального вибору шляхів введення ліків в залежності 
від клінічної ситуації.  Ця мета досягається за рахунок вирішення таких завдань: 

ознайомлення з  основними напрямками фармакотерапїї при лікуванні органів серцево-

судинної та дихальної систем; вивчення  груп препаратів, які використовують для 
лікування органів шлунково-кишкового тракту та видільної системи; засвоєння основних 

напрямків фармакотерапії інфекційних та онкологічних захворювань; оволодіння 
знаннями по використанню груп препаратів для лікування захворювань центральної та 
периферичної нервової систем; знання груп препаратів, які використовують в акушерсько-

гінекологічній практиці та анестезіології. Прослухавши курс з «Фармакотерапії» студент 
повинен знати: фармакотерапії, основні механізми дії лікарських класифікацію 

лікарських засобів за основними фармакологічними групами; основні питання 
фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів; застосування лікарських 

засобів, можливі побічні ефекти та заходи щодо їх запобігання; правила обліку та 
безпечного зберігання сильнодіючих, отруйних, наркотичних засобів, а також 

рецептурних бланків. вміти: аналізувати терапевтичну та побічну дію лікарських засобів, 
а також знати питання сумісності лікарських препаратів; передбачити можливі побічні 



ефекти  лікарських препаратів та вміти розробити заходи щодо їх попередження; 
визначити адекватний спосіб введення ліків, призначати оптимальний режим дозування з 
урахуванням стану патологічного процесу, віку, статі пацієнта та інших чинників. 
Літературні джерела: 

      1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.П. Клиническая фармакология и 

фармакотерапия. – Рук. Для врачей. – изд. 2-е испр. И дополн. – М.: Универсум 

Паблишн, 2000. 

2. Фармакотерапия и клиническая фармакология. Практ. руководство для врачей и 

студентов под ред. Г. Сульграфа и Д. Пальма, Минск, Беларусь, 1996. 

3. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Практ. рук. В 3 т. Т. 1 – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Мн.: Віш. Шк.; Витебск: Белмедкнига, 1998.  

4. М.Д. Машковский Лекарственные средства: В 2 т. Т. 1. – 14-е изд., перераб., испр. 

И доп. – М.: ООО «Издательство Новая Волна»: Издатель С.Б. Дивов, 2002. 

Лектор: канд.. мед. наук, доцент  Бойчук Р.Р. 

Методи викладання та навчання: лекції, консультації, самостійна робота. 
Оцінювання: тестовий контроль, контрольна робота, письмове визначення термінів та 
понять, залік (письмовий) у 8-му семестрі. 

 

ДИСЦИПЛІНИ САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ 

 

Неорганічний синтез 
2. Курс - 1, другий семестр; годин - 36; 2 год. на тиждень (2 Лаб); 3 кредити. 

3. Обов'язкова. 
4. Опис:  Методи очистки речовин. Методи синтезу неорганічних сполук: оксиди металів, 
їх отримання термічним розкладом речовин; оксиди неметалів неметалів; основи; кислоти; 

солі нормальні, кислі та основні, кристалогідрати; координаційні сполуки. Металотермічні 
методт добування металів, їх сплавів та неметалів. Хлорування та бромування металів. 
5. А) Попередні умови: необхідні загальні знання з неорганічної хімії. 
Б) Цілі та завдання:  Завдання курсу полягає в тому, щоби студенти засвоїли основні 
методики добування простих речовин та їх сполук,використовуючи „мокрі способи” (у 
водних розчинах), термічні способи (шляхом нагрівання, наприклад, при розкладі тощо). 

Вони повинні провести і зрозуміти принципи і специфіку процесу синтезу складних 

речовин залежно від їх хімічних властивостей, положення центрального елемента в 

періодичній системі, специфіку добування комплексних неорганічних сполук. 

 В) Бібліографія: 

1. Ключников Н.Г., Неорганический синтез, Москва: Просвещение, 1988. 

2. Котур Б.Я. Хімія. Практикум.Львів, Видавництво ЛНУ, 2004. 

3. Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И., Лабораторные занятия по 

неорганической химии.Высшая школа, 1999. 

6. Лектори:  Фочук Петро Михайлович, професор, д.х.н, Щербак Лариса Павлівна, 
професор, д.х.н, Копач Олег Вадимович, доцент, к.х.н.,  Коровянко Олександра 
Олександрівна, доцент, к.х.н. 

7. Методи викладання та навчання: лабораторні роботи. 

8. Оцінювання: тестове опитування. Залік письмовий. 

9. Мова: українська. 

  

Хімічна метрологія 
Код дисципліни 

1. Курс – 2, третій семестр; годин – 128, 3 год. на тиждень (1 л, 2 лаб. робіт); 3,5 кредита. 
2. Обов’язкова. 
3. Опис: курс “Хімічна метрологія” спрямований на формування у студентів відповідних 

знань у галузі: метрології методів аналізу та контролю об’єктів навколишнього 



природного середовища; форми та способів екологічної оцінки стану природного 

середовища; принципів екологічного нормування показників якості природного 

середовища; державної системи стандартів по охороні природного середовища.  
Вивчення курсу передбачає розгляд наступних питань. Основні поняття і закони 

метрології. Особливості взаємодії людського суспільства і природи. Метрологічні 
характеристики екологічного та санітарно-гігієнічного стану навколишнього 

природного середовища. Основні поняття та принципи метрології. Фізичні величини 

та одиниці їх вимірювання. Похибки вимірювань. Особливості вимірювання фізичних 

величин. Метрологічне забезпечення хіміко-аналітичних вимірювань в екології. 
Метрологічні аспекти хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища. 

4. А) Попередні умови: необхідні загальні знання хімії, фізики, біології. 
Б) Цілі і завдання: метою і завданням дисципліни є поглиблене вивчення оптимальних 

метрологічних умов вимірювання показників якості природного середовища; вміння 
теоретично розраховувати та практично визначати значення ГДК викидів, скидів та 
навантажень; грамотно використовувати нормативні документи під час виконання 
екологічних оцінок та експертиз. 
В) Бібліографія: 

1. Білявський Г.О. Основи загальної екології. -К.: Наукова думка, 1993. 

2. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. -Л.: Гидрометеоиздат, 1991.-425с. 
3. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно-допустимые концентрации химических 

веществ в окружающей среде. Справочник. -Л.: Химия, 1985.-405с. 
4. Бокрис Дж. О.М. Химия окружающей среды. -М.: Мир, 1982.-385с. 
5. Набиванець Б.Й., Сухан В.В. Аналітична хімія природного середовища. -К.: 

Либідь, 1996.-304с. 
6. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. -М.: Изд. стандартов, 1995.-236с. 
7. Бурдун Г.Д. Справочник по международным системам единиц. -М.: Изд. 

стандартов, 1980.-272с. 
8. Шаблин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах. -М.: Изд. стандартов, 

1990.-225с. 
5. Лектор: Кобаса Ігор Михайлович 

6. Методи викладання та навчання: лекції, консультації, семінари, лабораторні роботи. 

7. Оцінювання: тестове опитування, контрольні роботи (лекційні та лабораторні). І 

Іспит письмовий. 

 

Вибрані розділи неорганічної хімії 
Код дисципліни- 

1. Курс -2 (3 семестр): годин – 144 (1Л, 2 практ.). 4 кредити 

2. Вибіркова 
3. Опис: Напрямки розвитку сучасної неорганічної хімії (хімія твердого тіла, 

супрамолекулярна неорганічна хімія, металоорганічні комплекси d-елементів, 
каталіз із участю комплексів перехідних металів, біонеорганічна хімія, хімія 
інтерметалідів, надпровідників, метаматеріали, квазікристали, нанохімія). 
Класифікація неорганічних сполук. Періодична система. Концепція 
кайносиметрії. Гомоядерні та поліядерні катіони та аніони галогенів. Оксиди та 
оксокислоти галогенів. Галогеніди (кислотні, амфотерні, основні). Хімія 
Оксигену (синглетний та триплетний Оксиген). Хімічні властивості халькогенів 
та їх сполук.  Структурна хімія води: стан проблеми.. Структура рідкої води. 

Структура водних розчинів електролітів та неелектролітів. Гідратовані електрон 

і протон. Сучасні матеріали мікроелектроніки. 

4. Попередні умови: знання попереднього курсу неорганічної хімії та поточного 

аналітичної хімії. 
5. Цілі та завдання: Мета курсу –  довести до відома студентів найважливіші  

відкриття в області неорганічної хімії за останні 15-20 років, поглибити базові 



знання закономірностей хімічних властивостей елементів та їх сполук при 

використанні Періодичної системи, надати інформацію стосовно сучасних 

тенденцій розвитку неорганічної хімії, досягнень у створенні нових матеріалів, 
розвинути вміння працювати із додатковою науковою літературою.  

Студент повинен знати: теорії кислот і основ (теорії Арреніуса, Бренстеда-Лоурі, 
Льюїса, Ганча, Усановича, Пірсона); типи електронної аналогії у Періодичній 

системі; особливості будови і    хімічних властивостей оксикислот галогенів; 
природу хімічного зв’язку і властивості триплетного та синглетного кисню;  

генетичний зв’язок між оксикислотами Сульфуру; явище катенаці на прикладі 
сполук Сульфуру; напрямки розвитку сучасного матеріалознавства неорганічних 

матеріалів; основні методи синтезу неорганічних речовин. Студент повинен вміти: 

визначати кислотно-основну функцію взаємодіючих речовин в залежності від умов 
проведення хімічної реакції;  встановлювати тип електронної аналогії елементів та їх 

сполук на основі положення в Періодичній системі;  пояснити окисно-відновні 
властивості та кислотно-основний характер оксикислот галогенів, халькогенів; дати 

характеристику новітнім матеріалам з участю неорганічних сполук та вказати 

потенційні області їх використання на базі знань про їх будову і склад;  описати 

основні методи синтезу неорганічних речовин. 

6. Бібліографія:  

- Неорганическая химия . В трех частях. Под ред. Ю.Д. Третьякова. М.: Изд-во 

Московского университета, 2006.– 640с.  

- Угай Я.А. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1989.– 463с.  
- Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность.– 

М.: Химия, 1987.– 696с.  
Викладацький склад: Лектор: Щербак Лариса Павлівна 
Методика викладання та методи навчання: Лекції, консультації, практичні заняття 
Оцінювання: Письмові модульні контрольні. Письмовий іспит. 

 

Основи медичних знань та охорона здоров’я 
Курс – 3; семестр – 5; годин -  108 ; на тиждень – 2 год (практичне заняття); кредитів – 3. 

Обов’язкова  
Опис: Курс «Основи медичних знань» включає : анатомо-фізіологічні основи (анатомія та 
фізіологія окремих систем органів); загальний догляд за дорослими хворими людьми та 
дітьми (догляд за хворими при захворюваннях органів дихання та сечовиділення, серцево-

судинної, травної систем); надання першої медичної допомоги при захворюваннях та 
отруєннях (основні симптоми та невідкладні стани при хворобах органів дихання, 
сечовидільної, травної та дихальної та ендокринної систем; отруєння СДОР, отрутою 

тварин, рослин та перша невідкладна допомога); основи епідеміології та інфекційних 

хвороб (кишечні, дитячі інфекційні хвороби, хвороби органів дихання та особливо 

небезпечні інфекції); медична допомога при травмах (кровотечі, закриті та відкриті 
ушкодження, опіки, електротравми, відмороження та втоплення, ушкодження голови, шиї, 
хребта, грудної клітки, живота і тазу; десмургія; реанімація). 
Попередні умови: необхідні загальні (шкільні) знання з анатомії, фізіології, біології, хімії. 
Мета: підготовка педагога до надання першої медичної допомоги при невідкладних 

станах та проведення освітньої та виховної роботи з питань охорони й зміцнення здоров’я 
дітей. Ця мета досягається за рахунок вирішення освітніх і виховних завдань: підготовка 
педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості і найвищої 
цінності суспільства; формування у педагога свідомості щодо його моральної та 
юридичної відповідальності за стан здоров’я і збереження життя учнів; проведення з 
учнями освітньо-профілактичної роботи з основ медичних знань; проведення 
профілактичних заходів щодо розповсюдження інфекційних захворювань у навчальних 

закладах; забезпечення психологічної адаптації до надання долікарської медичної 
допомоги в екстремальних ситуаціях. Студент повинен вміти: володіти навичками 



реанімації, діагностики раптових захворювань та патологічних станів (вимірювання 
температури тіла, артеріального тиску, визначати та оцінювати пульс, дихання тощо); 

володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утоплення, 
ураженнях різними хімічними та фізичними факторами (електричним струмом, високою 

(низькою) температурою, радіацією; володіти технікою десмургії, транспортної 
іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч; володіти технікою беззондового 

промивання шлунку, постановки очисної клізми, застосування компресів, банок, 

гірчичників, пухиря з льодом, ін’єкцій; володіти навичками введення доступних 

лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, 
парентеральне). 
Літературні джерела: 

1. Стащук В.Ф. Основи медичних знань, ч.1 – 2002, Чернівці, «Рута». 

2. Стащук В.Ф. Основи медичних знань, ч.2 – 2003, Чернівці, «Рута». 

3. Лютик М.Д., Луканьова С.М. Анатомія та фізіологія людини, Навч. посібник, 

Чернівці, ВІЦ «Місто» - 2009. 

4. Сазонов А.Г. Посібник для підготовки медичних сестер. – М., Медицина, 1990. 

5. Петрик В.І  Медична допомога при травмах . – К., Вища школа, 1995. 

Лектори: доцент, к.мед.наук Луканьова С.М.,  

                  доцент, к.мед.наук Бойчук Р.Р, 

                  ст. викладач Пилип Г.М., 

                  ст. викладач Козік Н.М. 

Методи викладання та навчання: практичні заняття, консультації, самостійна робота. 
Оцінювання: усне опитування, тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, 

реферативні доповіді, письмове визначення термінів і понять, залік (письмовий) у 5-му 

семестрі. 

 

Екологія та методи дослідження довкілля 
Шифр дисципліни – С. 5.3 

2. курс – 4, сьомий семестр; загальна кількість годин – 216; на тиждень 1 лекція і 2 

лабораторна робота; 6 кредитів 
3. Вибіркова 
4. Опис: курс „Екологія та методи дослідження довкілля” спрямований на теоретичне і 
практичне ознайомлення студентів-хіміків з методологією хіміко - аналітичних 

досліджень в екології. 
Вивчення курсу передбачає розгляд наступних блоків питань:  

4.1. санітарно-гігієнічні та хіміко-аналітичні показники стану довкілля; 
4.2. основні типи антропогенних забрудників довкілля та їх хіміко-токсикологічна 
характеристика; 4.3. загальна схема та основні етапи хіміко-аналітичних досліджень в 
екології; 4.4. хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях; 4.5. спектральні методи 

аналізу в екологічних дослідженнях; 4.6. електрохімічні методи аналізу в екологічних 

дослідженнях; 4.7. хроматографічні методи аналізу в екологічних дослідженнях; 4.8. 

біологічні та дистанційні методи аналізу і контролю; 4.9. організація та принципи 

аналітичних досліджень в екології. 
5. а) Попередні умови: необхідні базові знання з хімії (аналітична, фізична, органічна, 
неорганічна), фізики, математики, екології. 
    б) Цілі і завдання: виробити у студентів вміння орієнтуватися у виборі методу 

досліджень, сформувати теоретичну і методологічну базу для практичного застосування 
аналітичних методів в екологічних дослідженнях. 

в) Бібліографія: 

5.1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практика. Навчальний 

посібник. – К.: Лібра, 2004 – 368 с. 
5.2. Федишин Б.М., Борисюк Б.В., Вовк М.В. Хімія та екологія атмосфери. Навчальний 

посібник. – К.: Алеута, 2003. – 272 с. 



5.3. Смоленський І.М., Костюшко Н.Є. Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища. – Ів.-Франківськ: Факел, 2003.-187 с. 
5.4. Гамкало З.Т. Хімія геосфер.: Лабораторний практикум. – Л.: ЛНУ ім.. І. Франка, 2001. 

– 195 с. 
5.5. Злобін Ю.А. Основи екології.-К.: Лібра, 1998.-248 с. 
5.6. Даценко П.П., Денисюк О.Б. Сучасні проблеми гігєни навколишнього середовища. – 

Л.: ЛНУ ім.. І. Франка, 1997. – 137 с. 
6. Лектор: Волощук Анатолій Григорович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації, лабораторні роботи. 

8. Оцінювання: тестове опитування, теоретичні і практичні контрольні роботи, іспит 
письмовий. 

 

Педагогіка 
     У розробці теоретичних і практичних проблем, на розв’язання яких орієнтує Державна 
національна програма “Україна ХХІ століття: стратегія освіти”, одне з провідних місць 
належить циклу психолого-педагогічних дисциплін, що мають вирішальне значення у 
професійній підготовці майбутнього вчителя.   Мета курсу – забезпечити формування у 

студентів комплексних професійних педагогічних знань, уміння синтезувати матеріал для 
успішного розв'язання педагогічних задач, аналізу педагогічних ситуацій, вибору засобів 
взаємодії у педагогічному процесі. 
Завдання курсу: формувати в студентів комплексні знання наукових основ педагогічної 
діяльності; формувати основи професійної компетентності майбутнього вчителя хімії, 
практичні уміння і навички педагогічної діяльності; розвивати професійне мислення; 
сприяти збудженню інтересу до питань теорії і практики навчання, стимулювати 

ініціативність, самостійність, творчість у майбутніх педагогів.  
Зміст навчальної дисципліни «Педагогіка» передбачає формування у студентів – 

майбутніх педагогів системи компетенцій. Студенти засвоюють систему знань і умінь 1) 

вивчати та організовувати нові педагогічні технології організації навчально-виховного 

процесу, адаптувати їх до учнів конкретного класу та закладу; 2) оволодівати найбільш 

ефективними формами і методами керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів, 
які допомагають досягти запропонованого рівня освіти; 3) визначати конкретні навчально-

виховні завдання, виходячи із загальної мети виховання і врахування вікових та 
індивідуальних особливостей учнів; 4) застосовувати методи психолого-педагогічних 

досліджень для вивчення всіх чинників формування та розвитку особистості учня; 
використовуючи різноманітні методики психолого-педагогічних досліджень; 5) плану-
вати, організовувати та аналізувати власну педагогічну діяльність, вивчати, 

використовувати та розповсюджувати педагогічний досвід. 

ЛІТЕРАТУРА  

1. Бондар В. І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 264 с. 
2. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с. 
3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. – К.: Академвидав, 2007. – 

616с. 
4. Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів. – Чернігів, 2003. – 528 с. 
5. Максимюк С.П. Педагогіка. Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Кондор, 2006. – 667 

с. 
6. Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 398 с. 
7. Мацьопа Р.Л., Платаш Л.Б. Модульна технологія вивчення курсу «Педагогіка». 

Модуль 1. Основи загальної педагогіки. Дидактика: Навчально-методичний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 106 с. 
8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти. – К.: Академія, 2002. – 528 с. 
9. Щербань П.М. Прикладна педагогіка.- К., 2002. 



10. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. 
Модуль контроль – залік. 

 

Основи педагогічної майстерності 
Педагогічну майстерність розглядають як вияв свого «Я» у професії, як 

самореалізацію особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує реалізацію 

особистості самого учня.  
Мета курсу - формування у студентів потреб професійного розвитку. Ця мета 

може бути реалізована за умови вивчення технології самоорганізації педагогічної 
діяльності та набуття студентами певних знань, умінь та навичок. 

Запропонована система навчальних вправ, спрямована на формування практичних 

вмінь та навичок майбутніх фахівців, підібрані педагогічні задачі, спрямовані на 
розв’язання діагностичних і консультаційних завдань під час проведення семінарських, 

практичних занять, формування перцептивних здібностей, набуття молодими людьми 

досвіду спілкування у процесі організації навчальної діяльності школярів та творчого 

розв’язання проблемних ситуацій. 

Оволодівши до призначеного часу навчальними елементами модуля студент, у 

визначений час спілкується з викладачем, який виступає у ролі порадника, опонента, 
оцінюючи його успіхи. 

При вивченні курсу студент повинен знати: суть педагогічної діяльності та її 
структуру; поняття педагогічної майстерності та її основні елементи; структуру 

педагогічної техніки; функції мовлення вчителя; умови ефективного професійного 

мовлення вчителя; структуру педагогічного спілкування; стилі педагогічного спілкування; 
педагогічний досвід; поняття педагогічної творчості; педагогічний такт. 

Вміти: ефективно реагувати на педагогічну ситуацію; розв’язувати педагогічні 
задачі; володіти основами педагогічної техніки; здійснювати самовиховання; вивчати 

педагогічний досвід; вибирати стратегію взаємодії; підтримувати контакт у педагогічному 

діалозі; організовувати діалог з учнями, батьками, колегами та адміністрацією; володіти 

елементами акторської майстерності. 
Література 

1. Мацьопа Р.Л., Платаш Л.Б. Модульна технологія вивчення курсу «Педагогіка». 

Модуль 3. Основи педагогічної майстерності. Навчально- методичний посібник.- 

Чернівці: Рута, 2006 

2. Педагогічна майстерність / за ред. І.Зязуна.- К., 1998. 

3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка.- Київ, 2003 

4. Щербань П. Прикладна педагогіка.- Київ, 2002 

5. Волкова Н. Педагогіка.- Київ, 2002 
 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації (індивідуальні, 
групові). 
Оцінювання:Поточне: тести, модульні контрольні роботи, реферати; 

ФОРМА КОНТРОЛЮ – ЗАЛІК. 

 

Радіохімія 
Код дисципліни -  

2. Курс – 3 - шостий семестр; годин - 108; - 2 год на тиждень (1 Л, 1 Лаб).  

Річний курс  = 3 кредитів 
3. Вибіркова. 
4. Опис: Етапи формування радіохімії. Моделі будови ядра. Стійкість ядра. Енергія 
зв’язку ядер. Закон радіоактивного розпаду. Закон накопичення радіоактривних ядер. 

Одиниці дозиметрії. Взаємодія випромінювання з речовиною. Основи ядерної енергетики. 

Будова та принцип дії ядерних реакторів. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії, окремі розділи фізичної хімії, 
квантової хімії та фізики. 



Б) Цілі та завдання: створення теоретичної бази знань будови ядра, типів радіації, її доз, 
основних джерел, методів вимірювання та методів захисту; усвідомлення особливостей 

ядерної енергетики. Навчити користуватися апаратурою, визначати ступінь радіоактивних 

забруднень довкілля; визначати ступінь радіоактивних забруднень і їх основні джерела; 
проводити розрахунки за законом радіоактивного розпаду, визначати енергію зв’язку 

ядер, записувати ядерні реакції. Рекомендувати засоби захисту від радіаційних 

забруднень, методи радіаційної гігієни. Засвоїти навички практичної роботи на 
лабораторно-практичних заняттях. 

В) Бібліографія: 

1. Несмеянов А. Н. Радиохимия. М.: Изд.”Химия”. – 1972, 580 с.  
2. Гончаренко Е.Н., Кудряшов Ю.Б. Химическая защита от лучевых излучений. М.: 

Изд.МГУ. – 1985, 249 с.  
3. Гродзинський Д.М. Радіобіологія. Київ.: Либідь. – 2000, 444 с.  
4. Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології. - К.: 

Вища шк., 2003. -319 с.  
5. Горбунов В.В., Товажнянський Л.Л., Омельченко Н.М., Масікевич Ю.Г., Гринь Ґ.І., 

Моісеєв В.Ф., Шапорєв В.П., Байрачний В.Б. Радіоекологія: Навчальний посібник. - 

Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 200 с.  
6. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Рута, 2008. – 32 с.  

6. Лектор: Коров’янко Олександра Олександрівна, кандидат хімічних наук, доцент 
7. Методи викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, консультації. 
8. Оцінювання: Контрольні роботи, тестове опитування, реферати, залік письмовий. 
 

Основи медичної та фармацевтичної хімії 
Код дисципліни –  

6. Курс – 3; семестр – 6; годин – 198, 5,5 кредитів. 

7. Вибіркова 
8. Опис: Основні поняття, закони і методи загальної, біонеорганічної, фізичної, та 

колоїдної хімії у застосуванні до медико-біологічних проблем. Предмет, зміст та 
історія розвитку фармацевтичної хімії. Державна фармакопея України. Державні 
принципи та положення, що регламентують якість лікарських засобів. Органічні 
лікарські засоби. Класифікація. Аліфатичні органічні сполуки. Парафіни та їх 

галагенопохідні. Похідні спиртів та альдегідів. Солі карбонових кислот. 
Амінокислоти жирного ряду. Етери та естери як лікарські засоби. Похідні амідів 
вугільної кислоти. Препарати групи фенолів, хінонів, ацетамінопохідні 
ароматичного ряду. Ароматичні кислоти та їх похідні. Сульфокислоти 

ароматичного ряду. Лікарські речовини гетероциклічного ряду. Лікарські 
речовини, похідні 5-членних та 6-членних гетероциклів. Лікарські речовини, 

похідні піримідину. Похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські речовини 

природного походження. Алкалоїди, похідні піролізидину, тропану, піперидину. 
Алкалоїди хінолінового ряду, бензилхіноліну, фенантренізохіноліну. Пуринові 
алкалоїди та їх солі. Похідні індолу, імідазолу. Лікарські речовини з групи 

вуглеводів і глікозидів. Лікарські речовини з групи вітамінів. Гормони і 
гормоноподібні речовини. Антибіотики. 

9. А) Попередні умови: необхідні загальні знання неорганічної хімії, аналітичної 
хімії, органічної хімії, фізичної хімії, фармакології, фармакогнозії, хімічної 
технології.. 
Б) Цілі та завдання: засвоєння основних методів синтезу, перевірки тотожності, 
доброякісності, кількісного аналізу лікарських засобів. Вміти планувати і ставити 

науково-дослідний хіміко-аналітичний експеримент. Вільно користуватися 
державною фармакопеєю України. 

В) Бібліографія:  

1. Безуглий П.О. та ін. Фармацевтична хімія. – Харків. – 2002. – 448 с.  



2. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія. – Вінниця. – 2003. – 

464 с.  
3. Державна фармакопея України. – Харків, 2001. – 556 с.  
4. Фармацевтическая химия. Под редакцией Арзамасцева А.П. – М.: Геотар-Мед. 

2004. – 640 с. 
5. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія.- Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2006. – 776 с. 10 шт 
6. Лектор: Лявинець Олександр Семенович. 

7. Методи викладання: лекції, консультації, лабораторні роботи, практичні заняття. 
8. Оцінювання: постійне оцінювання (модульний контроль). Екзамен письмовий. 

 

Фізико-хімічний аналіз  
Шифр дисципліни - 

Курс - 4 , перший і другий семестр; годин - 270; 5 год на тиждень (1 семестр ), 2 год на 
тиждень (2 семестр); 7,5 кредиту 
Вибіркова 
Опис: Загальні принципи ФХА. Геометричний метод аналізу хімічних діаграм. Фазові 
рівноваги в бінарних системах. Макро- і мікродіаграми стану. Діаграми склад-властивість 
та їх геометрична характеристика. Застосування принципів неперервності та відповідності 
до бінарних діаграм стану. Побудова діаграм стану. Правило фаз. Зображення фазових 

рівноваг у подвійних сплавах. Фізико-хімічна трактування діаграм стану з безперервним 

рядом рідких і твердих розчинів, з евтектикою, перитектичного типу, з монотектичною 

рівновагою. Діаграми стану із стійкою та нестійкою хімічною сполукою. Тринарні 
системи: зображення фазових рівноваг; просторові та площинні діаграми стану, 
політермічні та ізотермічні розрізи; квазібінарні розрізи, правила сингулярної тріангуляції 
потрійних діаграм, поверхня ліквідусу. Т-X діаграми трикомпонентних систем: з 
необмеженою розчинністю компонентів; з потрійною евтектикою; з стійкою бінарною 

сполукою, що топиться інконгруентно; з потрійною хімічною сполукою; перитектичного 

типу. Правила побудови політермічних перерізів. Математичне планування експерименту 

для тринарних систем. 

Попередні умови: необхідні знання хімії, математики, фізики. 

Мета та завдання: вивчення теоретичних основ фізико-хімічного аналізу як методу 

пізнання процесів, що відбуваються у фізико-хімічних системах, за залежністю їх 

властивостей від складу, температури або тиску; оволодіння методами дослідження 
взаємодії речовин за кривими склад-властивість утворених ними рівноважних дво- та 
трикомпонентних систем. Сформувати у студентів розуміння графічного представлення 
фазових рівноваг бінарних та тринарних систем; знання типів діаграм стану; навички 

побудови та інтерпретації фазових діаграм; навички встановлення складу та природи фаз, 
умов їх утворення, областей існування в залежності від концентрації компонентів, 
температури, тиску; володіння методикою статистичної обробки експериментальних 

даних. 

Література 
1. Переш Є.Ю., Різак В.М., Семрад О.О. Хімія твердого тіла: Навч.посібник. - 

Частина П. -Ужгород: ВАТ "Видавництво Закарпаття". 2002. - 244 с 
2. Аносов В.Я., Озерова И.Н., Фиалков Ю.Я. Основы физико-химического анализа. - 

М.: Наука,1976.-503с. 
3. Петров Д.А. Двойные и тройные системы.- М.: Металлургия, 1986. - 301с. 
4. Горелик С.С, Дашевский Я.А. Материаловедение полупроводников и 

металловедение. - М.: Металлургия, 1988.-496с. 
5. Зломанов В.П. Р-Т-Х диаграмма двухкомпонентных систем. - М.: Изд. МГУ.1980. - 

186с. 
6. Мозберг Р.К. Материаловедение. - М.: Высшая школа, 1991. - 448с. 
7. Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния по статистическим 

критериям. -М.: Металлургия. 1975. -224с. 



8. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования 
многокомпонентных систем. -М.: Наука. -379с. 

Викладацький склад: Лектор: Копач Олег Вадимович, кандидат хімічних наук, доцент 
Методика викладання та методи навчання:Лекції, практичні та лабораторні заняття, 
консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, опитування з тем лабораторного практикуму, залік та 
іспит письмовий. 

 

Технологія напівпровідників  
    Код дисципліни -  

2. Курс – 4; семестри – 8-ий; всього годин - 297;  годин на тиждень – 6 год. (л., пр, 

лаб);  

Річний курс = 8,25 кредити. 

3. Обов’язкова. 
Опис:Загальні відомості про матеріали електронної техніки. Власні та домішкові 
напівпровідники. Температурна залежність концентрації носіїв у власних та домішкових 

напівпровідниках. Механізм розсіювання та рухливість носіїв заряду. Вимоги до 

особливо чистих речовин. Методи очистки напівпровідникових речовин. Методи 

контролю чистоти матеріалів для напівпровідникової технології. Процеси росту. Очистка 
речовин направленою перекристалізацією. Коефіцієнт розподілу та методи його 

визначення. Методи вирощування напівпровідникових матеріалів. Метод Бріджмена-
Стокбаргера. Метод Чохральського. Безтигельні методи вирощування. Методи одержання 
монокристалів кремнію та германію. Синтез та вирощування монокристалів CdTe. Його 

оптичні, електричні та структурні властивості. Області використання. 
Попередні умови: необхідно вивчення неорганічної та квантової хімії, кристалохімії, 
будови речовин, математики і фізики. 

Б) Цілі та завдання: ознайомити студентів з найважливішими технологічними аспектами 

очищення, вирощування та вивчення властивостей напівпровідників. Поглибити 

теоретичні знання студентів про зонну теорія твердого тіла, на якій ґрунтується пояснення 
властивостей напівпровідників, різноманітні методи очистки речовин до стану “особливо 

чистий”, методи визначення чистоти ОСЧ речовин, шляхи отримання досконалих 

монокристалів, застосування напівпровідників в сучасній техніці. Крім того, через цикл 

практичних робіт, навчити студентів працювати з кварцовим склом, вакуумувати ампули, 

проводити графітизацію ампул, синтезувати CdTe, визначати електричні характеристики 

кристалів CdTe. 

В) Бібліографія: 

1. Медведев С.А. Введение в технологию полупроводниковых материалов. -М.: Высшая 
школа. 1970. 504 с. 
2. Лодиз Р., Паркер Р. Рост монокристаллов. -М.: Мир. 1974. 540с.  
Угай Я.А. Введение в химию полупроводников. -М.: Высшая школа. 1975. 302с. 
3. Вест А. Химия твёрдого тела. - М.: Мир. 1988. 588с. 
4. Вигдорович В.Н. Очистка металлов и полупроводников кристаллизацией. -М.: 

Металлургия. 1969. 296с. 
5. Девятых Г.Г. Еллиев Ю.Е. Глубокая очистка вещества. -М. Высшая школа. 1990. 192с. 
Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых матеpиалов. -М.: Металлургия. 1989. 

272 с.  
6.  Лектор: Фочук Петро Михайлович – професор, доктор хімічних наук, Копач Олег 
Вадимович – доцент, кандидат хімічних наук.   

7.  Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, усна перевірка 
самостійної роботи студентів, семінари, практичні заняття, лабораторні  заняття. 
8. Оцінювання: поточне: контрольні роботи, усні відповіді;підсумкове: іспити письмові. 

 

Хімічні методи аналізу 



Код дисципліни -  

2.   Курс – 4, сьомий, восьмий семестри; годин   - 407; сьомий семестр  -     5 год на 
тиждень ( 2Л, 3 Лаб),  восьмий   семестр – 4 год. на тиждень ( 4 Лаб.).  11,5 

кредитів. 
     3.    Вибіркова. 
     4. Опис: Завдання  та методи сучасного хімічного аналізу органічних речовин. 

Підготовка органічних речовин до аналізу. Визначення фізичних констант. Якісний 

елементний аналіз органічних речовин. Кількісний елементний аналіз. Аналіз 
функціональних груп.  Систематичний якісний аналіз органічних речовин. 

Ідентифікація. Аналіз сумішей. 

    5.  А) Попередні умови : необхідні загальні знання органічної, неорганічної та 
аналітичної хімії 
Б) Цілі та завдання :  Вивчення хімічних методів якісного та кількісного елементного 

та функціонального аналізу органічних речовин. 

Студенти повинні знати методи встановлення будови нових хімічних сполук, вміти 

визначати якісний елементний склад органічних речовин, співвідношення елементів у 

речовині, встановлювати наявність функціональних груп у речовинах, визначати 

кінцеві групи у високомолекулярних сполуках, проводити комплексний аналіз  нових 

органічних речовин. 

В)  Бібліографія: 

1. Губен Вейль. Методы органической химии. Т.111. Методы анализа. –М.: Химия.1963.-

312 с. 
2. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений.- М.: Химия, 

1967.- 205с. 
3. Шрайнер Р. Фьюзон Р. Идентификация органических соединений .- Мир, 1983.-703 с. 
4. Терентьев А.П. Органический анализ.- М.: Изд.Моск.ун-та, 1966.- 403 с. 
5. Шаповалова В.В., Заболотный В.А. Фармацевтический  анализ лекарственных средств.   

      Харьков. ИМП Рубикон.1995.-400с. 
6. Фармацевтичний аналіз. Під ред. П.О.Безуглого. Харків. Вид.НФАУ. 2001.- 237 с..  
Лектор : Букачук Ольга Михайловна 

Методи викладання та навчання:  лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання :   тестове опитування. Залік усний. Екзамен письмовий. 

 

Хімія барвників 
Код  дисципліни –  

2. Курс – 4, другий семестр, годин – 162; 4 год. на тиждень (2Л, 2 лаб. роб.); 4  

кредити. 

3. Вибіркова  

4. Опис: Колір і будова органічних сполук. Теорії кольоровості органічних речовин. 

Правило Кіпріанова і Пілюгіна. Вплив розчинників на колір барвників 
(сольватохромія). Колір барвників і просторова взаємодія в їх молекулах. Квантова 
теорія кольору. Класифікація барвників. Азобарвники. Металокомплексні азобарвники. 

Основні принципи фотохромії. Фотохромізм. Характеристика стійкості барвників. 
Механізми окислювального і відновлювального вицвітання барвників. Каталітичне 
вицвітання. Макрогетероциклічні барвники. Особливості спектрів поглинання 
бісціанінових барвників. Вплив замісників різної електронної природи на спектри 

поглинання хіноціанінових барвників. Застосування барвників у промисловості. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання органічної хімії та фізико-хімічних методів 
дослідження органічних сполук. 

Б) Цілі та завдання: студент повинен знати основні способи одержання барвників, 
пояснювати механізми реакцій; знати області використання органічних барвників у 

промисловості та їх стійкість до різних типів обробок; вміти застосовувати теорію будови 



барвників до конкретних прикладів; вміти пояснити зміну кольору барвників в залежності 
від типу розчинників і просторових факторів. 
В) Бібліографія: 

1. Киприанов А.И. Цвет и строение цианиновых красителей.– К.: Наукова думка, 1979.– 

666 с. 
2. Киприанов А.И. Введение в электронную теорию органических соединений. – К.: 

Наукова думка, 1975.– 192 с. 
3. Гордон П., Грегори П. Органическая химия красителей.– М.: Мир, 1987.– 344 с. 
4. Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей.– М.: Химия, 

1977.– 488 с. 
5. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Львів: “Центр Європи”.– 2001._ 863 с. 
6. Бикова А.С. Ідентифікація органічних сполук.– Х.: ХДПУ.– 2000.– 72 с. 
6. Лектор: Ягодинець Петро Іванович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи та їх захист, 
консультації. 
8. Оцінювання: контрольні роботи. Екзамен (усно). 

 

Організація та економіка фармаціїКод спеціальності - 
           Курс -4, 8 семестр, 108 годин, 3 кредити 3 год на тиждень (2Л,1 Пр) 

           Вибіркова 
1. Опис: Організація та економіка фармації як одна з профільних 

фармацевтичних дисциплін. Основні принципи організації роботи аптек. Організація 
роботи аптеки з товарними запасами. Організація без рецептурного відпуску лікарських 

засобів з аптек. Організація роботи аптеки щодо приймання рецептів та відпуску ліків. 
Визначення вартості індивідуальних ліків, організація їх виготовлення,  оформлення та 
відпуску з аптеки. Особливості обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів. Організація роботи  спеціалізованих аптек. Організація внутрішньо-

аптечного контролю якості ліків. Економіка, облік та звітність аптечних підприємств. 
Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Облік товарних операцій 

в аптеках. Облік грошових коштів. Інвентаризація товарно матеріальних цінностей. 

Система  оплати праці аптечних працівників. 
А) Попередні умови: викладання дисципліни здійснюється на базі спеціальних 

фармацевтичних дисциплін: аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, фармакології, 
фармакогнозії, латинської мови, гігієни. 

     Б)   Цілі та завдання: Вивчення організації  найбільш ефективних і економічних форм, 

способів і методів лікарського забезпечення  населення та лікувально-профілактичних 

установ. Студенти повинні навчитися практично організовувати роботу аптечного 

підприємства, розробляти установчі документи, здійснювати постановку документообігу з 
обліку господарсько-фінансових і торгово-виробничих  операцій; аналізувати і 
узагальнювати обліково-звітні дані, приймати управлінські рішення на підставі показників 
бухгалтерського обліку, розраховувати і декларувати ціни на фармацевтичні товари. 

       В) Бібліографія:  

1. Гореньков В.Ф. Учет и отчетность в аптечных учреждениях. Минск: Вышейшая 
школа,1988.-381 с. 

2. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации. .М.: 

Медицина, 1991.-624 с. 
3 Основы фармацевтической информации ( Б.Л.Парнавский, В.И. Прокопишин, 

Л.А.Гордиенко и др..)- Кишинев, Штиинца.-1996.-158с. 
4 Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерський учет . Киев. ИМСО Украины. НВФ „ 

Студ.Центр”. 1997, 240с. 
5 Закони України та Постанови Кабінету Міністрів України щодо організації та 

економіки. 

6 Лектор:  Винник Ірина Орестівна 
7 Методи викладання: лекції, консультації. 



Оцінювання:  постійне оцінювання. Екзамен письмовий 

 

Біоорганічна хімія 
Курс – 3 , шостий семестр; годин – 108;   2 год на тиждень (2 Л), 3 кредити 

3.  Вибіркова 
4.  Опис:   Поняття про біологічно активні речовини. Класифікація за видами біологічної 
активності. Роль біологічно активних речовин у природі. Біорганічна хімія амінокислот. 
Біосинтез білків. Хімічний синтез. Структурні рівні білкових молекул. Хімія ферментів. 
Нуклеїнові кислоти. Вуглеводи у природі. Моносахариди. Полісахариди. Ліпіди.  

Регулятори росту рослин. Протруювачі насіння. Лікарські препарати. Біохімічні 
принципи створення лікувальних препаратів. 
Функцій ні групи в лікарських субстанціях. Синтетичні хіміко-фармацевтичні препарати. 

Антибіотики. Алкалоїди. Вітаміни.  Токсичність органічних речовин. 

5. А)  Попередні умови: необхідні знання органічної хімії 
    Б)   Цілі та завдання: Поглиблення знань студентів з органічної хімії. Ознайомлення з 
основними класами органічних сполук, які проявляють біологічну активність. 
Формування у студентів хіміко-аналітичного мислення щодо оцінки можливих 

біологічних особливостей органічних сполук в залежності від їх будови. Студенти 

повинні вивчити основні методи синтезу та аналізу  речовин, які знайшли застосування в 
сільському господарстві та медицині, ознайомитися з дією найпоширеніших біологічно 

активних речовин на об’єкти довкілля. 
      В)  Бібліографія: 

1. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия.- М.: Просвещение, 1987. – 815 с. 
2. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганіческая химия. – М.: Медицина. 1991.- 528 

с. 
3. Дюга Г., Пенни К. Бииорганическая химия.-М.: Мир, 1983.-512 с. 
4. Муромцев Г.С. , Чкаников  Ю.И. Кулаева О.Н. Основы химической регуляции 

роста и продуктивности растений.М.: Агропроиздат.1987 

5. Никелл Л.Дж. Регуляторы роста растений. М.: Колос, 1984. 

6. Мельников Н.Н. Пестициды.М.: Агропромиздат.1987 

7. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Изд.14.-М.: Медицина, 1977.т.1-731 

с.-т.2-685 с. 
8. Дж.Теддер ,А.Нехватал,. Промышленная органическая химия.-М.: Мир,1977.-700 

с. 
9. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия.- М.: Высшая школа, 1985.- 768 с. 
10. Швайка О. Основи синтезу лікарських речовин. Донецьк. 2002.-300 с.  

6. Лектор: Букачук Ольга Михайлівна 

   7.  Методи викладання та навчання : лекції, консультації. 
   8.  Оцінювання : реферати, тестове опитування. Екзамен письмовий. 

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

 
ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА СХЕМИ ДЛЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

    Шифр дисципліни -  

     Курс – 4;  семестр 8; всього годин - 216;  на тиждень – 6 год. (л; пр); 6 кредитів. 

     Вибіркова. 

     Мета навчальної дисципліни: Опанувати основи функціонування електронних 

приладів та схем, які використовуються для фізико-хімічних досліджень речовин та їх 

сумішей, параметрів технологічних процесів. Вивчити принципи роботи приладів для 
вимірювання основних електричних величин та неелектричних сигналів. Набути навички 



використання сучасних засобів вимірювання електричних і неелектричних параметрів 
фізико-хімічних систем і перетворень, що в них відбуваються та   технологічних процесів. 

 Література: 
1. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. –Київ 

:Світ,2003.- 288. 

2. Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань. –Київ:Либідь, 
2002. – 320 с. 

3. Зінчук В.К., Левицькі Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. –Львів 
:Видавничий центр ЛНУ, 2008.-362 с.  
4. Хотунцев Ю. Основы радиоэлектроники. Учебное пособие.-М.:Агар,2000. –288 с. 
5. Нефедов В. Основы радиоэлектроники.-М.:Высш.шк.,2000.-399 с. 
6.Тартаковский Д. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. –

М.:Высш.шк.,2001.-205 с. 
7.Информационно-измерительная техника и технологии /Ранеев Г.-М.:Высш.шк., 2002.-

454 с. 
8.Жеребцов И. Основы электроники.-Л.:Энергоатомиздат,1985.-352 с. 
Викладацький склад: 

Тевтуль Ярема Юрійович – професор, доктор хімічних наук;  Нечипоренко Ольга 
Валеріївна - асистент 
      Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, усна перевірка 
самостійної роботи студентів, семінари, практичні заняття. 

Оцінювання:поточне:  семінари, контрольні роботи;  

підсумкове: письмова  атестація (іспит). 

 

Фармакогнозія 
Курс 3,4; семестри – 6 і 7, годин – 162, на тиждень – 2 години (2 год лекції або 2 год лаб.), 

кредит – 4,5. 

Обов’язкова.   
Опис: Курс «Фармакогнозія» призначений науково обґрунтувати використання 

лікарських речовин та лікарської сировини у виробництві фармацевтичних засобів. 
Включає вивчення хімічної структури лікарських рослин, заготівлю лікарської сировини. 

Спеціальна Фармакогнозія: окремі групи лікарської рослинної та тваринної сировини, що 

використовуються для виготовлення лікарських засобів і їх застосування у медицині.  
Попередні умови: знання курсу „Основи медичних знань”, неорганічної, 

органічної та біологічної хімії. 
  Мета: Студент повинен знати заготівлю лікарської рослинної сировини, її 
хімічний склад та фізико-хімічні властивості, медико-біологічну дію лікарських рослин на 
організм людини та застосування лікарської рослинної сировини у виробництві  
фармацевтичних препаратів. Студент повинен вміти проводити фармакогностичний 

аналіз лікарської рослинної сировини, її заготівлю, оцінювати правильність зберігання 
лікарської рослинної сировини, а також вміти використовувати її для лікування 
різноманітних захворювань. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:  

1. В.М. Ковальов, О.І. Павлій, Т.І. Ісакова «Фармакогнозія з основами біохімії 
рослин», Харків «Прапор» Видавництво НФАУ, 2000р., 702ст. 

2. Д.А.Муравьева, И.А.Самылина, Г.П.Яковлев «Фармакогнозия», Москва 
«Медицина», 2002год, 652ст. 

3. Н.Мазнев «Энциклопедия лекарственных растений», «Мартин», Москва, 2003 год, 

492ст. 
4. «Большая энциклопедия народной медицины», «Издательство дом АНС», Москва, 

2004 год, 1119стр. 

5. Практикум по фармакогнозии. Учебное пособие для студентов вузов  под  

ред. В.Н. Ковальова – Х. : узд. НФаУ; Золотые страницы, 2003; 512с. 



Лектори: ст. викладач Пилип Г.М. 

Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні заняття, консультації та 
самостійна робота.   

Оцінювання: контрольні роботи, усне опитування, лабораторні роботи, залік  

письмовий. 

 

Патологія 
Курс 4; семестр – 7, годин – 108, на тиждень – 2 години, (2 год. лекції або практ.), кредити 

– 3. 

Обов’язкова.   
Опис: Курс „Патологія” вивчає науково обгрунтувані структурні та функціональні зміни, 

які виникають у хворому організмі внаслідок виникнення пухлинного, запального 

процесу, лихоманки та гіпоксії, вплив реактивності організму, конституції та спадковості 
на розвиток хвороб. Дисципліна включає також вивчення змін в окремих системах і 
органах внаслідок виникнення алергічних реакцій, порушення обміну речовин, імунних  і 
гормональних розладів, хромосомних і генних мутаці. 
  Попередні умови: знання курсу „Основи медичних знань”, біолоігчної хімії, 
анатомії та фізіології людини.   

 Мета: Студент повинен знати причини виникнення хвороби і механізм її 
розвитку,взаємозв’язки між середовищем і організмом, типові патологічні процеси, що 

лежать в основі багатьох захворювань (запалення, пухлини, гарячка, порушення обміну 

речовин тощо), порушення в окремих органах і системах, компенсаторні можливості 
організму. Студент повинен вміти застосовувати отримані на заняттях знання для 
розпізнавання патологічних процесів, що можуть виникати в організмі людини під 

впливом різноманітних внутрішніх і зовнішніх факторів.  
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:  

1. Патофизиология /Под ред. В.Ю. Шанина. – С.-пет., Военно-мед. Академия им. С.К. 

Кирова. – ЭЛБИ – СПб, 2005. – 639 с. 
2. Патологічна фізіологія / Під ред. Н.Н. Зайко. – К.: Вища школа, 1995. – 568с. 
3. Зайчик А.Ш. Патофизиология. - ЭЛБИ – СПб, 2001. – 618с. 
4. Патологическая физиология / Под ред. А.Д. Адо, Л.М. Ишимовой – М.: Медицина, 

1980. – 520. 

Лектори: ст. викладач Пилип Г.М. 

Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, 
самостійна робота.   

Оцінювання: контрольні роботи, усне опитування, лабораторні роботи, залік  

письмовий. 

 

Фармакотерапія 
Курс – 4, семестр – 8, годин – 54, на тиждень годин -2, кредитів – 1,5. 

Опис: Розглядаються види фармакотерапії та їх характеристика; наводиться класифікація 
сучасних лікарських засобів, яка запропонована М.Д. Маяковським. Розглядаються такі 
розділи фармакології, як фармакокінетика та фармакодинаміка. Приділяється увага 
вивченню основних механізмів дії лікарських засобів та типів побічних реакцій та 
ускладнень.  Вивчаються групи гіпотензивних засобів, які застосовують згідно з 
рекомендаціями ВООЗ для лікування гіпертонічної хвороби та препаратів, які 
використовують при етіологічному та патогенетичному лікування стенокардії. Наводяться 
статистичні дані щодо розповсюдження захворювань шлунково-кишкового тракту та 
вивчається фармакотерапія  цих захворювань. Розглядаються причини виникнення та 
основні симптоми хвороб дихальної системи Приділяється увага вивченню основних 

напрямків фармакотерапії. Розглядаються групи препаратів, які діють переважно на 
центральну та периферичну нервову систему.  Наводяться деякі історичні дані щодо 

винаходу та випробувань протипухлинних препаратів. Вивчається хіміотерапія 
онкологічних захворювань.  Особлива увага звертається на вивчення груп препаратів, які 



використовують для лікування інфекційних хвороб.  Особлива увага звертається на 
засоби, які впливають на мускулатуру матки (маточні засоби).   

Попередні умови:  загальні (шкільні) знання з хімії, основ медичних знань, фармакології.  
Мета: ознайомити студентів із сучасними проблемами фармакотерапії, їх 

медичними та фармацевтичними аспектами, сформувати розуміння теоретичного та 
практичного значення фармакотерапії, як фундаментальної науки, сформувати у студента 
систему сучасних поглядів щодо застосування лікарських засобів.  Ця мета досягається за 
рахунок вирішення таких завдань: ознайомлення з  основними напрямками 

фармакотерапїї при лікуванні органів серцево-судинної та дихальної систем; вивчення  
груп препаратів, які використовують для лікування органів шлунково-кишкового тракту 
та видільної системи; засвоєння основних напрямків фармакотерапії інфекційних та 
онкологічних захворюван; оволодіння знаннями по використанню груп препаратів для 
лікування захворювань центральної та периферичної нервової систем; знання груп 

препаратів, які використовують в акушерсько-гінекологічній практиці та анестезіології. 
Прослухавши курс з «Фармакотерапії» студент повинен знати: основний зміст предмету 

“Фармакотерапія” та види фармакотерапії, основні механізми дії лікарських засобів, 
напрямки фармакотерапії гіпертонічної хвороби, стенокардії та аритмій, основні 
симптоматичні прояви ВСД, гіпертонічної кризи, інфаркту міокарда та міокардиту, 
напрямки фармакотерапії захворювань шлунка, симптоматичні прояви гепатиту, цирозу 

печінки, хр. Коліту та хвороби Крона; етіологію та основні клінічні прояви пневмоній, хр. 

бронхіту, та бронхіальної астм;, групи преператів, які використовуютьдля лікування 
астматичного статусу та ТЕЛА; причини та основні клінічні прояви хвороб видільної 
системи; групи препаратів, які використовують для усунення гострої ниркової 
недостатності та хр. ниркової недостатності;  групи лікарських препаратів, які 
використовують для хіміотерапії онкохвороб, лікування захворювань периферійної 
нервової системиантисептичних та інсектицидних засобів; такі методи лікування 
онкохвороб, як гормонотерапія та імунотерапія; 
Літературні джерела: 

      1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.П. Клиническая фармакология и 

фармакотерапия. – Рук. Для врачей. – изд. 2-е испр. И дополн. – М.: Универсум 

Паблишн, 2000. 

5. Фармакотерапия и клиническая фармакология. Практ. руководство для врачей и 

студентов под ред. Г. Сульграфа и Д. Пальма, Минск, Беларусь, 1996. 

6. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Практ. рук. В 3 т. Т. 1 – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Мн.: Віш. Шк.; Витебск: Белмедкнига, 1998.  

7. М.Д. Машковский Лекарственные средства: В 2 т. Т. 1. – 14-е изд., перераб., испр. 

И доп. – М.: ООО «Издательство Новая Волна»: Издатель С.Б. Дивов, 2002. 

Лектор: канд.. мед. наук, доцент Луканьова С.М. 

Методи викладання та навчання: лекції, консультації, самостійна робота. 
Оцінювання: тестовий контроль, контрольна робота, письмове визначення термінів та 
понять, залік (письмовий)  у 8-му семестрі. 

 

Хімія токсичних речовин 
2. Код  дисципліни –  

3. Курс 4, восьмий семестр, годин – 162; кредитів –5. 

4. Вибіркова. 
5. Опис: Визначення понять “отруєння”, “отрута”. Загальні принципи класифікації отрут 
(за хімічною будовою, метою застосування, за ступенем токсичності, видом токсичної дії, 
вибірковою токсичністю, за способами виділення з біологічних об’єктів) та отруєнь ( за 
клінічним принципом, за шляхами проникнення в організм). Шляхи проникнення в 
організм, транспортні механізми всмоктування і зв’язок з їх фізичними та хімічними 

властивостями. Механізми токсичної дії. Метаболізм (біотрансформація) отрут. Перша і 
друга фази метаболізму. Процеси кон’югації. Методи детоксикації. Виділення отрут з 



організму. Особливості хіміко-токсикологічного аналізу, методи вилучення та аналізу 

токсичних речовин. 

А) Попередні умови: необхідні знання з хімії, фізики, біології, з медичних та 
фармацевтичних дисциплін. 

Б) Цілі та завдання: вивчення предмету ставить такі завдання: 
- сформувати системний підхід до вивчення токсичності отруйних речовин на базі 
врахування їх властивостей, шляхів надходження до організму, токсикокінетики, 

вибіркової дії, особливостей організму потерпілого, додаткових факторів; 
- ознайомити студентів з методами якісного та кількісного визначення токсичних речовин; 

- навчити студентів розв’язувати експериментальні задачі зі створенням планів 
дослідження щодо виділення, виявлення і визначення отрут з наступним аналізом 

одержаних результатів і складанням експертних висновків. 

В) Бібліографія: 

1.  Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. – К.: Вища школа, 1995.– 423 с. 
2.  Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. – М.: Бином; 

Лаборатория знаний, 2003. – 243 с. 
3.  Альберт А. Избирательная токсичность. - М.: Мир, 1989, т. 1,2. 

4.  Трахтенберг И.М. Книга о ядах и отравлениях: Очерки токсикологии. – К.: Наук.думка,  
     2000. – 366 с. 
5. Плетенева Т.В., Саломатин Е.М., Сыроешкин А.В. и др.. Токсикологическая химия. –   

М.:»ГЭОТАР-Медиа», 2005. –  509 с. 
6. Лектор: Михайловська Тетяна Миколаївна,к.х.н., доцент  
7. Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи 

8. Оцінювання: захист лабораторних робіт, реферати, контрольні роботи. Екзамен 

письмовий. 

 

Фармакологія 
.Курс 4, 2 семестр; годин – 162, на 2 тижня – 6 годин; кредит – 3 

3.Обов’язкова 

5.Попередні умови: А) знання з біології та фізіології, хімії, фармакогнозії,  
Б) Цілі та завдання:Мета викладання дисципліни “Фармакологія” при підготовці 
фармацевтів- засвоєння основних питань з фармакології, фармакодинаміки, 

фармакокінетики та фармакобезпеки ліків; систематизації лікарських засобів за 
фармакологічними групами та особливостей їх раціонального застосування; 
фармацевтичної опіки пацієнтів; виписування та проведення корекції і 
фармакотерапевтичного аналізу рецептів; вміння вибору найбільш доцільних лікарських 

препаратів при конкретній клінічній ситуації; рекомендації і обґрунтування найбільш 

раціональних замінників препаратів у разі їх відсутності в аптеці для подальшого їх 

використання в практичній діяльності; знання питань комбінування та взаємодії 
лікарських засобів з урахуванням фармакологічної сумісності; робота з міжнародною та 
торговельною номенклатурою лікарських засобів. 
Сформувати у студентів розуміння ролі фармакології, як базової фармацевтичної науки. 

Студент повинен знати: Групи лікарських засобів класифікації; основне застосування 

4.Опис: Курс «Фармакологія» включає: Загальні питання фармакокінетики та 
фармакодинаміки. Лікарські засоби, що впливають на аферентні нерви. Холінотропні 
засоби. Адренотропні засоби. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову 

систему. Лікарські засоби, які впливають на серцево-судинну систему. Лікарські засоби, 

які впливають на функції органів травлення. Лікарські засоби, які впливають на функції 
органів дихання. Лікарські засоби, які впливають на систему крові. Сечогінні засоби. 

Маткові засоби. Солі металів. Лікарські засоби, які впливають на процеси тканинного 

обміну. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Сульфаніламідні та синтетичні 
хіміотерапевтичні засоби. Антибіотики. Протитуберкульозні та протиспірохетозні засоби. 

Протипротозойні, противірусні засоби. Протиглистні, протипухлинні засоби. Основні 
принципи лікування гострих отруєнь. 



препаратів в медицині. Для окремих препаратів: належність речовини до певної групи 

хімічних сполук; фармакодинаміку лікарських засобів (основні ефекти, локалізація, 
механізм дії); основні показання та протипоказання до застосування, взаємодія з іншими 

препаратами; можливі побічні ефекти, їх запобігання та усунення. Симптоми отруєння та 
невідкладну допомогу; основні назви лікарський препаратів, латинську назву препарату, 

вікові дози, форми випуску, шляхи введення. Вміти аналізувати дію лікарських засобів за 
сукупністю фармакологічних властивостей, механізмів та локалізацією дії. Вміти 

оцінювати можливість використання лікарських засобів з метою фармакотерапії на 
підставі даних про їх властивості. 
6. Бібліографія: 
1. Фармакология / Дроговоз С.М., Зупанець Й.А., Бездетко Н.В.и др. // Харьков: Основа., 1994.-

300с. 
2. Фармакология в схемах и таблицах / Под ред. С.М. Дроговоз // Харьков.- 2000. – 120с. 
3. Харкевич Д.А. Фармакология. – М.: Медицина,1999.-566с. 
4. Лекции по фармакологии /В.И.Мамчур и соавт. – Киев – Днепропетровск,1994 (в 2-х частях) 
5. Кудрин А.Н. Фармакология . – М.:Медицина,1991. –496с. 
6. Машковский М.Д. Лекарственные средства (1-2 том) – М.:Медицина.-2000. 1152с. 
7. Лепахин В.К., Шашкова Г.В. Синонимы лекарственных средств. – М.: Медицина,1995. – 

110с. 
7.Лектор: доцент, канд.. медичних наук Бойчук Роман Романович 

8.Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна 
робота. 
9.Оцінювання: контрольні роботи, тестове опитування, заліки (модуль), іспит.  
 

Блок дисциплін для підготовки спеціаліста 
 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки 

 
Цивільна оборона 
Курс – 5; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 – кред. 

Обов’язкова 
  Мета викладання дисципліни – це теоретична й практична підготовка студентів з 
питань організації захисту населення; вивчення шляхів і способів підвищення організації і 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, 

наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з дією зброї масового 

ураження. 
У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 

а) знати: 

характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та 
воєнного часу;  способи  і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, 

катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;  порядок дій сил ЦО і 
населення  в умовах надзвичайних обставин; 

призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, 

дозиметричного контролю; 

методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної 
обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії; основні стійкості 
роботи галузей сільського і лісового господарства в НС; основи організації і здійснення 
заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при 

виникненні Н С. 

б) уміти: 

 практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, 



стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження; оцінювати радіаційну, 
хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті стихійного 

лиха та аварії; керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших 

невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМ. 1. Цивільний захист (ЦЗ) в сучасних умовах ; Надзвичайні ситуації мирного і 
воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей; Оцінка обстановки у надзвичайних 

ситуаціях; Захист населення  в надзвичайних ситуаціях. 

 

ЗМ. 2. Організація навчання населення з цивільного захисту, методика проведення 

занять з цивільного захисту. Організація і проведення заходів щодо надання допомоги 

потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.  Дії 
викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (ЦЗ). 

Основна література: 
1. Закон України "Про правові засади цивільного захисту", № 1859 - IV, 24 червня 

2004. 

2. Воробйов О.О., Романів Л.В.  Цивільний захист. Навчальний посібник. – Чернівці: 
Рута, 2008. – 152 с. 

3. Стеблюк М.І.  Цивільна оборона: підручник. - 2-ге видан., перероблене і 
доповнене. - К.: Знання - Прес, 2003. - 455 с. 

Викладацький склад: Воробйов О.О. – к.мед. н., доц.., зав.каф; Романів Л.В. – к.мед.н., 

доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; 

Куковська І.Л. – к.мед.н., доц.; Ринжук Л.В. – к.мед.н. доц.;  Білоус В.В. - викл. ; 

Логуш Л.Г. - викл.; Малейкий І.М. - викл. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 

тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку. 
 

Охорона праці в галузі 

Код    дисципліни – 

2. Курс – 5, перший семестр; години – 36; 2 год. на тиждень ( 1Л, ); 1 кредит.    

3. Обов’язкова. 

4. Опис: Характеристика шкідливих хімічних факторів. Охорона оточуючого 

середовища від забруднень промисловими викидами. Водопостачання і каналізація. 
Основи безпеки технологічних процесів. Безпека праці в хімічних лабораторіях і на 
дослідних установок (робота зі склом, нагрівання, робота з вакуумними системами, 

види перегонки, робота з лужними металами, робота з ртуттю). 

5. А) попередні умови: математика, фізика, органічна хімія, фізична хімія, основи 

екології, хімічна технологія, хімічна технологія, хімія високомолекулярних сполук, 

основи охорони праці, безпека життєдіяльності; 

Б) цілі та завдання: студент повинен опанувати основи безпеки технологічних 

процесів та безпеки праці в хімічних лабораторіях і на дослідних установках; повинен 

сформувати уміння та навики для створення безпечних умов праці на виробництві та в 



хімічних лабораторіях, безпечної експлуатації виробничого обладнання та 
лабораторних установок. 

В) бібліографія: 

 

1. Кобевник В.Ф. Охрана труда. - Киев: Вища школа. 1990. - 286 с. 
2. Бобков А.С., Блинов А.А., Николаева Т.Г. Охрана труда при производстве и 

переработке полимерных материалов. -  М.: Химия, 1986. - 271 с. 
3. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в 

химической промышленности. -  М.: Химия, 1982. -  295 с. 
4. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. - Ленинград: Химия, 

1985. -  210 с. 
5. Милохов В.В. и др. Охрана труда: Учебное пособие. - Л.: Изд. ЛГУ, 1983. - 114 с. 
6. Бесчастнов М.В. и др. Аварии в химических производствах и меры их 

предупреждения. - М.: Химия, 1976. -  368 с. 
6. Лектор: Ягодинець Петро Іванович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації. 
8. Оцінювання: іспит усний. 

 

Інтелектуальна власність 
Шифр дисципліни –  

 

Курс – 5; семестр 10; всього годин - 36; на тиждень – 1 год (л); 1 кредит. 
Обов’язкова 
Мета курсу: формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, 
розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, 
економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а 
також  правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній 

формах. 

Основні завдання: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та 
ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; 
розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та 
захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від 

них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб. 

ЗМ1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини: 

Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль 
інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. 

Система інтелектуальної власності: 
Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної 
власності. Система законодавства України про інтелектуальну власність. Державна 
система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної 
власності. 
Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності: 
Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової власності. 
Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів 
авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за 
кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.  

Економіка інтелектуальної власності: 
Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 
власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка 
вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності: підходи та методи. Життєвий цикл 

об'єкта інтелектуальної власності.  



Захист прав інтелектуальної власності: 
Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. Категорії спорів.  Форми 

і порядки  захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права 
інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту 
та кримінальна відповідальність за порушення прав. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та 
інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с. 

2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: 

“Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.  
3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: 

Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 
4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / 

За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с. 
5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – 

К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с 
Викладацький склад:  Горська Ірина Іллівна – асистент. 
Методика викладання та методі навчання: В процесі викладання даної дисципліни 

використовуються різні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції, 
дискусії, консультації (індивідуальні, групові, колективні). 
Оцінювання: В процесі викладання курсу здійснюється поточний контроль (оцінка знань 
студентів пройденого матеріалу, участь в тематичних дискусіях), а також здійснюється 
підсумковий контроль у формі усного заліку. 

 

Методологія наукових досліджень 
Шифр дисципліни: 

Курс V, сем 1 Всього 54 год. ; на тиждень лекц.1 год., 1,5 кредити (залік) 

Обов’язкова   

Метою даної дисципліни є ознайомлення студентів із набором стандартних прийомів 
та навичок, що спрощують та полегшують проведення досліджень. Викласти в 
доступній формі основні методичні прийоми: робота з науковою літературою, 

накопичення ділової інформації, організація і проведення наукового експерименту і 
спостережень, обробка експериментального матеріалу. 

        Студенти повинні освоїти основні методи теоретичних та 
експериментальних наукових досліджень, знати види похибок та проводити 

статистичну обробку експериментальних результатів. 

            В процесі вивчення курсу студенти повинні набути навичок раціональної роботи з 
науковою літературою, проводити обробку результатів спостережень, вміти математично 

виражати графічну залежність експериментальних величин, що підлягають невідомим 

законам, оформленні та представленні результатів дослідницької роботи. 

 Література 

1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: 
навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.  

2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: 
Навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер.,2003. – 116 с.  

3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 1997. – 212 с.  
4. Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда – Новосибирск.: Наука, 1979. – 

98 с.  
5. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 208 с.  
6. Романенко В.Н., Орлов А.Г., Никитина Г.В. Книга для начинающего 

исследователя-химика. – Л.: Химия, 1987. – 282 с.   
Викладацький склад: Нечипорук Василь Васильович – професор, доктор ф.-м. наук.  

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, індивідуальна робота.  



Оцінювання: поточні контрольні роботи, усні відповіді, колоквіуми 

Залік: усно-письмовий.  

 

Хімія напівпровідників 
Код дисципліни - 

2. Курс – 5 – дев´ятий-десятий семестр; всього годин – 459 (спец. 8,5 кредитів), 513 

(магістри, 9,5 кредитів); дев’ятий семестр: Лекцій 27 год. на тиждень (спец., магістри), 

лаборат. роботи 63 (спец.), 18 (магістри);  десятий семестр: лаборат. роботи 144 (спец.), 96 

(магістри) 

Річний курс = 8,5 кредитів (спец.), 9,5 кредитів (магістри) 

3. Обов’язкова.  

4. Опис:  Завдання хімії та фізики напівпровідників. Зонна теорія. Власна та домішкова 
провідність. Статистика електронів та дірок. Хімічний зв’язок в напівпровідниках. Їх 

електрофізичні та оптичні властивості. Фізико-хімічний аналіз напівпровідникових 

систем. Р-Т-х-діаграми, їх проекції та перерізи. Властивості напівпровідникових систем. 

Елементарні напівпровідники, бінарні сполуки типів А(III)В(V) та А(ІІ)В(УІ). Кадмій 

телурид. Т-х та Р-Т-х-діаграми. Вплив відхилення від стехіометрії на електричні 
властивості кристалів. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії, технології напівпровідників. 
Б) Цілі та завдання: Завданням курсу є набуття студентами знань, вмінь та навичок з 
напівпровідникового матеріалознавства, необхідних як для розширення власного 

кругозору та основ наукових знань, так і для тієї частини студентів, дипломні 
(магістерські) роботи яких так чи інакше пов’язані з напівпровідниками. 

В) Бібліографія: 

1. О. Панчук, Конспект курсу „Хімія напівпровідників”, 2009 (електр. версія).  
2. Переш Є.Ю.,Різак В.М., Семрад О.О., Хімія твердого тіла в 2 т., Ужгород, 

«Закарпаття», 2000.  

3. Ropp R.C. Solid State Chemistry, Amsterdam: Elsevier, 2003.  

4. Я.А.Угай, Введение в химию полупроводников. М.: Высшая школа,1975, 302 С.  

5. Н.А. Горюнова. Сложные алмазоподобные полупроводники. М.; Советское радио, 

1968, 267 С.  

6. Глазов В.М., Земсков В. С. Физико-химические основы легирования 
полупроводников. М.: Наука, 1967.  

7. Гаркуша Ж.М. Основы физики полупроводников, М.;Высшая школа,1982,  

8. Зломанов В. П. Р-Т-х-диаграммы двухкомпонентных систем. М.;МГУ, 1980,151 С.  

9. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. 
М,; Высшая школа, 1973, 655 С.  

10. Мизецкая И. Б., Олейник Г.С., Буденная А. Д. и др. Физико-химические основы 

синтеза монокристаллов твердых растворов соединений А(II)В(VI). Киев, Наукова 
думка. 1986, 160 С.  

11. Панчук О.Э. Направленное легирование полупроводников А(П)В(У1).-Дисс, на 
соиск. учен.ст. д.х.н. М.; МГУ, 1988, 441 С.  

6. Лектор: Панчук Олег Ельпідефорович, професор, доктор хімічних наук. 

7. Методи викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, написання реферативної 
роботи, консультації. 

8. Оцінювання: Контрольні роботи, тестове опитування, реферат, залік з лабораторного 

практикуму, екзамен письмовий. Модульне оцінювання з можливістю набрати бали на 
оцінку без складання іспиту. 



Дефекти напівпровідників 
Код дисципліни -  

2. Курс – 5 – дев’ятий семестр, спільно для спеціалістів та магістрів; всього годин – 108 (2 

кредити): Лекцій 18 год. (спец., магістри) практичні заняття 18 год.  

Річний курс = 2 кредити (спеціалісти, магістри) 

3. Обов’язкова. 
4. Опис: Будова твердих тіл, типи дефектів. Точкові дефекти як фактор, що різко змінює 
електричні властивості матеріалу. Термодинаміка та статистика точкових дефектів за 
Шотткі та Френкелем в простих напівпровідниках. Квазіхімічна теорія взаємодії точкових 

дефектів Крегера. Апроксимаційне розв’язання системи КХРД за Брокером. 

Апроксимаційні діаграми залежності концентрації точкових дефектів і елементарних 

напівпровідниках та CdTe як функція температури, тиску пари домішки або компонентів 
сполуки. Лінійні дефекти. Краєва дислокація, її переміщення. Вектор Бюргера. Виявлення 
дислокацій, їх вплив на електричні властивості напівпровідників. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії, технології напівпровідників, 
хімії напівпровідників. 
Б) Цілі та завдання: Завданням курсу є набуття студентами знань, вмінь та навичок з 
напівпровідникового матеріалознавства, необхідних як для розширення власного 

кругозору та основ наукових знань, так і для тієї частини студентів, дипломні 
(магістерські) роботи яких так чи інакше пов’язані з напівпровідниками. 

В) Бібліографія: 

1. Панчук Л. „Дефекти в напівпровідниках”, Конспект лекцій (електронна форма), 
Чернівці, ЧНУ, 2009  

2. Крегер Ф. Химия несовершенньх кристалов. М.: Мир,1968, 654 c.  

3. Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках. М.:Наука, 1972, 

384 с.  

Додатково для магістрів 

1. К. Бургуэн, М. Ланно. Точечные дефекти в полупроводниках. М.; Мир, 1985.  

2. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. М.: Высшая школа, 1983.  

3. P.Fochuk, O.Korovyanko, O.Panchuk. High-temperature point defect equilibrium in 

CdTe modeling. J.Cryst. Growth, v.197, 1999, p.603-6  

4. P.Fochuk, O.Korovyanko, I.Turkevych a.o. Defect chemistry in CdTe<In> crystals. 

J.Cryst. Growth, 1999, v.207, p. 273-277.  

6. Лектор: Панчук Олег Ельпідефорович, професор, доктор хімічних наук. 

7. Методи викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, написання 
реферативної роботи, консультації. 
8. Оцінювання: Контрольні роботи, тестове опитування, реферат, залік з лабораторного 

практикуму, екзамен письмовий. Модульне оцінювання з можливістю набрати бали на 
оцінку без 
 

Нанотехнології 
Шифр дисципліни   

7. Курс - 5,  (1, 2-семестр); годин –162: 4 год. на тиждень (2 Л, 2 Практ.), 
4,5кредити; 

8. Спецкурс. 
9. Опис: “Нанотехнологія” є новим спецкурсом для студентів хімічного 

факультету. В данному курсі розглядаються основні досягнення в галузі 
нанотехнології та прогнози спеціалістів на наступне десятиріччя. При вивченні 



дисципліни актуалізуються основні положення, проблеми і методи сучасної 
хімії, зокрема, хімії твердого тіла, застосування фізичних методів для 
дослідження неорганічних речовин, дефекти в кристалах і нестехіометрія, 
тверді розчини, іонна провідність і тверді електроліти, оптичні властивості, 
положення колоїдної хімії. Широкі міждисциплінарні зв’язки нанотехнології з 
іншими науками сприяють закріпленню знань набутих на попередніх курсах. 

Вивчення дисципліни сприяє розвитку навичок науково-дослідої роботи, 

організації праці та самостійної роботи студентів, розширює їх науковий 

світогляд.    

10. Попередні умови: необхідні знання попередніх курсів неорганічної, 
аналітичної, органічної, колоїдної хімії, фізики та математики. Бажане 
володіння англійською мовою 

Мета курсу - ознайомити студентів із основними поняттями та ідеями 

нанотехнології як основи сучасної науково-технічної революції. Продемонструвати 

принципову відмінність фізичних властивостей  наносистем і наноматеріалів від 

аналогічних властивостей звичайних макроскопічних систем і макроскопічних тіл. 

Надати студентам базові знання фізико-хімічних основ створення і застосування 
напівпровідникових, оксидних (магнітних) та металічних наноструктур. 

Проаналізувати сучасні методи створення і дослідження наносистем і 
наноматеріалів.Показати міждисциплінарнрий характер нанохімії і її прикладної 
ланки – нанотехнології 
Студент повинен знати: основні визначення (нанометр, наноструктура, 

наноматеріал, нанотехнологія тощо); особливості фізичних і хімічних властивостей 

наноструктур і наноматеріалів; структуру, властивості і застосування основних 

наноструктур і наноматеріалів у техніці, медицині, біології, обчислювальній техніці, 
охороні оточуючого середовища;методи створення наноразмірних напівпровідникових 

структур, вуглецевих нанотрубок і фулеренів, металічних та оксидних наночастинок, 

особливості їх застосування в електроніці; проблеми, пов’язані з розвитком 

нанотехнології, в тому числі; екологічні та медичні; завдання викладача середньої та 
вищої школи в подготовці нового покоління до життя і роботи в умовах сучасної науково-

технічної революції. Студент повинен вміти виконувати в лабораторних умовах практичні 
роботи по вимірюванню оптичних характеристик колоїдних розчинів наночастинок та 
комп’ютерній обробці отриманих даних. 

Бібліографія: 

1.Р.Ф. Хайрутдинов. Химия полупроводниковых наночастиц. - Успехи химии. -  67 (2). – 

1998  C: 125-139 

2. М.А. Рыбалкина. Нанотехнологии для всех. М.: Nanotechnology News Network, 2005. 

3. Суздалев И.П., Суздадев П.И. Нанокластеры и нанокластерные системы. // Успехи 

Химии. 2001. Т.70. №.3. С.203-240 

4. В.В.Скороход, І.В.Уварова, А.В.Рагуля. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах. - 
Київ: Академперіодика, 2001. - 180 с 

Викладацький склад: Лектор: Щербак Лариса Павлівна, ас. Халавка Юрій Богданович 

Методика викладання та методи навчання: Лекції, консультації, практичні заняття 

Оцінювання: Письмові модульні контрольні. Письмовий іспит. 

Атомно-абсорбційний елементний аналіз 

Курс – 5, девятий семестр; годин – 108; 2 год. на тиждень ( 1 Л, 1 Лаб); кредитів – 3,0. 

Обов’язкова. 



Опис: Атомно-абсорбційна спектроскопія та її можливості при визначенні слідів 
елементів. Принцип методу, джерела світла, атомізатори, оптичні системи. Метрологічні 
характеристики атомно-абсорбційного методу. Техніка та методика роботи на атомно-

абсорбційних приладах. Підвищення точності полум’яного атомно-абсорбційного аналізу. 
Підвищення точності електротермічного атомно-абсорбційного методу. Особливості 
електротермічного способу атомізації. Формування аналітичного сигналу в 
електротермічній атомно-абсорбційній спектроскопії. Електротермічне атомно-

абсорбційне визначення важкоатомізованих елементів. Хімічні модифікатори. Органічні 
реагенти та металокомплексні сполуки, як модифікатори в електротермічному атомно-

абсорбційному аналізі. Використання атомно-абсорбційної спектроскопії в аналітичній 

хімії різних об’єктів. 

Попередні умови: необхідні загальні знання фізики, хімії, математичної статистики. 

Цілі та завдання: студенти повинні знати теоретичні основи елементного аналізу з 
використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра, вміти проводити підготовку 
проб для вимірювання концентрацій елементів та статистичну обробку даних. Студенти 

повинні вміти самостійно аналізувати отримані результати та використовувати їх для 
практичних потреб. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 

1. Спектральный анализ чистых веществ / Под ред. Х.И. Зильберштейна. – Санкт-

Петербург: Химия, 1994. – 335 с. 

2. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа. Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1997. – 200 с. 

3. Алемасова А.С. Высокотемпературные процессы превращения 

комплексообразователей и комплексов металлов в атомно-абсорбционном анализе. 

– Донецк: ДонГУ, 1997. – 297 с. 

4. Ермаченко Л.А., Ермаченко В.М. Атомно-абсорбционный анализ с графитовой 

печью. Методическое пособие для практического использования в санитарно-

гигиенических исследованиях. – М.: ПАИМС, 1999. – 219 с. 

5. Волынский А.Б. Систематический поход к устранению матричних влияний в 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометри: Автореферат дис. … 

д.х.н. – Москва, 2001. – 47 с. 

6. Чмиленко Ф.О., Деркач Т.М. Методи атомної спектроскопії: атомно-абсорбційний 

спектральний аналіз. Навчальний посібник. – 

Викладацький склад 

Лектор: Кобаса Ігор Михайлович, д.х.н., професор 

Методика викладання та методи навчання Лекції, лабораторні роботи, консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, тестове опитування, реферати, залік, іспит письмовий. 

 

Електричні та кінетичні методи аналізу  
    Код дисципліни -  

2. Курс - 5, дев'ятий та десятий семестри, годин - 216, 4 год. на тиждень (1л, 3 лаб.), 6 

кредитів. 
3. Вибіркова. 
4. Опис: Електрогравіметричний аналіз. Потенціометрія і потенціометричне титрування. 
Кондуктометрія і кондуктометричне титрування. Кулонометрія  і кулонометричне 
титрування. Полярографія і амперометричне титрування. Суть, межі застосування, 



особливості кінетичних методів аналізу.  Індикаторна реакція та індикаторна речовина. 
Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Молекулярність і 
порядок реакції. Реакції першого і другого порядку. Складні реакції Теорія активних 

зіткнень. Енергія активації, стеричний фактор. Теорія перехідного стану. Каталітичні 
реакції.  
5. А) Попередні умови: небхідні загальні знання з хімії, фізики, математики, інформатики 

і мікроелектроніки.  

    Б) Цілі і завдання: метою і завданням дисципліни є поглиблення знань з теоретичних  

основ і експериментальної інтерпритації електрохімічних і кінетичних методів аналізу, 
вміння розробити методики кількісного визначення різних елементів, провести 

обчислення результатів аналізу цими методами та провести їх статистичну обробку.   

    В) Бібліографія:  

1. Яцимирский К.Б. Кинетические методы анализа. – М.: Химия, 1967. 

2. Марк Г., Рехниц Г. Кинетика в аналитической химии. – М.: Химия, 1972. 

3. Бончев П.Р. Комплексообразование и каталитическая активность. – М.:     Мир,1975 

4. Мюллер Г., Отто М., Вернер Г. Каталитические методы в анализе следов элементов. 
– М.: Мир,1983. 

5. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. - М.: Мир, 1989. - 526 с. 
6. Мейтис Л. Введение в курс химического равновесия и кинетики. - М.: Мир, 1984. - 

603 с. 
7. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. К. 1,2. - М.: Химия, 1990. - 

937 с. 
8. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (Аналитика). К. 1,2. - М.: Высш. шк., 2001. - 

1261 с. 
9. Основы аналитической химии / Под ред. Ю.А. Золотова.  - М.: Высш. шк., 2002. - 

1116 с  
6. Лектор: проф. Кобаса Ігор Михайлович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації, лабораторні роботи. 

8. Оцінювання: тестове опитування, реферати. Іспит письмовий. 

 

Вибрані розділи фізичної хімії 

Курс – 5, семестр 10, всього годин –270; на тиждень 3,5 год ( 2 Л., 2 Пр., 6 Л); 2,25 

кредитів. 

Обовязкова. 

Опис 

Фізична хімія і ЕОМ. Шляхи співпраці. Основні програмні продукти, що 

використовуватимуться у курсу. Обробка інформації. Кінетичні та дифузійні процеси у 
хімічній технології та екології. Основні закономірності. Масштаб процесу. Поняття про 

технологічний процес матеріального виробництва. Сучасні технологічні процеси та їх 

характеристика. 

Дифузійні процеси та проблеми їх розвязання. Кінцево-різницеві аналоги дифрівнянь у 
часткових похідних та способи їх розвязку. Кінетичні процеси. Схеми. Механізми. Їх 

значення у технологічних та екологічних процесах. Диференціальні рівняння та способи їх 

побудови й розвязок у MathCadi. Порядок реакції та його визначення. Енергія активації 
процесу та її визначення. 

Кінетика змішування розчинів. Реактор ідеального перемішування. Аналітичний розвязок. 

Застосування у реальних процесах. Процеси ідеального витіснення у хімії. 



Реакції у потоках. Неізотермічні реакції. Газова хроматографія. Детектори та їх 

характеристики.Статика сорбції. Кінетика сорбції. Дифузія. 

Мета навчальної дисципліни «Ошибка! Источник ссылки не найден.»: 

• повязати знання з вибраних розділів фізичної хімії з способами автоматизації 

наукового дослідження в області фізичної хімії за допомогою ЕОМ ; 

• деталізація кінетичних та дифузійних процесів у хімії; 

Основні завдання навчальної дисципліни «Вибрані розділи фізичної хімії»: 

• формування у студентів грунтовних знань про основні процеси наукового фізико-

хімічного дослідження з використанням інтенсивних технологій; 

• формування умінь щодо використання основних законів хімії для керування 

технологічними процесами, прогнозування поведінки хімічних речовин; 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 

Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. М.: Высшая школа. 1988. 400 с. 
Еремин Е.Н. Основы химической кинетики. М.: Высшая школа. 1986. 375 с. 
Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. М.: Высшая школа. 1988. 391 

с. 

Кафаров В.В.   . Моделирование процессов в химической технологии.  - М.:Химия,  

1982.  - 288 с. 

Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии, К.: “Вища 

школа”. - 1973.- 280 с. 
 

Викладацький склад  

Скіп Борис Васильович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання:Поточне: контрольні роботи, колоквіуми. Підсумкове:іспит (усний/тест). 
 

Неорганічні речовини у фармації 
Код дисципліни 

Курс -5 (9 семестр): годин 108 ( 2л , 2 практ.). 3 кредити 

Спецкурс 

Опис: основні положення і правила контролю лікарських засобів в процесі їх 

розробки і виробництва; уявлення про зміст і структуру Державної фармакопеї 
України; новітні тенденці розвитку фармацевтичної промисловості та ідентифікації 
лікарських препаратів і речовин 

Попередні умови: знання попереднього курсу неорганічної хімії, аналітичної, 
фізичної хімії. 

Мета курсу –  забезпечити підготовку спеціалістів-хіміків в області синтезу та 
ідентифікації неорганічних лікарських речовин. При вивченні курсу студент не 
лише вивчає фізико-хімічні властивості лікарських засобів і медичних матеріалів, 
знайомиться із стандартними методиками аналізу, описаними у Державній 

фармакопеї України, а й вивчає хімічні та технологічні особливості лабораторного 

та промислового синтезу неорганічних матеріалів фармації. Крім цього, студент 
повинен засвоїти основні фізико-хімічні принципи компонування лікарських 

засобів та застереження щодо їх несумісності.  



Студент повинен знати: основні положення і правила контролю за якістю 

лікарських речовин у процесі їх розробки і виробництва; загальні принципи оцінки 

якості лікарських форм і вимоги до умов їх зберігання; фізико-хімічні процеси, що 

відбуваються при зберіганні лікарських засобів і шляхи підвищення їх стабільності; 
основні методи синтезу неорганічних речовин, їх розділення, очистки і встановлення 
структури та складу; зв’язок між структурою лікарських сполук і їх дією на організм. 

Студент повинен вміти: описати основні методи синтезу неорганічних речовин;  

знайти в Державній фармакопеї України стандартну методика ідентифікації та 
визначення чистоти лікарського препарату та провести відповідні хімічні операції;  
самостійно знаходити та опрацьовувати сучасну літературу, в  тому числі електронні 
джерела інформації 

Бібліографія:  

- Державна Фармакопея України (Державне підприємство «Науково-

експериментальний фармакопейний центр»).- 1-е вид. -Харків: РІРЕТ, 2001.-556с. 
- Машковский М.Д. Лекарственные средства 14- издание 2 т. М. 2001 р. -608 с. 
- Беликов Н.Р.  Фармацевтическая химия. М. Высшая школа 1985 р. -768 с. 
- Г.А. Мелентьева, Л.А. Антонова. Фармацевтическая химия М. 1985 р. -480 с. 
- Фармацевтична хімія. Навчальний посібник/ За загальною редакцією П.О. 

Безуглого. –Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. -552 с. 

Викладацький склад: Лектор: Щербак Лариса Павлівна 

Методика викладання та методи навчання: Лекції, консультації, практичні заняття 

Оцінювання: Письмові контрольні. Письмовий іспит. 

 

Основи синтезу лікарських препаратів 

Курс – 5, дев’ятий (9 тижнів) та десятий (8 тижнів) семестри; годин – 432; дев’ятий 

семестр – 6 год на тиждень (4 Л, 2 Лаб), десятий семестр – 10 год. на тиждень (2 Л, 8 

Лаб.). 12 кредитів. 

Вибіркова. 

Опис: курс присвячений вивченню сучасних методів синтезу лікарських препаратів. 
Розглядаються питання створення лікарських субстанцій, методи введення 
функціональних груп в базисні структури і проміжні продукти лікарських засобів (пряме 
введення, перетворення функціональних груп, заміна функціональних груп); методи 

утворення С-С та С=С зв’язків при побудові лікарських субстанцій; основні підходи до 

синтезу відомих лікарських речовин, що містять різні гетероциклічні системи; умови 

проведення реакцій синтезу лікарських препаратів різних класів; методи проведення 
основних операцій хімічного синтезу. Для кожної базисної структури: подається 
визначення її хімічної суті; вказується спектр лікувальної дії лікарських субстанцій, що 

характеризуються цією структурою; подаються синтетичні методи її побудови – 

ланцюгової чи циклічної – на основі прикладів з зазначеного ряду сучасних діючих в 

Україні лікарських речовин. Вивчаються новітні тенденції в синтезі лікарських речовин. 

Попередні умови: базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 
загальних наукових дисциплін, особливо курсу органічної  та фармацевтичної хімії. 
Цілі та завдання: Дати студентам знання про сучасні методи синтезу, які 
використовуються для одержання основних класів застосовуваних в лікарській практиці 
фармацевтичних субстанцій. Сформувати вміння здійснювати вмілий вибір синтетичних 

методів для створення чи відтворення потрібних лікарських субстанцій. Знайомити з 



сучасними методами дослідження в області одержання різних типів синтетичних 

лікарських засобів. 
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 
1. О.П. Швайка. Основи синтезу лікарських речовин. – Донецьк “Східний видавничий 

дім”, 2002. – 304 с.  
2. А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, И.В. Шендрик. Основы органической химии 

лекарственных веществ. – М.: Химия, 2001. – 192 с. 
3. Г.И. Жунгиету, В.Г. Граник Основные принципы конструирования лекарств. – 

Кишенев: Издательско-полиграфический комплекс Государственного университета 
Молдовы, 2000. – 352 с.  

4. Машковский М.Д. Лекарственные средства. (Пособие для врачей). В 2-х томах.– М.: 

Новая волна, 2001. – Т. 1. – 540 с. – Т. 2. – 608 с. 
5. Л.Н. Яхонтов, Р.Г. Глушков. Синтетические лекарственные средства. – Москва  
Викладацький склад :Лектори: Скрипська Ольга Василівна 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання:Захист лабораторних робіт. Контрольні роботи. Тестове опитування. Залік 

усний. Екзамен письмовий. 

 

Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу лікарських препаратів. 

Загальний опис дисципліни 

 Курс – 5, дев’ятий (9 тижнів) та десятий (8 тижнів)  семестри; годин - 270; дев’ятий 

семестр - 6 год на тиждень ( 2Л, 4 Лаб), десятий семестр – 6 год. на тиждень (2Л, 4 Лаб.). 

7,5 кредитів. 

Вибіркова. 

Опис: Завдання та методи сучасного хімічного  аналізу лікарських. Визначення фізичних 

констант. Якісний елементний аналіз. Кількісний елементний аналіз. Аналіз 
функціональних груп. Систематичний якісний аналіз лікарських засобів. Ідентифікація. 
Експрес-аналіз ліків. Спектральний аналіз лікарських засобів. Використання УФ-, ІЧ- та 
ЯМР спектроскопії для ідентифікації та перевірки якості та тотожності ліків. 

Попередні умови: необхідні загальні знання органічної, неорганічної та аналітичної хімії 

Цілі та завдання: Вивчення хімічних методів якісного і кількісного елементного та 
функціонального аналізу лікарських препаратів органічної природи. а також  фізико-

хімічних методів дослідження та  встановлення будови. 

Студенти повинні знати методи встановлення будови нових хімічних сполук, вміти 

визначати якісний елементний склад органічних речовин, співвідношення елементів у 
речовині, встановлювати наявність функціональних груп у речовинах, проводити 

комплексний аналіз лікарських засобів. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 
1. Шрайнер Р. Фьюзон Р. Идентификация органических соединений .- Мир, 1983.-703 с. 
2.  Мазор Л. Методи органического  анализа.-М.1986.-555С. 

3. Фармацевтичний аналіз. Під ред. П.О.Безуглого. Харків. Вид.НФАУ. 2001.- 237 с. 
4.    С.Сигша, Дж.Г.Ханна Количественній органический   анализ по функциональным 

группам.М.: Химия.-1983.-675 с. 

5. Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Спектрофотометричні методи аналізу. – Донецьк: ДНУ, 

2002. – 80 с. 



6. Овчинников М.М., Подгорный Г.Н., Балаховский И.С. Количественный 

спектрофотометрический анализ в ультрафиолетовой, видимой и ближней 

инфракрасной областях // Клиническая лабораторная диагностика. – 2002, №2. – С. 

6-11. 

Викладацький склад:Лектори: Букачук Ольга Михайловна, Ягодинець Петро 

Іванович 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, лабораторні 
роботи. 

Оцінювання:Тестове опитування. Залік усний. Екзамен письмовий. 

 

Вибрані розділи фармацевтичної хімії 
Загальний опис дисципліни 

 Курс – 5, десятий семестр; годин – 320; 19 кредитів. 

Вибіркова. 

Опис: курс присвячений вивченню: 

  хімічної будови лікарських речовин, закономірностей взаємозв’язку хімічної структури з 
  фізичними, хімічними та фармакологічними властивостями, джерел і способів одержання  
  лікарських препаратів, способів контролю якості та умов їх збереження; 
   основних методів обробки, приготування, зміни стану, форми сировини, чи матеріалу  

    напівфабрикату, які використовують у процесі виробництва продукції. 
Попередні умови: базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення загальних 

наукових дисциплін, особливо курсу фармацевтичної, органічної й аналітичної хімії. 
Цілі та завдання: Дати студентам знання про основні методи синтезу, ідентифікації та кількісного 

визначення лікарських препаратів; характеристику і класифікацію медичних розчинів, виробництво 

екстракційних препаратів, препаратів біогенних стимуляторів і препаратів зі свіжої рослинної 
сировини. Сформувати знання, уміння і навики планування і постановки науково-дослідного хіміко-

аналітичного експерименту, вміння користуватися Державною фармакопеєю України. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 
6. Безуглий П.О. та ін. Фармацевтична хімія. – Харків. – 2002. – 448 с. 
7. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія. – Вінниця. – 2003. –

464 с. 
8. Державна фармакопея України. – Харків, 2001. – 556 с. 
9. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии. Под ред. А.П. Арзамасцева. 

– М.: Медицина. – 2001. – 384 с. 
10. Чуешов В.И. и др. Промышленная технология лекарств. Т.2. – Х.: МТК-Книга; Издадельство 

НФАУ, 2002. – 716 с. 
Викладацький склад 

Лектори: Михайловська Тетяна Миколаївна, Скрипська Ольга Василівна, Андрійчук Юлія 
Мирославівна. 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, лабораторні та практичні 
роботи. 

Оцінювання:Захист лабораторних робіт. Контрольні роботи. Тестове опитування. Залік письмовий. 

Блок дисциплін для підготовки магістра 
 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки 



 

Цивільна оборона 
Курс – 5; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 – кред. 

Обов’язкова 
  Мета викладання дисципліни – це теоретична й практична підготовка студентів з 
питань організації захисту населення; вивчення шляхів і способів підвищення організації і 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, 

наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з дією зброї масового 

ураження. 
У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 

а) знати: 

характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та 
воєнного часу;  способи  і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, 

катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;  порядок дій сил ЦО і 
населення  в умовах надзвичайних обставин; 

призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, 

дозиметричного контролю; 

методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної 
обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії; основні стійкості 
роботи галузей сільського і лісового господарства в НС; основи організації і здійснення 
заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при 

виникненні Н С. 

б) уміти: 

 практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, 

стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження; оцінювати радіаційну, 
хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті стихійного 

лиха та аварії; керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших 

невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМ. 1. Цивільний захист (ЦЗ) в сучасних умовах ; Надзвичайні ситуації мирного і 
воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей; Оцінка обстановки у надзвичайних 

ситуаціях; Захист населення  в надзвичайних ситуаціях. 

 

ЗМ. 2. Організація навчання населення з цивільного захисту, методика проведення занять 
з цивільного захисту. Організація і проведення заходів щодо надання допомоги 

потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.  Дії викладачів і 
учнів у надзвичайних ситуаціях. 

Основна література: 
4. Закон України "Про правові засади цивільного захисту", № 1859 - IV, 24 червня 

2004. 

5. Воробйов О.О., Романів Л.В.  Цивільний захист. Навчальний посібник. – Чернівці: 
Рута, 2008. – 152 с. 

6. Стеблюк М.І.  Цивільна оборона: підручник. - 2-ге видан., перероблене і 
доповнене. - К.: Знання - Прес, 2003. - 455 с. 

Викладацький склад: Воробйов О.О. – к.мед. н., доц.., зав.каф; Романів Л.В. – к.мед.н., 

доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; 

Куковська І.Л. – к.мед.н., доц.; Ринжук Л.В. – к.мед.н. доц.;  Білоус В.В. - викл. ; 

Логуш Л.Г. - викл.; Малейкий І.М. - викл. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 



тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку. 
 

Охорона праці в галузі 

Код    дисципліни – 

2. Курс – 5, перший семестр; години – 36; 2 год. на тиждень ( 1Л, ); 1 кредит.    

3. Обов’язкова. 

4. Опис: Характеристика шкідливих хімічних факторів. Охорона оточуючого 

середовища від забруднень промисловими викидами. Водопостачання і каналізація. 
Основи безпеки технологічних процесів. Безпека праці в хімічних лабораторіях і на 
дослідних установок (робота зі склом, нагрівання, робота з вакуумними системами, 

види перегонки, робота з лужними металами, робота з ртуттю). 

5. А) попередні умови: математика, фізика, органічна хімія, фізична хімія, основи 

екології, хімічна технологія, хімічна технологія, хімія високомолекулярних сполук, 

основи охорони праці, безпека життєдіяльності; 

Б) цілі та завдання: студент повинен опанувати основи безпеки технологічних процесів 
та безпеки праці в хімічних лабораторіях і на дослідних установках; повинен 

сформувати уміння та навики для створення безпечних умов праці на виробництві та в 
хімічних лабораторіях, безпечної експлуатації виробничого обладнання та 
лабораторних установок. 

В) бібліографія: 

 

7. Кобевник В.Ф. Охрана труда. - Киев: Вища школа. 1990. - 286 с. 
8. Бобков А.С., Блинов А.А., Николаева Т.Г. Охрана труда при производстве и 

переработке полимерных материалов. -  М.: Химия, 1986. - 271 с. 
9. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в 

химической промышленности. -  М.: Химия, 1982. -  295 с. 
10. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. - Ленинград: Химия, 

1985. -  210 с. 
11. Милохов В.В. и др. Охрана труда: Учебное пособие. - Л.: Изд. ЛГУ, 1983. - 114 с. 
12. Бесчастнов М.В. и др. Аварии в химических производствах и меры их 

предупреждения. - М.: Химия, 1976. -  368 с. 
6. Лектор: Ягодинець Петро Іванович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації. 
8. Оцінювання: іспит усний. 

 

Інтелектуальна власність 
Шифр дисципліни –  

Курс – 5; семестр 10; всього годин - 36; на тиждень – 1 год (л); 1 кредит. 
Обов’язкова 
Мета курсу: формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, 
розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, 
економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а 
також  правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній 

формах. 

Основні завдання: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та 
ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; 



розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та 
захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від 

них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб. 

ЗМ1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини: 

Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль 
інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. 

Система інтелектуальної власності: 
Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної 
власності. Система законодавства України про інтелектуальну власність. Державна 
система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної 
власності. 
Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності: 
Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової власності. 
Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів 
авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за 
кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.  

Економіка інтелектуальної власності: 
Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 
власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка 
вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності: підходи та методи. Життєвий цикл 

об'єкта інтелектуальної власності.  
Захист прав інтелектуальної власності: 
Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. Категорії спорів.  Форми 

і порядки  захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права 
інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту 
та кримінальна відповідальність за порушення прав. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 

6. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та 
інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с. 

7. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: 

“Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.  
8. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: 

Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 
9. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / 

За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с. 
10. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – 

К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с 
Викладацький склад:  Горська Ірина Іллівна – асистент. 
Методика викладання та методі навчання: В процесі викладання даної дисципліни 

використовуються різні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції, 
дискусії, консультації (індивідуальні, групові, колективні). 
Оцінювання: В процесі викладання курсу здійснюється поточний контроль (оцінка знань 
студентів пройденого матеріалу, участь в тематичних дискусіях), а також здійснюється 
підсумковий контроль у формі усного заліку. 

Методологія наукових досліджень 
Шифр дисципліни: 

Курс V, сем 1 Всього 54 год. ; на тиждень лекц.1 год., 1,5 кредити (залік) 

Обов’язкова   
Метою даної дисципліни є ознайомлення студентів із набором стандартних прийомів 
та навичок, що спрощують та полегшують проведення досліджень. Викласти в 
доступній формі основні методичні прийоми: робота з науковою літературою, 

накопичення ділової інформації, організація і проведення наукового експерименту і 
спостережень, обробка експериментального матеріалу. 



        Студенти повинні освоїти основні методи теоретичних та 

експериментальних наукових досліджень, знати види похибок та проводити 

статистичну обробку експериментальних результатів. 

            В процесі вивчення курсу студенти повинні набути навичок раціональної роботи з 
науковою літературою, проводити обробку результатів спостережень, вміти математично 

виражати графічну залежність експериментальних величин, що підлягають невідомим 

законам, оформленні та представленні результатів дослідницької роботи. 

 Література 

1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: 
навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.  

2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: 
Навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер.,2003. – 116 с.  

3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 1997. – 212 с.  
4. Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда – Новосибирск.: Наука, 1979. – 

98 с.  
5. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 208 с.  
6. Романенко В.Н., Орлов А.Г., Никитина Г.В. Книга для начинающего 

исследователя-химика. – Л.: Химия, 1987. – 282 с.   
 

Викладацький склад: Нечипорук Василь Васильович – професор, доктор ф.-м. наук.  

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, індивідуальна робота.  
Оцінювання: поточні контрольні роботи, усні відповіді, колоквіуми 

Залік: усно-письмовий.  

 

Методика викладання хімії у Вищій школі 
Шифр дисципліни: - 

Загальний опис дисципліни  

Курс – 5 – дев’ятий семестр; годин - 54; - 2 год на тиждень (1 Л, 1 пр.). 2 кредити 

Обов’язкова. 

Опис: система змісту навчального предмету; основні вимоги до вчителя хімії; зміст та 
побудова шк. курсу хімії; програми з хімії; планування навчання; методи навчання хімії; 
класифікація методів; процесуальний блок навч. предмету: дидактичні принципи; 

структурно-логічний аналіз матеріалу; проблемне навчання в МВХ; класифікація уроків з 
хімії; засоби навчання хімії: шкільний кабінет, підручник, посібники; наочність при 

вивченні хімії; формування основних хім. понять при викладанні хімії; узагальнення і 
сист. знань з хімії; самостійна робота учнів; розрахункові задачі з хімії; моделі тестових 

завдань; контроль знань учнів з хімії; критерії оцін. знань.  

кваліфікаційна характеристика хіміка; освітньо-професійна програма вищої освіти за 
професійним спрямуванням “Хімія”; навчальний план хімічного факультету як державний 

документ, що регламентує формування спеціаліста; методичне забезпечення навчального 

процесу з хімії; документація викладача хімії вузу; структура і тип побудови навчального 

процесу при вивченні фахових навчальних дисциплін; міжпредметні зв’язки; принцип 

відбору хімічного матеріалу з врахуванням профілю вузу та факультету; наочність при 

викладанні хімії; курсові та дипломні роботи, як важливі форми навчання студентів 
науково-дослідній роботі; елементи науково-дослідної роботи в лабораторному 

практикумі; розрахункові задачі; організація самостійної роботи студентів.  



Попередні умови: необхідні знання фахових навчальних дисциплін, знання з педагогіки 

та психології. 

Цілі та завдання: інтеграція психолого-педагогічних та хімічних знань та перенесення їх 

на практику навчання хімії в ВНЗ; засвоєння науково-теоретичних основ вивчення хімії у 
ВНЗ; знання методичного забезпечення навчального процесу; опанування 
організаційними формами навчання хімії у ВНЗ; оволодіння методикою проведення 
різних форм занять та методикою розв’язування задач рівня вищої школи. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу  
1. Петров Э.Г., Радванская Л.Н., Шаронова Н.В. Самоусовершенствование 

преподавателя. Учебное пособие. – Херсон; ОЛДІ-плюс, 2002. – 144 с. 
2. О.С. Зайцев. Познавательные задачи по общей химии. М., Изд-во МГУ, 1982, 183 с. 
3. Буринська Н.М. Методика викладання хімії. Теоретичні основи.- К.: Вища школа, 

1987. – 255с. 
4. Астахов О.І., Чайченко Н.Н. Дидактичні основи навчання хімії.- К.: Рад. школа, 

1984. 

5. Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії: Для вступників до вузів. - К.: Вища школа, 
1995. Хімія: Завдання та тести: В 2 ч. - К.: Школяр, 1999. 

6. Хомченко Г.П. Збірник задач з хімії(для вступників до ВУЗів) М 306 ст. 2004-05-01 

А.С.К 

7. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками, розв'язаннями [Текст] : сборник задач 

/ Л.О. Слєта, А.В. Чорний, Ю.В. Холін. - Харків : Ранок, 2001. - 368 с. 
Викладацький склад :Лектор: Коров’янко Олександра Олександрівна, к.х.н. доцент 
Методика викладання та методи навчання :Лекції, лабораторні роботи, консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, розв’язування задач, розробка презентації заняття, 
опрацювання та представлення модульних контрольних завдань з фахової дисципліни, 

залік, екзамен письмовий. 

 

Педагогіка та психологія Вищої школи 
Шифр дисципліни – 8.070801/01/ 

Курс - 5; семестр перший ; всього годин 108, на тиждень 2 год.(л./сем.);  

Обов’язкова 
Попередні умови: 

Мета курсу: на основі отриманих теоретичних знань з педагогіки та психології вищої 
школи виробити у студентів уміння організації навчально – виховного процесу у вищій 

школі, розвитку творчої особистості студентів як викладачів вищої школи та педагогів – 

дослідників, що реалізовуватимуть і розроблятимуть інноваційні методи та технології 
навчання й виховання майбутніх спеціалістів на основі опанування сучасних концепцій 

освіти й переосмислення досягнень передового педагогічного досвіду. 

Для засвоєння курсу пропонуються перелік джерел: 

1. Вітвицька С.С. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К, 2003 

2. Заброцький М.М. Педагогічна психологія. – К.: МАУП, 2000 

3. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник / За ред. 

академіка АПН України О.Г. Мороза. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2001 

4. Немов Р.С. Психологія. – в 3 кн. – М., 1998 

5. Освітні технології: навчально – методичний посібник / за ред. О.М. Пєхоти. – К.: 

А.С.К., 2001 

6. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. М.В. Булановой – Топоровой – 

Ростов – на – Дону: Феникс., 2002 

Викладацький склад: Іванчук Марія Георгіївна, д. пед. н., проф. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, семінари; 

Оцінювання:Поточне: доповіді, реферати, тестове опитування. 
Підсумкове: іспит письмовий 



Хімія напівпровідників 
Код дисципліни - 

2. Курс – 5 – дев´ятий-десятий семестр; всього годин – 459 (спец. 8,5 кредитів), 513 

(магістри, 9,5 кредитів); дев’ятий семестр: Лекцій 27 год. на тиждень (спец., магістри), 

лаборат. роботи 63 (спец.), 18 (магістри);  десятий семестр: лаборат. роботи 144 (спец.), 96 

(магістри) 

Річний курс = 8,5 кредитів (спец.), 9,5 кредитів (магістри) 

3. Обов’язкова.  

4. Опис:  Завдання хімії та фізики напівпровідників. Зонна теорія. Власна та домішкова 
провідність. Статистика електронів та дірок. Хімічний зв’язок в напівпровідниках. Їх 

електрофізичні та оптичні властивості. Фізико-хімічний аналіз напівпровідникових 

систем. Р-Т-х-діаграми, їх проекції та перерізи. Властивості напівпровідникових систем. 

Елементарні напівпровідники, бінарні сполуки типів А(III)В(V) та А(ІІ)В(УІ). Кадмій 

телурид. Т-х та Р-Т-х-діаграми. Вплив відхилення від стехіометрії на електричні 
властивості кристалів. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії, технології напівпровідників. 
Б) Цілі та завдання: Завданням курсу є набуття студентами знань, вмінь та навичок з 
напівпровідникового матеріалознавства, необхідних як для розширення власного 

кругозору та основ наукових знань, так і для тієї частини студентів, дипломні 
(магістерські) роботи яких так чи інакше пов’язані з напівпровідниками. 

В) Бібліографія: 

12. О. Панчук, Конспект курсу „Хімія напівпровідників”, 2009 (електр. версія).  
13. Переш Є.Ю.,Різак В.М., Семрад О.О., Хімія твердого тіла в 2 т., Ужгород, 

«Закарпаття», 2000.  

14. Ropp R.C. Solid State Chemistry, Amsterdam: Elsevier, 2003.  

15. Я.А.Угай, Введение в химию полупроводников. М.: Высшая школа,1975, 302 С.  

16. Н.А. Горюнова. Сложные алмазоподобные полупроводники. М.; Советское радио, 

1968, 267 С.  

17. Глазов В.М., Земсков В. С. Физико-химические основы легирования 
полупроводников. М.: Наука, 1967.  

18. Гаркуша Ж.М. Основы физики полупроводников, М.;Высшая школа,1982,  

19. Зломанов В. П. Р-Т-х-диаграммы двухкомпонентных систем. М.;МГУ, 1980,151 С.  

20. Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. 
М,; Высшая школа, 1973, 655 С.  

21. Мизецкая И. Б., Олейник Г.С., Буденная А. Д. и др. Физико-химические основы 

синтеза монокристаллов твердых растворов соединений А(II)В(VI). Киев, Наукова 
думка. 1986, 160 С.  

22. Панчук О.Э. Направленное легирование полупроводников А(П)В(У1).-Дисс, на 
соиск. учен.ст. д.х.н. М.; МГУ, 1988, 441 С.  

6. Лектор: Панчук Олег Ельпідефорович, професор, доктор хімічних наук. 

7. Методи викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, написання реферативної 
роботи, консультації. 

8. Оцінювання: Контрольні роботи, тестове опитування, реферат, залік з лабораторного 

практикуму, екзамен письмовий. Модульне оцінювання з можливістю набрати бали на 
оцінку без складання іспиту. 

Дефекти напівпровідників 
Код дисципліни -  



2. Курс – 5 – дев’ятий семестр, спільно для спеціалістів та магістрів; всього годин – 108 (2 

кредити): Лекцій 18 год. (спец., магістри) практичні заняття 18 год.  

Річний курс = 2 кредити (спеціалісти, магістри) 

3. Обов’язкова. 
4. Опис: Будова твердих тіл, типи дефектів. Точкові дефекти як фактор, що різко змінює 
електричні властивості матеріалу. Термодинаміка та статистика точкових дефектів за 
Шотткі та Френкелем в простих напівпровідниках. Квазіхімічна теорія взаємодії точкових 

дефектів Крегера. Апроксимаційне розв’язання системи КХРД за Брокером. 

Апроксимаційні діаграми залежності концентрації точкових дефектів і елементарних 

напівпровідниках та CdTe як функція температури, тиску пари домішки або компонентів 
сполуки. Лінійні дефекти. Краєва дислокація, її переміщення. Вектор Бюргера. Виявлення 
дислокацій, їх вплив на електричні властивості напівпровідників. 
5. А) Попередні умови: необхідні знання неорганічної хімії, технології напівпровідників, 
хімії напівпровідників. 
Б) Цілі та завдання: Завданням курсу є набуття студентами знань, вмінь та навичок з 
напівпровідникового матеріалознавства, необхідних як для розширення власного 

кругозору та основ наукових знань, так і для тієї частини студентів, дипломні 
(магістерські) роботи яких так чи інакше пов’язані з напівпровідниками. 

В) Бібліографія: 

4. Панчук Л. „Дефекти в напівпровідниках”, Конспект лекцій (електронна форма), 
Чернівці, ЧНУ, 2009  

5. Крегер Ф. Химия несовершенньх кристалов. М.: Мир,1968, 654 c.  

6. Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках. М.:Наука, 1972, 

384 с.  

Додатково для магістрів 

5. К. Бургуэн, М. Ланно. Точечные дефекти в полупроводниках. М.; Мир, 1985.  

6. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. М.: Высшая школа, 1983.  

7. P.Fochuk, O.Korovyanko, O.Panchuk. High-temperature point defect equilibrium in 

CdTe modeling. J.Cryst. Growth, v.197, 1999, p.603-6  

8. P.Fochuk, O.Korovyanko, I.Turkevych a.o. Defect chemistry in CdTe<In> crystals. 

J.Cryst. Growth, 1999, v.207, p. 273-277.  

6. Лектор: Панчук Олег Ельпідефорович, професор, доктор хімічних наук. 

7. Методи викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, написання 
реферативної роботи, консультації. 
8. Оцінювання: Контрольні роботи, тестове опитування, реферат, залік з лабораторного 

практикуму, екзамен письмовий. Модульне оцінювання з можливістю набрати бали на 
оцінку без 
 

Атомно-абсорбційний елементний аналіз 

Курс – 5, девятий семестр; годин – 108; 2 год. на тиждень ( 1 Л, 1 Лаб); кредитів – 3,0. 

Обов’язкова. 

Опис: Атомно-абсорбційна спектроскопія та її можливості при визначенні слідів 
елементів. Принцип методу, джерела світла, атомізатори, оптичні системи. Метрологічні 
характеристики атомно-абсорбційного методу. Техніка та методика роботи на атомно-

абсорбційних приладах. Підвищення точності полум’яного атомно-абсорбційного аналізу. 



Підвищення точності електротермічного атомно-абсорбційного методу. Особливості 
електротермічного способу атомізації. Формування аналітичного сигналу в 
електротермічній атомно-абсорбційній спектроскопії. Електротермічне атомно-

абсорбційне визначення важкоатомізованих елементів. Хімічні модифікатори. Органічні 
реагенти та металокомплексні сполуки, як модифікатори в електротермічному атомно-

абсорбційному аналізі. Використання атомно-абсорбційної спектроскопії в аналітичній 

хімії різних об’єктів. 

Попередні умови: необхідні загальні знання фізики, хімії, математичної статистики. 

Цілі та завдання: студенти повинні знати теоретичні основи елементного аналізу з 
використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра, вміти проводити підготовку 
проб для вимірювання концентрацій елементів та статистичну обробку даних. Студенти 

повинні вміти самостійно аналізувати отримані результати та використовувати їх для 
практичних потреб. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 

1. Спектральный анализ чистых веществ / Под ред. Х.И. Зильберштейна. – Санкт-

Петербург: Химия, 1994. – 335 с. 

2. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа. Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1997. – 200 с. 

3. Алемасова А.С. Высокотемпературные процессы превращения 

комплексообразователей и комплексов металлов в атомно-абсорбционном анализе. 

– Донецк: ДонГУ, 1997. – 297 с. 

4. Ермаченко Л.А., Ермаченко В.М. Атомно-абсорбционный анализ с графитовой 

печью. Методическое пособие для практического использования в санитарно-

гигиенических исследованиях. – М.: ПАИМС, 1999. – 219 с. 

5. Волынский А.Б. Систематический поход к устранению матричних влияний в 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометри: Автореферат дис. … 

д.х.н. – Москва, 2001. – 47 с. 

6. Чмиленко Ф.О., Деркач Т.М. Методи атомної спектроскопії: атомно-абсорбційний 

спектральний аналіз. Навчальний посібник. – 

Викладацький склад: Лектор: Кобаса Ігор Михайлович, д.х.н., професор 

Методика викладання та методи навчання: Лекції, лабораторні роботи, консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, тестове опитування, реферати, залік, іспит письмовий. 

 

Електричні та кінетичні методи аналізу  
    Код дисципліни -  

2. Курс - 5, дев'ятий та десятий семестри, годин - 216, 4 год. на тиждень (1л, 3 лаб.), 6 

кредитів. 
3. Вибіркова. 
4. Опис: Електрогравіметричний аналіз. Потенціометрія і потенціометричне титрування. 
Кондуктометрія і кондуктометричне титрування. Кулонометрія  і кулонометричне 
титрування. Полярографія і амперометричне титрування. Суть, межі застосування, 
особливості кінетичних методів аналізу.  Індикаторна реакція та індикаторна речовина. 
Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Молекулярність і 
порядок реакції. Реакції першого і другого порядку. Складні реакції Теорія активних 



зіткнень. Енергія активації, стеричний фактор. Теорія перехідного стану. Каталітичні 
реакції.  
5. А) Попередні умови: небхідні загальні знання з хімії, фізики, математики, інформатики 

і мікроелектроніки.  

    Б) Цілі і завдання: метою і завданням дисципліни є поглиблення знань з теоретичних  

основ і експериментальної інтерпритації електрохімічних і кінетичних методів аналізу, 
вміння розробити методики кількісного визначення різних елементів, провести 

обчислення результатів аналізу цими методами та провести їх статистичну обробку.   

    В) Бібліографія:  

1. Яцимирский К.Б. Кинетические методы анализа. – М.: Химия, 1967. 

2. Марк Г., Рехниц Г. Кинетика в аналитической химии. – М.: Химия, 1972. 

3. Бончев П.Р. Комплексообразование и каталитическая активность. – М.:     

Мир,1975 

4.Мюллер Г., Отто М., Вернер Г. Каталитические методы в анализе следов 
элементов. – М.: Мир,1983. 

5.Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. - М.: Мир, 1989. - 526 с. 
6. Лектор: проф. Кобаса Ігор Михайлович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації, лабораторні роботи. 

8. Оцінювання: тестове опитування, реферати. Іспит письмовий. 

 

Фізико-хімічні основи структурування 
Шифр дисципліни – 

 Курс – 5, семестр 10, всього годин –243;  на тиждень 4 год ( Л./Лаб.р);  4,5 кредити. 

Мета курсу: : Використовуючи теоретичні основи міжмолекулярних взаємодій 

вміти давати прогностичну оцінку факторам, які є визначальними в процесах 

молекулярного та колоїдно-суспензійного структурування. Вміти проводити експеримент 
щодо дослідження структурування в нано- та мікродисперсних системах, вміти 

регулювати процесами структурування з допомогою фізико-хімічних факторів.  
Вивчити основні закономірності структурування в гомогенних та 

мікрогетерогенних системах, виходячи з теорії міжмолекулярних взаємодій. Роль фізико-

хімічних факторів в процесах структурування.  Освоїти теоретичні основи міжчастинних 

взаємодій у високодисперсних системах в наближеннях мікроскопічного та 
макроскопічного підходів з врахуванням електромагнітного запізнення. Врахування 
структурних, електростатичних, молекулярних та гідродинамічних факторів в процесах 

утворення асоціатів між частинками у водному дисперсійному середовищі. Вплив 
хімічних добавок (електролітів, поверхнево-активних речовин, флокулянтів) та фізичних 

факторів (електричне та магнітне поле, градієнт швидкостей зсуву, температура) на 
коагуляційний та флокуляційний процес в нано- та мікродисперсних системах. 

Агрегативна та седиментаційна стійкості в концентрованих високодисперсних системах, 

врахування кооперативних ефектів та фактору нерівноважного структурування. 
        Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы.- М.: Наука, 
1986.- 240 с. 

2. Молекулярные взаимодействия / Под ред. Г.Ратайчак, У.Орвилл-Томас. – М.: 

Мир, 1984. 

3.  Г.Николис, И.Пригожин. Самоорганизация в неравновесных системах.– М.: 

Мир, 1979. 

4. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Підр. для ВНЗ за ред. 

А.К.Запольського. К.:Лібра, 2000.-550 с. 
5. В.В.Кафаров, И.Н.Дорохов, Э.М.Кольцова. Системный анализ процессов 

химической технологии. – М.: Наука, 1988. 

Викладацький склад:Сліпенюк Тарас Степанович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, лабораторні роботи. 



Оцінювання: Поточне: захист лабораторних робіт, поточне опитування, реферати. 

Підсумкове: залік (письмовий). 

 

Фармакокінетика 
Курс 5, 1 семестр; годин – 81, на 2 тижня – 6 годин; кредит – 2 

3.Обов’язкова 
4.Опис: Курс «Фармакокінетика» призначений науково обґрунтувати вплив 
фармакологічних засобів на організм людини. Вивчення «Фармакокінетики»дозволить 
майбутнім фармацевтам оволодіти знаннями щодо всмоктування, розподілу і дії 
медпрепаратів в органах і тканинах людини. Дисципліна забезпечує теоретичну основу 

для застосування лікарських засобів для надання першої медичної допомоги, лікування 
різноманітних захворювань, опираючись на знання біологічної активності та дії медичних 

препаратів, розподілу їх у органах і тканинах та шляхів виведення з людського організму. 

Курс включає: Фармакокінетика як наука, її завдання, мета. Проблеми сучасної 
фармакокінетики. Всмоктування та розподіл лікарських засобів в органах та тканинах. 

Основні шляхи метаболізму та екскреції лікарських засобів в організмі людини. Зміни 

біотрансформації лікарських речовин під впливом різноманітних факторів. Вікові 
особливості фармакокінетики. Вплив патологічних процесів на кінетику лікарських 

засобів. Лікарська взаємодія. Організаційно – методичні особливості досліджень в галузі 
клінічної фармакокінетики. 

5.Попередні умови:А) знання з біології та фізіології, хімії, фармакогнозії, фармакології, 
фармакотерапії, клінічної фармації 
Б) Цілі та завдання:Сформувати у студентів розуміння ролі фармакокінетики, як базової 
фармацевтичної та медичної науки. Завдання вивчення дисципліни: 

-засвоїти принципи всмоктування, розподілу та шляхи виведення лікарських засобів з 
організму людини при різноманітній патології з врахуванням вікових особливостей 

людського організму; 
-оволодіти знаннями для раціонального та безпечного використання медичних препаратів 
на практиці, відповідно до захворювань та стану організму людини; 

-ознайомитися з принципами використання медичних препаратів на практиці для 
лікування хворих, враховуючи взаємодію ліків в організмі людини. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 

- основні шляхи метаболізму лікарських засобів; 
- екскрецію медичних препаратів з організму людини; 

- всмоктування та розподіл лікарських засобів в людському організмі; 
-вплив різноманітних патологічних процесів на кінетику лікарських препаратів; 
- вікові особливості фармакокінетики; 

- проблеми клінічної фармації та біодоступність медичних препаратів 
6. Бібліографія:Л.Е. Холодов, В.П. Яковлев «Клиническая фармакокинетика» 

руководство, Москва «медицина», 1985г. 462стр. 

1. Ю.Б.Белоусов, К.Г.Гуревич «Клиническая Фармакокинетика. Практика 
дозирования лекарств», Москва Издательство «Литтерра», 2005год,  

2. Фармакологія: Підручник  І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, В.А.Туманов та ін.;   За ред. 

І.С..Чекмана. - К.: Вища шк., 2001. - 598 с. 
3. Харкевич Д.А. Фармакология. - Учебник для мединститутов. 1-е, 2-е, 3-е изд, 

М.Медицина  1997, 2000. 559 с. 
4. Бобирєв В.М., Крилов В.В., Чекман І.С. Фармакологія. К.: Здоров "я, 1996. -416с. 
7.Лектор: доцент, канд.. медичних наук Бойчук Роман Романович 

8.Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна 
робота. 
9.Оцінювання: контрольні роботи, тестове опитування, заліки (модуль), іспит. 

 

Основи синтезу лікарських препаратів 



Курс – 5, дев’ятий (9 тижнів) та десятий (8 тижнів) семестри; годин – 432; дев’ятий 

семестр – 6 год на тиждень (4 Л, 2 Лаб), десятий семестр – 10 год. на тиждень (2 Л, 8 

Лаб.). 12 кредитів. 

Вибіркова. 

Опис: курс присвячений вивченню сучасних методів синтезу лікарських препаратів. 
Розглядаються питання створення лікарських субстанцій, методи введення 
функціональних груп в базисні структури і проміжні продукти лікарських засобів (пряме 
введення, перетворення функціональних груп, заміна функціональних груп); методи 

утворення С-С та С=С зв’язків при побудові лікарських субстанцій; основні підходи до 

синтезу відомих лікарських речовин, що містять різні гетероциклічні системи; умови 

проведення реакцій синтезу лікарських препаратів різних класів; методи проведення 
основних операцій хімічного синтезу. Для кожної базисної структури: подається 
визначення її хімічної суті; вказується спектр лікувальної дії лікарських субстанцій, що 

характеризуються цією структурою; подаються синтетичні методи її побудови – 

ланцюгової чи циклічної – на основі прикладів з зазначеного ряду сучасних діючих в 

Україні лікарських речовин. Вивчаються новітні тенденції в синтезі лікарських речовин. 

Попередні умови: базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 
загальних наукових дисциплін, особливо курсу органічної  та фармацевтичної хімії. 
Цілі та завдання: Дати студентам знання про сучасні методи синтезу, які 
використовуються для одержання основних класів застосовуваних в лікарській практиці 
фармацевтичних субстанцій. Сформувати вміння здійснювати вмілий вибір синтетичних 

методів для створення чи відтворення потрібних лікарських субстанцій. Знайомити з 
сучасними методами дослідження в області одержання різних типів синтетичних 

лікарських засобів. 
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 

 

11. О.П. Швайка. Основи синтезу лікарських речовин. – Донецьк “Східний видавничий 

дім”, 2002. – 304 с.  
12. А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, И.В. Шендрик. Основы органической химии 

лекарственных веществ. – М.: Химия, 2001. – 192 с. 
13. Г.И. Жунгиету, В.Г. Граник Основные принципы конструирования лекарств. – 

Кишенев: Издательско-полиграфический комплекс Государственного университета 
Молдовы, 2000. – 352 с.  

14. Машковский М.Д. Лекарственные средства. (Пособие для врачей). В 2-х томах.– М.: 

Новая волна, 2001. – Т. 1. – 540 с. – Т. 2. – 608 с. 
Викладацький склад: Лектори: Скрипська Ольга Василівна 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання:Захист лабораторних робіт. Контрольні роботи. Тестове опитування. Залік 

усний. Екзамен письмовий. 

 

Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу лікарських препаратів. 

 

Загальний опис дисципліни 

 Курс – 5, дев’ятий (9 тижнів) та десятий (8 тижнів)  семестри; годин - 270; дев’ятий 

семестр - 6 год на тиждень ( 2Л, 4 Лаб), десятий семестр – 6 год. на тиждень (2Л, 4 Лаб.). 

7,5 кредитів. 

Вибіркова. 



Опис: Завдання та методи сучасного хімічного  аналізу лікарських. Визначення фізичних 

констант. Якісний елементний аналіз. Кількісний елементний аналіз. Аналіз 
функціональних груп. Систематичний якісний аналіз лікарських засобів. Ідентифікація. 
Експрес-аналіз ліків. Спектральний аналіз лікарських засобів. Використання УФ-, ІЧ- та 
ЯМР спектроскопії для ідентифікації та перевірки якості та тотожності ліків. 

Попередні умови: необхідні загальні знання органічної, неорганічної та аналітичної хімії 

Цілі та завдання: Вивчення хімічних методів якісного і кількісного елементного та 
функціонального аналізу лікарських препаратів органічної природи. а також  фізико-

хімічних методів дослідження та  встановлення будови. 

Студенти повинні знати методи встановлення будови нових хімічних сполук, вміти 

визначати якісний елементний склад органічних речовин, співвідношення елементів у 
речовині, встановлювати наявність функціональних груп у речовинах, проводити 

комплексний аналіз лікарських засобів. 

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 
 

Шрайнер Р. Фьюзон Р. Идентификация органических соединений .- Мир, 1983.-703 с. 
 Мазор Л. Методи органического  анализа.-М.1986.-555С. 

Фармацевтичний аналіз. Під ред. П.О.Безуглого. Харків. Вид.НФАУ. 2001.- 237 с. 
4.    С.Сигша, Дж.Г.Ханна Количественній органический   анализ по функциональным 

группам.М.: Химия.-1983.-675 с. 

7. Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Спектрофотометричні методи аналізу. – Донецьк: ДНУ, 

2002. – 80 с. 
8. Овчинников М.М., Подгорный Г.Н., Балаховский И.С. Количественный 

спектрофотометрический анализ в ультрафиолетовой, видимой и ближней 

инфракрасной областях // Клиническая лабораторная диагностика. – 2002, №2. – С. 

6-11. 

Викладацький склад: Лектори: Букачук Ольга Михайловна, Ягодинець Петро 

Іванович 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, консультації, лабораторні 
роботи. 

Оцінювання:Тестове опитування. Залік усний. Екзамен письмовий. 

Структура спеціальності „ Екологія та охорона навколишнього 
середовища” 

 

 Відкриття  спеціальності "Екологія та охорона навколишнього 

середовища" в Чернівецькому національному університеті відбулося в 1999 

році, що  зумовлено наступними причинами: 

 

� Чернівецька область належить до прикордонних і тому є своєрідними 

"воротами" транскордонного занесення на територію України 

небезпечних мікроорганізмів та видів з непередбачуваним популяційним 

ростом; 

� Через пункти пропуску державного кордону України переміщується 
велика кількість різноманітних, часто отруйних, хімічних речовин, 

сировини, металів і виробів з них, товарів побутової хімії;  



� регіон Карпат та Прикарпаття, куди належить Чернівецька область,  є 
доволі специфічною біогеохімічною провінцією, яка характеризується 
унікальним співвідношенням мікро- і макроелементів та певними 

особливостями їх міграціїї у ланцюгах живлення порівняно з іншими 

регіонами України; 

�  на території Чернівецької області в останні роки зареєстровані хвороби 

невідомої етіології (тотальна алопеція у дітей у 1988 році), спалах 

ендемічних захворювань (ендемічний зоб), а також різке зростання таких 

інфекційних захворювань, як туберкульоз і гепатит; 
� переважна більшість технологічних процесів є незавершеними,  

промислові і переробні підприємства є  потужними забруднювачами 

об'єктів довкілля; 
� в навчальних закладах різних рівнів акредитації практично відсутні 
фахівці для викладання навчальних дисциплін екологічної спрямованості; 

� в установах і підрозділах Міністерства екології і природних ресурсів 
бракує фахівців за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього 

середовища". 

 

Наведені вище проблеми Чернівецької області засвідчують, що її 
територія потребує ретельних екологічних досліджень як з точки зору впливу 

антропогенних факторів, так і в плані їх взаємодії з специфічним природним 

середовищем, яке сформувалось тут історично. Це потребувало участі у 

дослідженнях представників різних спеціалізацій в межах спеціальності   
"Екологія та охорона навколишнього середовища”. Базовою на хімічному 
факультеті є кафедра фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних 

виробництв.  В процесі підготовки фахівців-екологів широку підтримку, в 
плані забезпечення викладання окремих навчальних дисциплін їй надають 
кафедри хімічного факультету – кафедра неорганічної хімії та кафедра 
органічної і фармацевтичної хімії. Ряд фундаментальних, професійно–

орієнтованих та вибіркових дисциплін читають викладачі  кафедри загальної 
та експериментальної екології, кафедри гідроекології, водопостачання та 
водовідведення й інших кафедр університету. Такий підхід відкриває 
можливості для спільного використання специфічної матеріально–технічної 
бази, яку має кожна із кафедр, задіяних у забезпеченні цієї спеціальності. 
  Спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища”  

охоплює 238,5 кредитів вивчення обов’язкових навчальних дисциплін та  
92,5 кредитів вибіркових навчальних дисциплін.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Спеціалізації 

Cпеціальність  

Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                     Випускаюча кафедра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Опановуючи фах еколога за спеціальністю "Екологія та охорона 

навколишнього середовища" Ви будете вивчати основи низки природничих 

наук – хімії, біології, геології, фізики, метеорології, інформатики та інших 

навчальних дисциплін, які формують висококваліфікованого еколога 
(бакалавра, спеціаліста, магістра). 
 Ви одержите грунтовні знання з професійно–орієнтованих навчальних 

дисциплін:  моделювання та прогнозування стану довкілля, фізико–хімічні 
основи екологічно–безпечних технологій, проблеми екологічно–безпечних 

технологій, техніка охорони довкілля, екологічно–безпечні джерела енергії, 
спектральний аналіз об’єктів довкілля, сучасні напрямки прикладної екології, 
фізичні забруднення довкілля, екологічна метрологія, екологія та методи 

дослідження довкілля, екологічна паспортизація територій та підприємств, 
моніторинг навколишнього середовища. 
 Для студентів, які спеціалізуються на кафедрі фізичної і аналітичної 
хімії та екології хімічних виробництв  наукова робота здійснюється в таких 

напрямках: 

- розробка екологічно–безпечних технологій обробки поверхні металів, 
діелектриків і сплавів; 

- дослідження процесів очищення стічних вод промислових підприємств; 
- моніторинг забруднення  навколишнього природного середовища 

Екологія хімічних 

виробництв 

Прикордонний кологічний 

контроль 

Кафедра 
неорганічної 

хімії 

Кафедра фізичної хімії та 
екології  хімічних 

підприємств 

Кафедра органічної 
та фармацевтичної 

хімії 

Кафедра загальної та 
експериментальної 

екології 

Кафедра гідроекології, 
водопостачання та 
водовідведення 

Кафедра 
 аналітичної 

 хімії  



Студенти беруть участь в діяльності громадської екологічної 
організації  „АкваБук” , що  необхідно для формування їхньої активної 
життєвої позиції, становлення особистості і сприяє патріотичному 
вихованню. Для цього у студентів є великі можливості як в університеті, так і 
в громадських організаціях міста та області. 

Студенти, відповідно до навчальних планів,  проходять різні види 

навчальних та виробничих практик: природо-охоронну, за спеціальністю, 

технологічну і педагогічну. Практика проводиться у заповідних зонах, на 
виробничих підприємствах, навчально-освітніх закладах міста та вищих 

навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти 

виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-

дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, 

кваліфікаційних та дипломних досліджень.  

Навчаючись за спеціалізацією "Екологія хімічних виробництв". Ви 

опануєте методи знешкодження токсичних речовин і будете докладати 

зусилля для попередження забруднення довкілля відходами промислових 

підприємств, створювати екологічно безпечні технологічні процеси 

утилізації цінних компонентів відходів і регенерації відпрацьованих 

технологічних розчинів. 
державши знання за спеціалізацією "Прикордонний екологічний 

контроль" Ви станете надійними захисниками держави від ввезення будь–
яких речовин, матеріалів і продуктів, небезпечних для суспільства. Ви будете 
поповнювати ряди працівників пропускних пунктів  державного кордону 

України. 

Вас чекають захоплюючі екологічні практики й екскурсії, знайомство з 
таємницями хімічного перетворення речовин й утворення природних 

мінералів. 
 

 

Структура спеціальності 
 

Назва дисципліни Шифр 

дисципліни 

О/В Години Кредити 

 

1 курс, 1 семестр 

Історія  української культури  О 72 2 

Фізичне виховання  О 36*  

Українська мова ( за проф.. спрямуванням)  О 108 3 

Вища математика  О 144 4 

Хімія з основами біогеохімії  О 144 4 

Біологія  О 252 7 

Геологія  з основами геоморфології  О 126 3,5 

Іноземна мова  О 54 1,5 

Разом   

 

1 курс, 2 семестр 

Історія України  О 108 3 

Іноземна мова  О 54 1, 5 



Фізичне виховання  О 36*  

Вища математика  О 162 4 

Хімія з основами біогеохімії  О 144 4 

Метеорологія і кліматологія  О 144 4 

Ґрунтознавство  О 144 4 

Заповідна справа  О 144 4 

Безпека життєдіяльності ( БЖД,  основи 

охорони праці) 
 О 72 2 

Вступ до фаху   144 4 

Загально-екологічна практика  О 162 4,5 

Разом   

 

2 курс, 1 семестр 

Правознавство  О 90 2,5 

Іноземна мова  О 72 2 

Фізичне виховання  О 36 1 

Фізика  О 144 4 

Загальна екологія  О 108 3 

Обчислювальна техніка та основи 

програмування 
 О 90 2,5 

Основи наукової діяльності  В 90 2,5 

Фізико-хімічні основи екологічно 

безпечних технологій 

 В 162 4,5 

Хіміко-аналітичне забезпечення 
спеціальності 

 В 108 3 

Джерела забруднень довкілля  В 108 3 

Разом   

 

2 курс, 2 семестр 

Філософія  О 189 5,25 

Іноземна мова  О 63 1,75 

Фізичне виховання  О 36 1 

Гідрологія  О 144 4 

Інформатика і системологія  О 108 3 

Ззагальна екологія  О 126 3,5 

Техноекологія  О 108 3 

Хіміко-аналітичне забезпечення 
спеціальності 

 В 108 3 

Соціальна екологія  В 108 3 

Ландшафтно-екологічна практика  О 162 4,5 

Разом  32 

 

3 курс, 1 семестр 

Економічна теорія  О 108 3 

Фізичне виховання  О 36 1 

Психологія  О 81 2,25 

Економіка природокористування  О 108 3 

Радіоекологія  О 54 1,5 

Екологічне право  О 81 2,25 

Моделювання і прогнозування стану 

довкілля 
 О 162 4,5 

Організація  управління  О 108 3 



природоохоронною діяльністю  

Основи медичних знань і охорони 

здоров’я дітей 

 В 72 2 

Органічні речовини та матеріали в 
промисловості 

 В 108 3 

Нормативні документи прикордонного 

екологічного контролю 

 В 54 1,5 

Водопостачання,водовідведення, 
поліпшення якості води 

 В 54 1,5 

Разом   

   

 

3 курс, 2 семестр 

Фізичне виховання  О 36 1 

Моніторинг навколишнього середовища  О 270 7,5 

Ландшафтна екологія  О 108 3 

Екологічна безпека   О 162 4,5 

Екологія людини  О 108 3 

Екологічна метрологія  В 108 3 

Методи вимірювання параметрів 
навколишнього середовища 

 О 72 2 

Екологічні аспекти військової діяльності  В 108 3 

Нормативні документи прикордонного 

екологічного контролю 

 В 54 1,5 

Виробнича  практика  О 162 4,5 

Курсова робота     

Разом   

 

4 курс, 1 семестр 

Соціологія  О 54 1,5 

Техноекологія  О 81 3 

Урбоекологія  О 54 1,5 

Водопостачання,водовідведення, 
поліпшення якості води 

 В 54 1,5 

Джерела забруднення довкілля  В 81 2,0 

Основи педмайстерності (Педагогіка з 
методикою викладання екології ) 

 В 54 2,0 

Проблеми екологічно безпечних 

технологій 

 В 216 6 

Екологічна метрологія  В 162 5 

Електронні прилади та схеми для фізико-

хімічних досліджень об’єктів довкіля 
 В 189 5,5 

Природоохоронне інспектування  В 108 3 

Разом  30,5 

 

4 курс, 2 семестр 

Політологія  О 108 3 

Екологічна експертиза  О 54 1,5 

Нормування антропогенного 

навантаження 
 О 108 3 

Основи екологічної культури  В 54 1,5 

Банки екологічної інформації  В 54 1,5 

Основи екологічного підприємництва  В 54 1,5 



Основи екологічної токсикології  В 162 5 

Утилізація та рекуперація відходів  В 162 5 

Хімічний аналіз продовольчих та 
промислових товарів 

 В 162 5 

Основи охорони праці  В 54 1,5 

Курсова робота     

Державний іспит     

Разом   

 

Блок дисциплін для підготовки  спеціаліста 
5 курс, 1 семестр 

Цивільна оборона  О 54 2 

Охорона праці в галузі   О 36 1 

Філософські проблеми  екології  О 54 1,5 

Екологічний менеджмент і аудит  О 108 3 

Екологічна стандартизація та серти-

фікація і природоохоронні технології 
 О 162 4,5 

Управління техногенною та екологічною 

безпекою і екологічний ризик 

 О 108 3 

Фітомеліорація  В 81 2,25 

Екологічно безпечні джерела енергії  О 135 3,75 

Спектральний аналіз об’єктів довкілля  В 135 3,75 

Сучасні напрямки прикладної екології  В 135 3,75 

Інтелектуальна власність  В 36 1 

     

Разом   

 

5 курс, 2 семестр 

Педагогічна практика  О 432 12 

Переддипломна практика  О 540 15 

Екзаменаційна сесія, ДЕК   126 3,5 

Разом   

 

Блок дисциплін для підготовки магістра 
5 курс, 1 семестр 

Цивільна оборона  О 54 2 

Охорона праці в галузі   О 36 1 

Методика викладання екології у ВШ  О 54 1,5 

Педагогіка та психологія у ВШ.  О 108 4 

Філософські проблеми  екології  О 54 1,5 

Сучасні концепції та оптимізація 
природокористування 

 О 162 4,5 

Фізичні забруднення довкілля   О 54 1,5 

Сучасні методи екологічних досліджень  В 243 7 

Теорія систем в екології  В 108 3 

Екологічна політика сталого розвитку  В 144 4 

Інтелектуальна власність  В 36 1 

Разом   

 

5 курс, 2 семестр 

Асистентська практика  О 432 12 

Переддипломна практика  О 540 15 

Магістерська робота     



Вища освіти і Болонський процес   36 1 

Разом   

 

 

 

 

 

 

                    Навчальні  дисципліни 

Нормативні  навчальні  дисципліни. 

1.Гуманітарні та соціально-економічні  
навчальні дисципліни 

 
Українська мова  (за професійним спрямуванням) 

 
Шифр дисципліни — 6.0704/00/1.12 

Курс — І, семестр — 2; всього годин — 108, на тиждень — 2 год. (практичні); 
 3 кредита. 
Обов’язкова. 
Мета курсу: дати студентам якомога повнішу інформацію про сучасні документи 

(особисті й службові) — їх структуру, правила оформлення, призначення, зберігання, міру 
відповідальності автора або посадовця, до якого вони надходять, за їх якість і 
проходження у справі; навчити студентів етикету сучасного ділового спілкування з 
урахуванням традицій українців; переконати майбутнього спеціаліста, що його фаховий 

рівень визначається і загальним рівнем культури його мовлення: орфоепією, володінням 

нормами словозміни, виразною (логічною) інтонацією, умінням спілкуватися у різних 

ситуаціях з різними за рівнем знань і соціальним статусом людьми.  

Основні завдання курсу: відкоригувати знання студентів у таких практичних 

аспектах української мови, як норми та виразові засоби усного і писемного ділового 

мовлення; систематизувати навички творення ділових паперів, у тому числі заповнення 
стандартних бланків; ознайомити з класифікацією документів, їх реквізитами; навчити 

культури усного та писемного ділового спілкування. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

7. Глущенко С.В. та ін. Сучасні ділові папери. –– К., 2002. –– 398 с. 
8. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення . –– Вінниця, 2003. –– 472 с. 
9. Ділова українська мова // За ред. Н.Д.Бабич. — Чернівці, 1996. — 276 с. 
10. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 
непрофесійне спілкування. –– Донецьк, 2004. –– 480 с.  
11. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. –– К., 2003. –– 623 с.  
12. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. –– К., 2003. ––    448 с. 

Викладацький склад: Ковтун А.А.-асистент  
Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні завдання, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: модульний контроль, підсумкове: державний іспит 

 

Історія української культури 
Курс — І, семестр — 1; всього годин — 70, на семестр— 18 год. лекційних та 18 

год. практичних); 2,5 кредита. 
Обов’язкова. 



Мета курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування 
культури, її значення в суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним 

найвидатніших досягнень українського мистецтва, розуміння специфіки та неповторності 
української культури, її значення і місця у світовій спадщині. 

Спираючись на власний досвід, студенти повинні навчитися давати оцінку явищам 

культури минулого й сучасного, розрізняючи справжні досягнення від сурогату, 

бездарності, політичної і комерційної кон'юнктурності. 
У зв’язку з цим курс покликаний розширювати світогляд студентів, прищеплювати 

їм український патріотизм, художній смак, моральність, гуманізм, толерантність, 
інтелігентність. 

Основні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, 

розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української 
національної культури у зв’язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі 
громадянські переконання. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
7. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний 

посібник. – Чернівці, 2002..  

8. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: 

МАУП, 2001. – 256 с. 
9. Історія української культури: У 5 т. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 2001. – 1135 с. – Т. 

2. – 2001. – 847 с. – Т. 3. – 2003. – 1246 с. – Т.4., Кн.1. – 2008. – 1007 с. – Т.4., Кн.2. 

–2005. – 1293 с. 
10. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К., 1994. 

11. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с..  
12. Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с. 
Викладацький склад: Горбатюк О. В., к.ф.н., асистент; Прокопчук Ю.П., асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні завдання, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: модульний контроль,підсумкове:  іспит. 

 

Історія України 
Мета курсу: 

- ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними 

(і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою 

свободу, незалежність, державність;  
-  домагатися усвідомленого, міцного засвоєння ними програмового матеріалу, 

розуміння історичного процесу як закономірного і безперервного розвитку людської 
цивілізації; 

- навчити студентів користуватися історичними джерелами та літературою, 

самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі історичних подій, 

фактів, виробляти у них уміння використовувати історичний досвід для вирішення 
сучасних завдань.  

При викладенні матеріалу враховувати фахову специфіку студентів кожного 

факультету. 

 На основі неупередженого, об’єктивного викладу багатого фактичного матеріалу 

по кожній темі послідовно, у демократичному дусі здійснювати національно-патріотичне 
виховання студентів, вміло прищеплювати їм любов і повагу до свого народу, його мови, 

культури, історичних традицій, до рідної Вітчизни – суверенної держави Україна. 
Водночас сприяти виробленню у них загальновизнаних людських моральних і історичних 

цінностей. 

 Враховуючи присутність в аудиторіях не тільки етнічних українців, але й  

представників національних меншин (румунів, молдаван, росіян, євреїв, поляків та ін.), 

здійснювати патріотичне виховання в процесі занять тактовно, цивілізовано, виходячи з 
принципу історизму (строге трактування кожної події, факту у межах відповідної 



історичної епохи, не перенесення їх оцінок, особливо негативних, на сучасність), 
міжнаціональної та міжрелігійної толерантності (терпимості), громадянськості (відчуття 
приналежності кожного, за Конституцією, до єдиного українського народу).  

 

Компетенція 
Вивчаючи історію України, студент повинен: 

Знати: 

- основи теорії історичного розвитку та методології історії; 
- закономірності розвитку історичних процесів та конкретний фактичний матеріал з 

історії рідного краю, України; 

- явища й процеси української та зарубіжної культури; 

- методи наукових досліджень; 
- сучасні засоби комунікацій та інформації. 

 

Вміти: 

- використовувати набуті знаня для вирішення завдань своєї професійної діяльності; 
- володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними 

базами даних, бібліотечними та музейними фондами; 

- комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та 
етнографічні матеріали; 

- користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; 

- володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах 

потреби своєї професійної діяльності; 
- вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-

культурних пам’яток; 

- використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення 
свого фахового рівня . 

-  

Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Шифр дисципліни - 6.0704/00/1.09 

Курс – 1, 2; семестр – 1, 2, 3, 4; всього годин– 288; на тиждень – 1 сем. – 3 год., 2 

сем. – 2 год., 3 сем. – 3 год., 4 сем. – 2 год. 8 кредитів. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі 

комунікативних намірів (встановлення ділових контактів, вираження прохання, згоди / 

незгоди, відмови, вибачення, подяки); досягнення студентом такого рівня знань, який 

повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською 

мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний 

мінімум, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого 

характеру. Основний принцип курсу – його комунікативне спрямування. Принцип 

комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі 
процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного 

спілкування: навчальна ситуація максимально наближена до умов реальної комунікації 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Венкель Т.В., Валь О.Д. "Вдосконалюйте вашу розмовну англійську". – Чернівці, 2003.  

2. Шпак В.К. "Англійська мова для повсякденного спілкування", Київ, "Вища школа", 

2000. 

3. Верба Г.В. "Довідник з граматики англійської мови", Київ, "Освіта", 1994. 

4. R. Murphy. "English Grammar in use". Cambridge university press, 1988. 

5. English Learner’s Digest, Київ. 
Викладацький склад: 



Черепня Юлія Вячеславна – ассистент 
Бортник Світлана Борисівна, асистент.  
Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні 

консультації, педагогічні ігри, тьюторські заняття, письмовий та усний аналіз художніх 

творів, статей, наукових робіт. 
Оцінювання: поточне: термінологічний диктант, граматичний диктант, самостійна 

робота, контрольна робота, експрес-опитування;  
підсумкове: іспит 
 

НІМЕЦЬКА МОВА ДЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Шифр дисципліни – 6.0704/00/1.09 

Курс – 1/2; семестр – з першого по четвертий; всього годин – 297; 3 год. щотижня в 
першому й третьому семестрах, 2 год. щотижня в другому та четвертому семестрах 

(практичні заняття); 8 кредитів. 
Обов’язкова. 
Мета курсу: студент повинен навчитися вільно читати фахові тексти; розуміти 

основний зміст прочитаного; формулювати запитання до змісту прочитаного; 

спілкуватися німецькою мовою, використовуючи вивчений граматичний та лексичний 

матеріал; робити повідомлення в межах тематики, передбаченої програмою; перекладати 

автентичні тексти зі словником; складати реферат, анотацію до прочитаного тексту зі 
спеціальності німецькою та українською мовами.  

Література: 
6. Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. – К.: Освіта, 1994. – 224 

с.  
7. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 

2004. – 336 с. 
8. Німецька мова: Підручник / М.Р. Корольова, Е.І. Лисенко, В.Ю. Залевська та ін. – 

2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1992. – 303 с. 
9. Німецька мова: Підручник / Н.П. Щербань, Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський, 

В.І. Кушнерик. Частина перша. – Чернівці, 2003. – 270 с. 
10. Універсальна машина природи: Збірник текстів із завданнями для креативного 

читання німецькою мовою / Укл.: Кантемір С.О. – Чернівці: Рута, 2004. – 33 с. 
Викладацький склад: Кантемір Сергій Олександрович, к.ф.н., в.о. доцента кафедри 

германського, загального та порівняльного мовознавства;  
Лопатнюк О.В., асистент кафедри германського, загального та порівняльного 

мовознавства;  
Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система 

навчальних вправ, консультації. 
Оцінювання: поточне: тестове опитування, усні відповіді; підсумкове: усний іспит.  

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА ДЛЯ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Шифр дисцпліни – 6.0704/00/1.09 

Курс – 1-2; семестр – 1-4; всього годин – 292; на тиждень – 3 год.; (пр.); 8 

кредитів. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: розвити у студентів біологічного факультету важливі навички і вміння 

у розумінні іноземної мови як такої, що має власні фонетичну, граматичну, лексико-

семантичну системи; виробити навички у розмовній практиці і на письмі, надати базові 
знання, пояснити основні граматичні, фонетичні, синтаксичні особливості мови, надати і 
закріпити на практиці певний лексичний об’єм, а також розвинути вміння висловлювати 

професійну думку іноземною мовою з використанням базової лексики зі спеціальності; 
даний курс носить і виховний характер, адже розглядає мову як окрему чітку структуру і 
вимагає підвищеної уваги не лише до мови, яка вивчається, але і до рідної мови студента. 



Розвиваючий аспект включає в себе надання стислої інформації про країну, мова якої 
вивчається безпосередньо через навчальні тексти, а також певні інформативні включення. 
Студенти оволодівають системою  діалогічних реплік, які дозволяють спілкуватися 
іноземною мовою, описуючи сферу повсякденного життя або професійних інтересів. 
Студенти повинні зокрема навчитися: вільно читати спеціальні тексти; Розуміти основний 

зміст прочитаного; формулювати питання до змісту прочитаного; перекладати  зі 
словником текст; реферувати зміст прочитаного як українською так і французькою 

мовами. 

Література: 
7. Бурбело В.Б., Андрашко К.М. Словник французько-український, українсько-

французький.- К., 1996. 

8. Витрецко Н.Л. Учебник французского языка для неязыковых (гуманитарных) вузов.- 
М., 1997. 

9. Дроздов А.А. Граматика французької мови в аблицяхтасхемах.- К., 1997. 

10. Князєва Д.А., Шаповал Г.Я., Яценюк М.Г. Завдання для проведення заять з розмовної 
практики для студентів неспеціальних факультетів.- ернівці, 1992. 

11. Попова Г.Н., Казакоа М. Грамматика французского языка. Практический курс.- М., 

1999. 

12. Escalier J. Biologie humaine: Science, Santé , Economie.- P., 1989 

Викладацький склад: 

Краснокутська Аліна Олексіївна, асистент каф. французської мови. 

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, 

система навчальних вправ, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: Поточне: термінологічний диктант, граматичний диктант, 

самостійна робота, контрольна робота, експрес-опитування;  
Підсумкове: залік/іспит 

 

Правознавство 
Шифр дисципліни – 6.0704/00/1.07 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 81; на тиждень – 3 год. (л/с); 2,25 кредиту. 

Обов’язкова. 
Мета курсу: дати студентам знання про природу і сутність державно-правових 

відносин та категорій; сформувати належний якісний рівень правосвідомості та правової 
культури. Для її досягнення вивчаються  загальні положення теорії держави і права, а 
також галузевих юридичних наук; основні правові поняття і категорії, та науковий аналіз 
їх законодавчого закріплення. 

На основі отриманих теоретичних знань виробити уміння здійснювати аналіз 
змісту нормативних актів, застосовувати норми права у самостійній практичній 

діяльності. 
Література: 
6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. 

Навчальний посібник. – К.: Атака. – 2001. – 176 с. 
7. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко.  Том 2. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. – 528 с. 
8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Рогачова та ін.; За ред. М.В. 

Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с. 
9. Правоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2001. – 480 с. 
10. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений сред. 

Проф. Образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256 с. 
Викладацький склад: Родіонова Ірина Василівна, асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, 

індивідуальні консультації, дискусії. 



Оцінювання: поточне: усні відповіді, реферати, контрольні роботи. 

 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) 
Курс – 2, семестр – 4, курс,. Всього 189 год., 5,25 кредита. 
Обов’язкова дисципліна.  

Мета курсу: окреслення головних світоглядних проблем, шляхів та способів їхнього 

розв’язання в історії філософії та сучасній культурі, формування свідомості студентів на 
засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, 

національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому 

навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасних 

соціокультурних настанов та спадщини світової філософії, розкриття максимальних 

теоретичних та практичних перспектив їх особистісної та фахової самореалізації в процесі 
європейської ідентифікації України.  

Завдання курсу: вивчення класичних розділів філософії, які складають теоретичний 

розділ курсу: онтології, яка розглядає проблеми буття, матерії і форм її існування, 
співвідношення матерії і свідомості; гносеології, яка знайомить з проблемами чуттєвого й 

раціонального пізнання, істини, форм і методів наукового пізнання; аксіології, в якій 

розглядаються проблеми ціннісного ставлення людини до світу, природи, суспільства 
тощо. Вивчення теоретичних проблем засноване на знаннях історико-філософського 

матеріалу та взаємозв’язку філософії з сучасними проблемами людства. Уміння 
систематизувати отримані знання, аналізувати й оцінювати значущість внеску того чи 

того філософа у загальну культурну скарбницю, проводити теоретичні дослідження, 
експлікувати проблеми та виявляти можливі шляхи їх розв’язання є підґрунтям 

формування творчого мислення студентів. 
Література: 

6. Петрушенко В.Л Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів ВНЗ 

освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Новий світ-2000», 2008. – 506 с. 
7. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 

704с. 
8. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студ. ВНЗ. - 

К.:Академвидав, 2005. - 592 с. 
9. Основи філософських знань: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с. 
10. Філософія: Навчальний посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко 

та ін..; За ред.. І.Ф.Надольного. – 3-тє вид., стерео. – К.: Вікар, 2002. – 516 с. 
Лектор:  Турко Ольга Василівна, к.ф.н., асистент кафедри філософії ЧНУ. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні і групові завдання для 
самостійної роботи, семінарські заняття та індивідуальні консультації. 
Оцінювання: іспит. 
 

Економічна теорія 
Мета курсу – формування у студентів наукового економічного мислення, навичок 

пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати конкретні 
економічні ситуації та приймати раціональні економічні рішення. 

Завдання курсу:  
– обґрунтування загальних засад економічного життя суспільства;  
– розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку 

її структурних елементів; 
– дослідження ролі економічних знань у розробці шляхів планомірної трансформації 

постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему; 

– з’ясування механізму використання економічних законів, закономірностей, принципів 
управління людьми у процесі господарської діяльності;  

– вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні 
різноманітних економічних процесів та явищ на різних стадіях розвитку 
ринковоорієнтованих економічних систем; 



– аналіз тенденцій розвитку світової економіки, проблем її глобаліації у сучасних 

умовах. 

Література: 
6. Законодавчі та нормативні документи (Закони України, Укази Президента України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, Нормативні документи міністерств і відомств.) 
7. Барр Р. Политическая экономия: в 2-х тт. – Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 608. 

8. Башнянин Г.І., Лазур Б.Ю. Політична економія. Підручник. - К., 2000. - 568 с. 
9. Бєляєв О.О., Бебело Л.С. Політична економія. Навч. посібник. - К., 2001 . - 328 с. 
10. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568с. 
  Лектори:       доцент, канд. економічних наук Черепня В.В. 

    Методи викладання та навчання: лекції, семінари, консультації, самостійна робота. 
    Оцінювання: тести, усні відповіді, модульна контрольна робота,  екзамен письмовий . 

 

Психологія 

        1.1  Мета викладання дисципліни засвоєння курсу “Психологія” - сприяти  

формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі 
розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань. 
Розроблена програма курсу психології підпорядкована головному   завданню – озброїти 

студентів знаннями про базові психологічні поняття, що є необхідною умовою розвитку 

самої особистості студента, пізнання самого себе та інших  людей, формування інтересу 

до роботи з дітьми. 
Даний курс психології допоможе студентам розібратися в собі, правильно     оцінювати 

мотиви дій та вчинків інших людей, їх характерологічні особливості. В     результаті 
вивчення курсу “Психологія” студенти мають засвоїти значення основних 

психологічних понять та навчитися їх використовувати практично у реальному житті. 
Крім того, вони мають уміти використовувати основні методи                    

психологічного дослідження з метою аналізу себе, своїх дій та вчинків, ситуації, дій та 
поведінки інших людей, їх особистісних характеристик. 

Студенти мають показати глибокі теоретичні знання матеріалу: визначення        понять, 
закономірностей та характеристики психологічних явищ, пояснити умови            формування та 
розвитку пізнавальних  процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її 
особливостей; володіти вміннями: використання методів психології для вивчення психіки 

дітей і дорослих, організовувати спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період 

практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх 
розвиток та особистісні якості. Студенти мають вміти          спостерігати, описати та 
проаналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури 

психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки. 

 1.2 Завдання вивчення дисципліни:  

8. охарактеризувати науково-методологічну організацію психології та її          
складових; 

9. виявити ретроспективні особливості розвитку психології та встановити           

характерні риси її етапів; 
10. висвітлити закономірності та характеристики психологічних явищ; 

11. пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори               

формування особистості та індивідуальних її особливостей; 

12. володіти вміннями використання методів психології для вивчення психіки дітей і 
дорослих; 

13. організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період 

практики, враховуючи вікові та індивідуальні  особливості, активізувати розумовий їх 
розвиток та особистісні якості; 

14. вміти спостерігати, описувати та аналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до 
певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з        іншими 

компонентами психіки. 

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. 



У процесі вивчення психології студент повинен: 

– знати і розуміти основні поняття психології, особливості, завдання, функції, 
структуру, методи, часові особливості розвитку; 

– розуміти й аналізувати сутність, види, властивості, умови та закономірності 
розвитку психічних явищ, притаманних людині; 

– знати і розуміти основні особливості соціально-психологічних феноменів; 
– аналізувати індивідуально-психологічні властивості людини. 

• Бакалавр, спеціальність: «Екологія прирдоохоронної діяльності», «Гідроеколгія», 

«Екологія навколишнього середовища».   

• 2,25 кредити - 81 години (всього): 

• 18 год. лекційних (І семестр); 

• 16 год. семінарських (І семестр); 

• 47 год. самостійної роботи; 

Обов'язкова дисципліна читається курс в 5 семестрі; підсумковий контроль: 5 семестр – 

іспит, залік 

 

Соціологія 
1.1 Мета викладання дисципліни засвоєння курсу «Соціологія» - засвоєння студентами 

вищих навчальних закладів основ соціологічної науки дозволить їм упевнено 

використовувати в майбутньому не тільки професійні, а й громадянські обов’язки. 

Особистісне фахове значення соціологічних знань є пізнавальною основою формування 
особистих соціологічних конструктів. Ці конструкти являють собою засоби пояснення 
соціального світу і його явищ, які виникають у людей внаслідок оволодіння певними 

знаннями і практичним досвідом і спрямовані на усвідомлення справжнього стану справ у 

суспільстві. Соціологічні знання при цьому відіграють багатопланову роль, що треба мати 

на увазі при їх опануванні.  Оволодіваючи соціологічними знаннями, слід мати на увазі, 
що можливості розуміння певних соціальних явищ обмежені змістом тих суджень, на 
основі яких проводиться їх оцінка. Отже, необхідно постійно розширювати діапазон 

соціологічних знань та поглиблювати підхід до них. Тому розуміння інтересів та їх 

соціального підґрунтя є обов'язковою вимогою взаємодії для досягнення взаєморозуміння 
та спільних дій у впливі на соціальну дійсність 
1.2 Завдання курсу 

6. дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство; 

7.  озброїти їх знанням основних соціальних систем та інстипіутів, спільнот людей, 

процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку особистості, законів 
функціонування і розвитку суспільства; 

8. виробити у майбутніх спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, в основі 
якого лежить наукове знання ; 

9. навчити їх розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в 
повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані 
конкретно-соціологічних досліджень; 

10. формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення майбутніх 

спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища 
суспільного життя, несприйняття вульгарних пояснень поведінки людей та їх 

спільнот.  
1.3 Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни.  

        У процесі вивчення соціології студент повинен: 

- знати і розуміти основні поняття соціології, особливості, завдання, функції, структуру, 
методи соціолгії як науки; 

- розуміти і аналізувати сутність, типи  суспільства як соціальної системи; 

- охарактеризовувати етапи розвитку суспільства як соціальної системи; 

-  аналізувати складові галузевих соціологій: соціології сімї, соціології культури, 

соціології молоді, тощо. 



 Література: 
1  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. Посібник. – К.,1996. 

2 Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії /          
Навч.посіб. – К.,2004. 

3 Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред 

В.Г.Городяненка. – К.,2003. 

4 Соціологія: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.,2003  

- Бакалавр, спеціальність: «Хімія», «Фармацевтична хімія», «екологія та охорона 
навколишнього середовища» 

- 1,5 кредити- 54 години (всього) 

- 18 годин лекційних (І семестр) 

- 16 годин семінарських (І семестр)  

- 20 годин самостійної роботи  

Обов’язкова  дисципліна читається курс у 7 семестрі; підсумковий контроль: 7 

семестр  - залік. 

 

Політологія 
Шифр дисципліни: 6.0704/00/1.06 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (л/ с); 3 кредити. 

Обов’язкова. 
Попередні умови:  

Мета курсу: основною метою курсу є політична соціалізація студентів, 
забезпечення політичного аспекту підготовки висококваліфікованого спеціаліста на основі 
сучасної світової та вітчизняної політичної думки. 

Для  її досягнення студенти повинні: Засвоїти понятійно-категоріальний апарат 
науки; Знати історію політичних вчень; Опанувати сутність і зміст політики, її структуру і 
суб’єкти; Засвоїти специфіку політичних владних відносин; Орієнтуватися в ідейно-

політичних концепціях сучасності; Навчитися мистецтву вести дискусію; Відстоювати 

свої позиції; Намагатися реально оцінювати внутрішню і геополітичну ситуацію в 
суспільстві і світі загалом. 

Література: 
7. Гаджиев К. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М., 2003 

8. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології: Навчальний посібник. – К.:Товариство” 

Знання”, 1999, 428с.  
9. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. – К.: Каравела, 1999, 168с.  
10. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. 

навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с. 
11. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: Видавничий Центр “Академія”, 1998, 368с. 
12. Санистебан Л. Основы политической науки. – М., 1992. – 123 с. 

Викладацький склад: 

Молочко Павло Олександрович, асистент кафедри політології та соціології. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, дискусії, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання:  

поточне: усні відповіді, реферати, контрольні роботи. 

підсумкове: залік. 

  

Фізична культура 
Фізична культура – невід’ємна важлива частина загальної і фахової культури 

особистості сучасного фахівця, що забезпечує фундамент його фізичного, духовного 

добробуту й успіхи у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною 

характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що забезпечує 
біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, 



прояви соціальної активності, творчої праці. Все це обумовлює соціальне замовлення на 
оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця. Особливе 
значення має оволодіння фізичною культурою у вищих закладах освіти, де закладаються 
основи професійної підготовки. Програма з дисципліни «Фізичне виховання» розроблена 
згідно із «Державними вимогами до навчальних програм з фізичного виховання в системі 
освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 25.05.98 р. № 188 «Про 

нормативні документи з фізичного виховання». Програма конкретизує зміст базової 
освіти, враховуючи регіональні, етнографічні, економічні і екологічні особливості, місцеві 
народні традиції, географічні умови, фізкультурні і спортивні інтереси студентів, 
специфіку кадрового і матеріально-технічного забезпечення та вимоги стандартів вищої 
освіти. 

Мета курсу: покращення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я 
студентської молоді, розвиток головних життєво-важливих рухових якостей 

(витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність) та рухових здібностей; послідовне 
формування фізичної культури особистості. 

Мета дисципліни «Фізичне виховання» реалізується шляхом застосування 
комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань: 

• формування знань, щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх 

ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного 

відпочинку та здорового способу життя;  
• набуття знань з фізичного виховання, гігієни, основ здоров’я; 
• формування навичок занять самостійних занять фізичними  вправами, розвитку 
фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої 
медичної допомоги; 

• удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних систем 

життєзабезпечення; 
• подальше виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами; 

• профілактика асоціальної поведінки студентської молоді засобами фізичного 

виховання. 
 

У процесі вивчення дисципліни «Фізичне виховання» студенти повинні знати: 

- основи здорового способу життя; 
- основні методи самоконтролю у процесі фізичного удосконалення; 
- складати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; 

- основи професійно-прикладної фізичної підготовки; 

- основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної 
культури і спорту; 

- нетрадиційні системи зміцнення здоров'я і фізичного удосконалення; 
- основи раціонального харчування.  

Уміти:  
- складати і проводити комплекси вправ з професійно-прикладної підготовки для 
робітників розумової праці. 

Оволодіти: 

- руховими вміннями та навичками з розділів програми: легка атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, 
атлетична гімнастика. 

- ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення працездатності і 
прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці; 

- удосконаленням і корегуванням статури засобами традиційних і нетрадиційних 

систем фізичних вправ; 
- удосконаленням індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та 
відновлення працездатності при різноманітних видах праці.  

Дисципліна «Фізичне виховання» в умовах кредитно-модульної системи передбачає 
залучення студентів до різних видів навчальної діяльності, в процесі якої вони набирають 



відповідну кількість балів, яка впливає на оцінювання рівня засвоєння студентом 

матеріалу даної дисципліни. 

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на 1-3 курси, поділена на 6 змістових 

модулів, кожний курс навчання закінчується модуль-контролем (залік). 

Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечуються 
за допомогою двох взаємозалежних змістових дидактичних компонентів: обов’язкового 

базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня 
освіти і обов’язково додаткового внесеного в розклад, що спирається на базовий і 
доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, 
інтересів і потреб стану здоров’я.   

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на таку кількість годин:  

Всього – 352 год., з них 284 базові та 68 додатково внесені у розклад (*) 

І курс – 140 год.: 140 год. – базові (по 4 год. на тиждень). 
ІІ курс – 140 год.: 72 год. – базові; 68 год. – додатково внесені у розклад (*) (по 4 год. на 
тиждень). 
ІІІ курс – 72 год. – базові (по 2 год. на тиждень). 
 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Дисципліни нормативної частини 

 

 Вища  математика 
    Шифр дисциплини – 

2. Курс – 1, семестри – 1 і 2, годин –288, на тиждень − 4год.  Ісем, 3 год. – ІІ сем. кредит  8. 

3. Обов’язкова дисципліна. 
4. Опис: Курс вищої математики включає основи лінійної алгебри, аналітичної геометрії, 
математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної 
статистики. Лінійна алгебра: матриці, визначники, системи лінійних рівнянь. Аналітична 
геометрія: вектори, метод координат, пряма та криві другого порядку на площині, пряма 
та площина в просторі. Математичний аналіз: поняття функції однієї та декількох змінних, 

границя функції, неперервність, похідна та її застосування, інтеграл та його застосування, 
числові та функціональні ряди. Диференціальні рівняння: методи розв’язування рівнянь 
першого (з відокремлюваними змінними, однорідних, лінійних та ін.) та другого (лінійних 

з сталими коефіцієнтами) порядку. Теорія ймовірностей: випадкові події та  ймовірність, 
випадкові величини, закон великих чисел. Математична статистика: вибірка, варіаційний 

ряд, характеристики вибірки, метод наіменших квадратів. 
5. А) Попередні умови: знання математики відповідно до програми середньої, 
загальноосвітньої школи. 

    Б) Цілі та завдання: Студент повинен знати основні поняття, формулювати означення, 
доводити теореми тих розділів вищої математики, які пропонуються даною програмою, 

для того щоб використовувати їх в наукових дослідженнях, користуватися математичними 

методами в спецкурсах, які готують його, як спеціаліста з екології та охорони 

навколишнього середовища. Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал 

для розв’язання практичних та теоретичних задач з аналітичної геометрії, лінійної 
алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірності та 
математичної статистики. 

  В) Бібліографія: 
Вища математика: Навчальний посібник. Ч. 1, 2 /Р.І.Петришин, С.Г.Блажевський – 

Чернівці: Рута, 2001, 2002.   

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 
1993. 

Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука, 1981. 

Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1978.. 



Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Т.1.2.– М.: Наука, 1980, 

1982. 

Шкіль М.І., Сотніченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння. – К.: Вища школа, 
1982. 

6. Лекції: доцент, канд. фізмат наук Царьков Михайло Юрійович, практичні заняття: 
асистент Ленюк Олег Михайлович. 

7. Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, 
самостійна робота. 
8. Оцінювання: контрольні роботи, колоквіум, залік письмовий (перший семестр), 

екзамен усний (другий семестр). 

 

Інформатика і системологія 
Шифр дисципліни –  

Курс – 2, семестр – 4, годин – 108, на тиждень – 3 год. (1 год. лекц., 2 год. практ.), кредит-
3. 

Обов’язкова. 
 Опис: Дисципліна «Інформатика та системологія» вивчає сучасні інформаційні 
технології, які використовуються у професійній діяльності інженера-еколога. В якості 
програмного забезпечення використовується пакет прикладних програм Microsoft Office, 

який включає текстовий редактор Word for Windows, табличний процесор Excel for 

Windows, систему управління базами даних Access for Windows. Пакет прикладних 

програм Microsoft Office включає надбудови, які дозволяють проводити обробку даних на 
основі різних математичних моделей (математичної статистики, математичного лінійного 

програмування) та систему програмування VBA. 

 

 Попередні умови: знання курсів «Вища математика», «Обчислювальні машини та 
програмування». 

 Мета: студенти повинні опанувати використання сучасних інформаційних 

технологій у професійній діяльності інженера-еколога. 
� використання пакету прикладних програм Microsoft Office у розв'язуванні 
професійних задач; 

� вивчення можливостей електронних таблиць Excel for Windows для обробки 

статистичних даних; 

� вивчення системи управління базами даних Access for Windows для створення 
інформаційних систем; 

� ознайомлення з принципами роботи локальної комп'ютерної мережі, глобальної 
мережі Internet та програмним забезпеченням роботи в комп'ютерних мережах. 

Література: 
1. Дибкова Л.М. Інформатика та обчислювальна техніка. Навчальний посібник. 2-ге, 

перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 416 с. 
2. Марченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика. Практикум. Навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2008. – 710 с. 
3. Соболь Б.В., Галин А.Б., Панов Ю.В., Рашидова Е.В., Садовой Н.Н. Информатика. 

Учебник. - Изд. 3-е, дополн. и перераб. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 446 с. 
4. Степанов А. Н. Информатика: Учебник для Вузов. 4-е изд. — СП6.: Питер, 2006. — 

684 с. 
5. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є., Одрехівський М.В., Чаповська Р. Б., Основи 

алгоритмізації та програмування: середовище VBA. Навчальний посібник. – Чернівці: 
Книги – ХХІ, 2006. – 430 с. 

6. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Officе 2003. - М.: 000 "Бином-

Пресс", 2004. - 576 с. 
7. Гай Харт-Девис Word 2000. Руководство разработчика. – К. BHV, 2000. – 944 с. 
8. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс / В. Кузьмин, — СПб.: Питер; К.: BHV, 

2004. — 493 с. 



9. Васильев, А.Н. Научные вычисления в Microsoft Excel. - M.: Издательский дом 

"Вильямс", 2004. - 512 с. 
10. Михеева В. Д., Харитонова И. А. Microsoft Ассеss 2002. — СП6.: БХВ-Петербург, 

2003. — 1040 с. 
Лектори: доцент, канд. фіз.-мат. наук Клічук Олег Романович 

Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна 
робота. 
Оцінювання: контрольні роботи, колоквіум, залік. 

 

Фізика 
Код дисципліни --  

Всього 144 год., 4 кредитів, 76 год. самостійної роботи. 

Курс – ІІ, перший семестр, годин - 60год.; на тиждень (1 Лек., 1 Лаб.);  4 кредити. 

Обов'язкова. 
Мета: полягає в тому, щоб представити студентам фізичну теорію як узагальнення 

спостережень, практичного досвіду й експерименту. Фізична теорія виражає зв'язки між 

фізичними явищами і величинами в математичній формі. 
Сучасна фізика широко розвинена і розгалужена наука. Прогрес науки і техніки дає 

змогу розширити сфери фізики, раніше недоступні для дослідження. Розвиваючись у 
тісному зв'язку з технікою і будучи її підґрунтям, фізика проникла практично в усі галузі 
промисловості, створивши можливість для появи багатьох нових її галузей. У «надрах» 

фізики народилися лазерна й аерокосмічна техніка, голографія, радіоелектроніка, опто- і 
кріоелектроніка, ядерна енергетика та ін. 

Фізика фундаментальна дисципліна, оволодіння якою сприяє розвитку мислення, 
створенню бази наукових основ для вивчення всіх природничих дисциплін, формуванню 

світогляду студентів на основі сучасних досягнень науки і техніки, глибокому розумінню 

явищ процесів у навколишньому природному середовищі. Водночас використання 
досягнень сучасної фізики дозволяє краще зрозуміти процеси життєдіяльності рослин та 
живих організмів. Зокрема цьому сприяло вивчення проблем фотосинтезу, використання 
методу мічених атомів для дослідження процесів живлення рослин та тварин, тощо. На 
сучасному етапі розвитку науки і техніки виникли екологічні проблеми 

забруднення довкілля, парниковий ефект, озонові діри, проблеми Чорнобиля, подолання 
технократизму, відчуження людини від природи, що потребує посилення гуманістичної 
спрямованості науки і техніки.  

Фізика має велике загальнонаукове значення як одна із галузей інтелектуальної 
діяльності людини, що формує сучасне світосприйняття і світорозуміння. Досягнення 
фізики значною мірою визначають зміст сучасної науково-технічної і технологічної 
революції, вони є основою науково-технічного прогресу. 

ЛІТЕРАТУРА: 

15. Венгренович Р.Д., Стасик М.О. та інші Курс фізики. Ч.1, Механіка. Молекулярна 
фізика та термодинаміка: Навч. посібник. Чернівці, Обл. друк., 2007.- 448 с. 

16. Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик. Курс фізики. Ч.2, Електрика та магнетизм: Навч. 

посібник. Чернівці, Друк МПП “Букрек”, 2008.- 456 с. 
17. А. Н. Матвеев. Электричество и магнетизм. М.: Выс. Школа, 1983.- 463 с. 
18.  .М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.ПЛуцик. Загальна фізика. Київ.: Вища школа, 1990.- 367 с. 
19. Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик. Фізика. Методичний посібник/.- Чернівці: Рута, 2008.- 

196 с. 
Методи викладання та навчання: лекції та лабораторні заняття. 

Викладацький склад: лектор – доцент кафедри загальної фізики, кандидат фіз.-мат. наук 

Стасик Мирослав Остапович; лабораторні - доцент кафедри загальної фізики, кандидат 
фіз.-мат. Наук/, Стасик Мирослав Остапович, доцент кафедри загальної фізики, кандидат 
фіз.-мат. Наук , Цалий Володимир Зіновійович. 

Оцінювання:Другий курс , перший семестр -- екзамен. 

 



Хімія з основами біогеохімії 
Шифр дисципліни – 6.070800/01/2.20 

Курс – 1, семестри 1, 2; всього годин – 288; на тиждень 4 год. (л/лаб. ); 8 кредити. 

Обов’язкова 
Попередні умови: знання хімії відповідно до програми середньої, загальноосвітньої 
школи. 

 Мета курсу: студент повинен оволодіти основними положеннями загальної хімії, 
знати основи атомно-молекулярного вчення, періодичний закон та структуру періодичної 
таблиці, основні хімічні процеси, знати фізичні та хімічні властивості та методи 

добування органічних речовин основних класів, засвоїти наукову термінологію з 
біогеохімії, підготуватись до практичного застосування  знань з  біогеохімічного  

колообігу хімічних елементів в природі, ролі деяких хімічних елементів  в розвитку живої 
речовини, формування її хімічного складу, виникнення  ряду ендемічних захворювань, по  

застосуванню методів біоіндикації довкілля для біогеохімічного районування. 
 Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:        
1. Домбровський А.В., Найдан В.М.. Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992. – 

503с. 
2.  Нечаев А.П., Еременко Т.В. Органическая химия. – М.: Высш. Шк., 1985. – 463с.   
3. Вернадский В.И. Живое вещество. -М.,1978. 

4.  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии//Труды биогеохимической 

лаборатории.Т.XVI. -М.,1980. 

5.  Ковальский В.В. Геохимическая экология.- М.:Наука,1974. 

6.  Ковда В.А. Биогеохимические циклы в природе и их нарушение человеком.-в кн. 

Биогеохимические циклы в биосфере. – М.:Наука,1976, с. 19 - 98. 

7.  Хорват Л. Кислотный дождь. М.: Стройиздат, -1990.-81 с. 
8.  Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах 

(экологическое значение почв). М.: Наука, 1990.-264 с. 
9.  Назаренко І.І., Бербець М.А., Дмитрук Ю. М. Біогеохімія. Навчальний посібник. 

–Чернівці: Рута, 2004, 140 с. 
Викладацький склад:Щербак Лариса Павлівна – професор, доктор хімічних наук,  

Дмитрук Юрій Михайлович – доктор біологічних наук,  

Чобан Алла Федорівна – доцент, кандидат хімічних наук. 

Методика викладання та  методи навчання: лекції, лабораторні та практичні  
занняття, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: реферати, тести, розв’язок задач, контрольні роботи;  

  підсумкове: залік – у 1 семестрі, екзамен письмовий – у 2 семестрі.  
   

БІОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.070800/01/2.05 

Курс – 1, семестр перший-другий , всього годин –270;в першому семестрі 4 год. 

на тиждень, 2-му – 6 год. на тиждень, 7,5 кредити. 

Обов’язкова 
Мета курсу: студент повинен знати різноманітність тваринного та рослинного світу, 

основні закономірності його формування і просторовий розподіл, будову, еволюцію та 
систематику видів рослин і тварин, їх значення в житі людини. На матеріалі курсу біологія 
повинні засвоїти та навчитися застосовувати такі загально біологічні поняття як вид, 

система живих організмів, примітивність організації, біонт, життєвий цикл, орган; володіти 

знаннями щодо загальнотеоретичних питань: способів живлення та розмноження 
організмів, теорію виникнення багатоклітинності, виникнення та еволюція паразитизму, 

мутуалізму тощо. Вміти працювати в лабораторії та польових умовах; набути навичок з 
анатомування безхребетних та хребетних тварин, опанувати методики збирання тварин та 



рослин в природі та їх зберігання; оволодіти методами обліку та спостереження за 
тваринами й рослинами в природних та лабораторних умовах. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – К.: Фітоцентр, 2000. 

2. Стеблянко М.І., Гончарові К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія 
рослин. – К.: Вищ. шк., 1995. – 384 с. 

3. Курс низших растений / под ред. М.В. Горленко. – М.: Высш. шк., 1981. – 520 с. 
4. Хржановский В.Г. Практический курс ботаники. – М.: 1963. –240 с. 
5. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. – К.: Либідь. 

- Т.1. – 1995, Т. 2 – 1996, Т.3 – 1997. 

6. Фролова Е.Н., Щербина Т.В., Михина Т.Н. Практикум по зоологии 

беспозвоночних. – М.: Просвещен., 1985. 

7. Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных: в 2 ч. – М.: Высш.шк., 

1979. 

8. Карташов Н.Н. Соколов В.И. Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. 

– М.: Высш.шк., 1981.  

9. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: Університетська книга, 
2003. – 592 с. 

10. Хлус Л.М., Федорик М.М., Череватов В.Ф., Скільскій І.В., Чередарик М.І. 
Основи зоології. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 116 с. 

Викладацький склад: Баканова Наталія Вікторівна, к.б.н., доц.; Хлус Лариса 
Миколаївна, к.б.н., доц. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, лабораторні 
Оцінювання: Поточне: тести, реферати; 

 

Геологія з основами геоморфології 
Кількість годин (кредитів): 126 (3,5) 

 

1.1.Мета викладання дисципліни:Вивчити зі студентами історію формування землі, її 
речовинний склад, розвиток сучасних геологічних процесів. Навчити студентів виявляти 

фактори формування рельєфу земної поверхні. Освоїти методи виявлення та опису 

сучасних форм рельєфу різного генезису. 

1.2. Завдання вивчення дисципліни:- освоїти науково-методологічні основи геології з 
основами геоморфології;- розкрити основні етапи формування Землі та її поверхні 
(рельєфу);- навчитися визначати речовинний склад Землі (мінерали та гірські породи); 

- дати характеристику морфоструктур та морфоструктур Землі;- навчити студентів 
характеризувати генезис та морфологію форм рельєфу. 

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 

У процесі вивчення геології з основами геоморфології студент повинен: 

- знати і розуміти основні поняття геології та геоморфології, теоретичні положення та 
методи, які застосовуються в сучасній науці; 
- чітко уявляти механізм утворення мінералів і гірських порід, умови їх залягання та форм 

знаходження в Землі; 
- розуміти сучасні геологічні процеси та механізм їх прояву; 
- знати механізм утворення нерівностей земної поверхні (рельєфу); 

- вміти характеризувати форми рельєфу різного генезису; 

- вміти визначати морфометричні показники рельєфу; 
- знати застосовувати на практиці отримані знання. 

.  Література : 
1. Алисон Д., Палмер Д. Геология. - М: Мир, 1984. 

2. Біленко Д.К. Основи геології та мінералогії. Вид. 3-тє. К.: Вища школа, 1973. 

3. Бондарчук В.Г. Геологія для всіх. - К.: Радянська школа, 1970. - 295 с. 
4. Борголов И.Б. Курс геологии. Уч. пособие. – М.: Агропромиздат, 1989. 



5. Гурский Б.Н. Историческая геология с элементами палеонтологии. Минск, 

Вышейшая школа, 1979. 

6. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт. - 

Чернівці: ЧДУ, 1998.-22с. 
7. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки. - Чернівці: ЧДУ, 1997. – 16 с. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, лабораторні 
Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання 
тестових завдань;  проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), 

а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного екзамену 

Форма контролю: іспит  
 

Гідрологія 
• Шифр дисципліни –6.040106 

• Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього     середовища та збалансоване 
природокористування 

• Кількість кредитів - 4 

• Загальна кількість годин –144 

• Статус курсу –обов’язковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Географія ” 

та “Економічна та соціальна географія” 

• Семестр, в якому читається – 3  

 Мета вивчення дисципліни  –  сформувати теоретичні уявлення, знання та деякі 
практичні навички майбутніх спеціалістів-географів в області використання, збереження 
та відновлення водних ресурсів та водних об‘єктів, розуміння місця та ролі води у 
природі та суспільстві. 

   Головними завданнями курсу є наступні: 
- скласти уяву про найбільш загальні закономірності гідрологічних процесів на Землі; 
- показати роль, місце та значення природних вод у географічній оболонці (біосфері); 
- ознайомити студентів з основними географо-гідрологічними та екологічними 

особливостями різних типів водних об‘єктів; 
- розкрити сутність гідрологічних процесів з позицій фундаментальних законів фізики та 
інших наук; 

- показати значення гідрологічних знань для вирішення питань використання та охорони 

вод; 

- сформувати у студентів вміння використовувати набуті знання при вирішенні важливих 

практичних питань опису водних об‘єктів та аналізі процесів, що в них відбуваються.  
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 
 

1. Алексеевский Н.И. Гидрофизика. М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – 176 с. 
2. Богословський Б.Б., Самотин А.А., Соколов Д.П. Общая гидрология. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с. 
3. Винников С.Д., Проскуряков Б.В. Гидрофизика. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 348 с. 
4. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. - Л.: Гидрометеоиздат, 
1973. – 462 с. 
5. Карасев И.Ф., Васильев А.В., Субботина Е.С. Гидрометрия. - Л.: Гидрометеоиздат, 
1991. – 376 с. 
6. Левківський С.С., Хільчевський В.К., Ободовський О.Г. та ін. Загальна гідрологія. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с. 
Викладацький склад:  Ющенко Юрій Сергійович- професор 

Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції 
(вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, 
групові, колективні). 
Оцінювання. 



В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання 
і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань;  
проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також 

здійснюється підсумковий контроль у формі усного екзамену 

 

Метеорологія і кліматологія 
Кількість годин (кредитів):  

1.1. Мета і завдання дисципліни 
Курс метеорології та кліматології має за мету вивчення основних фізичних 

властивостей атмосфери та умов кліматотворення в земних умовах. Він передбачає 
формування у студентів фундаментальних знань про: 
- будову атмосфери та її якісні характеристики; 
- атмосферні процеси та явища, їх природу й наслідки; 
- розподіл метеорологічних величин у просторі й часі; 
- метеорологічний моніторинг; 
- різноманіття кліматів Землі, їх географію; причини змін і коливань клімату. 

1.2. Основне завдання курсу: 
1) сформувати у студентів чіткі поняття і уявлення про властивості атмосфери Землі як 
невід'ємного елементу географічного середовища, що разом із іншими складовими 
географічної оболонки (формами земної поверхні, гідросферою, біогенними 
компонентами) визначає умови життєдіяльності людини, різноманіття природних умов; 
2) навчити студентів розуміти природу атмосферних явищ, їх фізичну сутність, міру 
впливу на інші природні процеси, на екологічний стан довкілля; 
3) ознайомити студентів з методами спостережень за станом атмосфери, 
метеорологічними приладами, навчити виконувати метеорологічні спостереження; 
4) вивчити географічний розподіл кліматичних елементів, з’ясувати особливості 
формування кліматів Землі та їх різноманіття. 
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 

Упродовж вивчення курсу студент повинен: 
а) знати і розуміти основні поняття метеорологічного й кліматологічного змісту, сутність 
завдань метеорології та кліматології як наук, їх практичну значимість; 
б) знати особливості будови атмосфери, особливості розподілу метеовеличин у просторі 
й часі, розуміти та вміти пояснювати хід атмосферних процесів, природу атмосферних 
явищ; 
в) вивчити методи спостережень за станом атмосфери, уміти виконувати елементарні 
метеоспостереження, аналізувати їх результати, складати опис погоди; 
г) знати чинники кліматотворення, вивчити особливості кліматів Землі, уміти складати 
кліматичні характеристики, працювати з кліматичними картами. 

Література: 
1. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов.- Л., 
Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с. 
2. Климатология / Дроздов. О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., 
Смекалова Л.К., Школьный Е.П. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с. 
3. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии: В 2 ч. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1952. – 487 с. 
4. Антонов В.С.Короткий курс загальної метеорології. Навчальний посібник. -Чернівці: 
Рута, 2004. - 336 с. 
5. Метеорологія. Практикум / П.І.Колесник. – К.: Вища шк., 1986. – 175 с. 
6. Волошина А.П., Евневич Т.В., Земцова А.И. Руководство к лабораторним занятиям по 
метеорологии и климатологии / Под. ред. С.П. Хромова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 
141с .  
7. Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В.Моргоч. - 
Чернівці: Рута, 2003. - 24 с. 
Форма контролю: залік  

 

Ґрунтознавство 
Шифр дисципліни – 6.070800/01/2.09 

Курс – 1, семестр другий , всього годин – 108; . на тиждень 3 год  (л./лаб.); 3 

кредити. 



Обов’язкова 
Попередні умови: 6.070800/01/2.04, 6.070800/01/2.05, 6.070800/01/2.06. 

Мета курсу: Студент повинен знати: морфологічні особливості будови грунтів, а 
також мінералогічний, гранулометричний і хімічний склад грунтів; характеристику 

твердої, рідкої та газоподібної фази грунтів різних типів; екологічні умови та фактори 

ґрунтоутворення в різих біокліматичних зонах; основні положення систематики, 

класифікації та характеристику ґрунтового покриву України; основи охорони ґрунтового 

покриву. Студент повинен вміти: визначати морфологічні характеристики грунтів; 
самостійно проводити лабораторні аналізи грунтів; виділяти на карті України межі 
біокліматичних зон; самостійно аналізувати ґрунтову карту. 

Література: 
1. Ковда В.А. и др. Почвоведение. в 2 т. – М.: Высшая школа, 1988.  

2. Надточій П.П, Гермашенко В.Г., Вольвач Ф.В. Екологія ґрунту та його забруднення. – 

К.: Аґрарна думка, 1998 . – 285 с. 
3. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. Чернівці: 

Книги ХХІ, 2004. – 400 с. 
4. Почвоведение с основами геоботаники / Под ред. Л. П. Груздевой, А. А. Ясина. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 448 с. 
5. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. - К.: Вища шк., 1995. – 240 с. 
Викладацький склад: Нікорич Володимир Андрійович, к.б.н., доц.  

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, лабораторні 
Оцінювання: Поточне: тести, модульні контрольні роботи; 

Підсумкове: екзамен письмовий.  

 

Загальна екологія ( та неоекологія) 
Шифр дисципліни – 6.070800/01/2.11 

Курс – 2, семестр перший - другий; всього годин – 234; на тиждень 3 год (л/лаб.),  
6,5 кредити 

Обов’язкова 

Попередні умови: 6.070800/01/2.03, 6.070800/01/2.04, 6.070800/01/2.05. 

Мета курсу: студент повинен знати терміни, поняття та методологічні принципи 

загальної екології; концепції, закони та правила загальної екології; механізми адаптації 
організмів різних екологічних груп до абіотичних факторів; показники та критерії оцінки 

структурної та функціональної організації екосистем; статичні та динамічні 
характеристики популяцій; напрямки діяльності провідних міжнародних екологічних 

організацій, зміст важливих міжнародних конвенцій та угод з проблем екології. Вміти 

вимірювати основні параметри фізичного середовища; виявляти лімітуючи фактори 

довкілля; оцінювати рівень біорізноманіття живих організмів у конкретних екосистемах; 

складати спектри життєвих форм для різних екосистем; визначати конкурентну структуру 

будь-якого угруповання та рівень подібності біоценозів в різних екосистемах; проводити 

комплексну оцінку функціонального стану екосистем. 

Література: 
1. Кучерявий В.П. Екологія.- Львів: Світ, 2000.- 499с. 
2. Голубець М.А. Екосистемологія.- Львів: Вид-во „Поллі”, 2000.- 316 с. 
3. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas. Пер.з 4-го нім. вид-ва. / Наук. ред. В.В. 

Серебряков.- К.: Знання-Прес, 2001.- 287 с. 
4. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998.- 248 с. 
5. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-

довідник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.- 550 с. 
6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учеб. пособ. для ВУЗов.- М.: 

Высш. шк., 2002.- 560 с. 
Викладацький склад: Руденко Світлана Степанівна, д.б.н., проф  



Ситнікова Ірина Олександрівна к.б.н., в.о. доцента ; Филипчук Тетяна Василівна, 
асистент. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, лабораторні, 
практика 

Оцінювання: Поточне: тести, письмові колоквіуми, реферати. 

Підсумкове: екзамен письмовий.  

 

Цикл професійної та практичної підготовки 
Дисципліни нормативної частини 

 

Вступ до фаху 
Шифр дисципліни:  

Курс – 1, семестр – 2; годин – 144; 3 години на тиждень (2Л; 1Пр); 4 кредити. 

Обов’язкова 
Опис: Система відношення "людина-суспільство-природа". Генезис, становлення, 
розвиток. Суть, структура, динаміка суперечностей. Від локального і регіонального до 

глобального характеру деградації біосфери. Специфіка соціально-екологічної ситуації в 
різних регіональних, соціокультурних і природнокліматичних умовах. Неадекватність 
методу "Спроб і помилок". Стосовно до системи взаємовідношень між людиною, 

суспільством і природою. Формування наукового підходу до пошуків шляхів 
раціоналізації, оптимізації і гармонізації взаємовідносин людини з природою і соціальним 

середовищем її проживання. Еволюція уявлень про екологію. Екологія як традиційна 
наука біологічного профілю. Екологія як нова комплексна дисципліна. Екологія як 

визначна сукупність сучасного наукового знання і соціальної практики. Екологія як один 

із загальнонаукових методів пізнання. Екологія як ідеологія, яка забезпечує виживання 
людини і людства. Різниця, єдність і взаємозв'язок традиційних сучасних уявлень про 

особливість соціально-екологічного знання. Статус екології в сучасній науці та в динаміці 
розвитку світової цивілізації. Екологія, як наука біологічного циклу. До формування 
поняття "Екологія". Дарвінізм і екологічні уявлення. Еволюція уявлень про предмет 
екології. Аутекологія і синекологія. Екологія осіб, популяцій, видів і повідомлень. 
Екологія рослин, мікроорганізмів і тварин. Екологія ландшафтів і геохімічна екологія. 
Еволюційна екологія і палеоекологія. Екологія міста (урбоекологія). Прикладна екологія. 
Екологія, як соціальна наука. Екологія людини, соціальна екологія і глобальна екологія. 
Міждисціплінованість екології. Уявлення про екологію як систему соціоприродного 

знання. Екологія, як комплексна наука.  
Попередні умови: необхідні знання основ виробництва, біології, хімії. 
Мета та завдання: Дати студентам сучасне уявлення про:  

• провідні екологічні поняття та закономірності, обґрунтування їх ролі як наукових 

основ охорони довкілля;  
• різні екологічні системи;  

• про взаємозв'язки, які забезпечують відносну стабільність та динамічність цих 

систем;  

• кругообіг речовин і потік енергії;  
• рівновагу в біосфері та закони нагромадження біомаси;  

• всебічне уявлення багатообразних аспектів сучасної екологічної проблеми;  

• наявність наукових і соціальних передумов подолання біосферної напруженості, 
аналіз можливих спрямувань екологічного розвитку цивілізації;  

• сучасні методи, які забезпечують раціоналізацію взаємовідносин людини і 
середовища її проживання;  

• про систему організації екологічної науково-дослідної роботи у вищих навчальних 

закладах.  

Література: 



1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М, 1988.  

2. Дідух Я.П. Популяційна екологія. - К.: Фітосоціоцентр, 1998. - 191 с.  
3.  Злобін Ю.А.Основи екології. Підручник. -К.: Лібра, 1998. - 248 с.  
4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. - К., 2000. - 237 с.  
5. Кисилев Н.Н. Мировоззрение и экология. - К., 1990.  

Викладацький склад: Лектор: Борук Сергій Дмитрович, к.х.н., доцент; 
Методика викладання та методи навчання:Лекції, практичні заняття, консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, залік усний. 

 

Заповідна справа 
Шифр дисципліни – 6.070800/01/2.30 

Курс  - 1; семестр другий ; всього годин – 81, на тиждень 2 год.(л/сем.); 2,5 

кредиту. 
Обов’язкова 

Попередні умови: 6.070800/01/2.05, 6.070800/01/2.06, 6.070800/01/2.11.  

Мета курсу: Студенти повинен знати основи  заповідної справи в Україні, 
методичні прийоми організації мереж і заповідних об’єктів різного призначення; 
організзацію та проведення науково-дослідної роботи на територіях заповідних об’єктів, 
роль та значення ПЗФ в житті біосфери та суспільства; класифікацію ПЗФУ; проблеми 

збереження та відновлення біорізноманіття в Україні.  
Література: 

1. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л. та ін. Система категорій природно-

заповідного фонду України та питання її оптимізації. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 

60 с. 
2. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи. - Навчальний посібник. - Рівне: РДТУ, 

2000. – 239 с. 
3. Подобайло А.В. Методика оголошення заказників, пам’яток природи та заповідних 

урочищ. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с. 
4. Справочник по заповедному делу. – Киев: Урожай, 1988. – 168 с. 
5. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. 

М.П.Бажана, 1996. – 608 с.  
Викладацький склад: Решетюк Олеся Володимирівна, к.б.н. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, семінари; 

Оцінювання: Поточне: доповіді, реферати, тестове опитування. 
Підсумкове: Залік письмовий  

 

Безпека життєдіяльності 
Шифр дисципліни –  

Курс –4; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; 1,5 – кред. 

Обов’язкова 
 Мета викладання дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання 

студентів про загальні закономірності  виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних 

ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини. 

Основними причинами техногенних загроз є незадовільне виконання та порушення 
вимог технології виробництва, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, 
незадовільний стан зберігання, утилізації та поховання відходів. 
 Сьогодні визначено багато причин, що сприяють такому стану речей, серед 

основних – це низька освіченість керівного складу, виробничого персоналу, особливо 

студентів вищих навчальних закладів освіти щодо дій у надзвичайних ситуаціях (НС), які 
навчаються за прийнятою програмою     від 20 червня 1995 року № 182/200.  

Завдання  дисципліни БЖД навчити студентів: 
- загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям; 



- визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами 

цих небезпек; 

- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих  та 
вражаючих факторів; 

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на 
організм людини; 

- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-

економічні, правові , технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-

виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування 
людини. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати : 

- небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек 

мирного часу; 

- наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та 
навколишнє середовище; 

- основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання. 
Вміти: 

- реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я 
та безпечних умов життя і діяльності людини; 

- у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати 

дії, спрямовані на їх ліквідацію. 

Бути ознайомленим: 

- зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно-технічних 

документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у 

надзвичайних ситуаціях; 

- з видами та організацією екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

мирного часу. 

Підготовку студентів з БЖД рекомендуємо планувати на молодших курсах (так як і в 
діючий Програмі). Теоретичні знання проводяться в складі навчальних груп, практичні 
– напівгруп. 

 Перелік тем в розділах може бути зміненим ( до 15% від загального змісту 

дисципліни БЖД) без скорочення загального обсягу навчальних годин. 

 Під час занять можливе використання фронтального опитування студентів, 
проведення письмових контрольних летючок, програмованого контролю знань. 

   

ЛІТЕРАТУРА   

5. Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Платонов А.П., Прокопенко Н.А. 

Безопасность жизнедеятельности. – М., 2003. – 496 с. 
6. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Львів: 

Афіша, 1997. – 275 с. 
7. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний 

посібник. – Львів, 2002. – 328 с. 
8. Пішак В.П., Радько М.М., Воробйов О.О., Бабюк А.В., Романів Л.В. Безпека 

життєдіяльності: підручник. – Чернівці: Книги- ХХІ. – 2007. – 360 с.  
Викладацький склад: Воробйов О.О. – к.мед. н., доц.., зав.каф; Романів Л.В. – к.мед.н., 

доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; 

Куковська І.Л. – к.мед.н., доц.; Ринжук Л.В. – к.мед.н. доц.;  Білоус В.В. - викл. ; 

Логуш Л.Г. - викл.; Малейкий І.М. - викл. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести, ситуаційні задачі. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 



тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку. 
 

Техноекологія 
Курс – 2, семестр – 4; годин – 108; 3 години на тиждень (2Л; 1Пр); 3 кредити. 

Обов’язкова 
Опис: Техноекологія є прикладною галуззю екології. Результати її досліджень служать 
вихідними даними для розробки конкретних природоохоронних заходів даного 

виробництва. Екологія в даному випадку виступає в якості теоретичної бази, що 

встановлює обмеження на параметри виробництва, а інженерні дисципліни базою 

реалізації технічних рішень даного виробництва для виконання екологічних обмежень. 
Вплив (глобальний і локальний) виробництв різного профілю на стан навколишнього 

середовища. Основні напрямки зменшення антропогенного навантаження (застосування 
новітніх виробничих технологій, вдосконалення процесів очистки антропогенних 

викидів). 
Попередні умови: необхідні загальні знання екології, технологічних процесів, хімії, 
фізики. 

Мета та завдання: студент повинен знати основні галузі промислового виробництва та їх 

вплив на довкілля. Орієнтуватись у напрямках інженерного вирішення екологічних 

проблем, пов’язаних з очисткою газоподібних, рідких викидів та твердих відходів. Знати 

основні напрямки розвитку технологій головних галузей промисловості. Умови переходу 
до безвідходних та маловідходних технологій. 

Перелік джерел, які рекомендуються для засвоєння курсу 
1. Алабовськчй О. М., Колесішкова Н. Ю. Основи екології: Навч. посіб. для студ. 

спец.: «Промислова теплоенергетика». — К.: КПІ, 1995. — 76с. 
2. Антропогенные проблемы экологии / А.И.Коблева. - Днепропетровск: Проминь, 

1997- - 144с. 
3. Антропогенные проблемы экологии: Методическое пособие. - К.: Вища школа, 

1997.-179с. 
4. Баб'як О. С., Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навч. посіб. 

— К.: Атіка, 2000. —216с. 
5. Білявськчй Г. О., Падун М. М.. Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: Підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 1995. — 368 с. 
Викладацький склад: Лектор: Борук Сергій Дмитрович, к.х.н., доцент; 
Практичні заняття: Нечипоренко Ольга Валеріївна, к.х.н., асистент 
Методика викладання та методи навчання: Лекції, практичні заняття, консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, залік письмовий. 

 

Економіка природокористування 
1.1. Метою даного курсу є дати студентам поглиблені теоретичні та практичні відомості 
про предмет, завдання та головні напрямки курсу економіки природокористування ; 
1.2. Головними завданнями курсу є направити до подальшого поглибленого вивчення і 
практичного втілення наукових відомостей з окремих тем економіки 

природокористування ; 
Розглянути методологічні основи визначення збитків від забруднення та економічну 

ефективність екологічних заходів. 
1.3..   Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 
У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: знання про 

сутність економіки природокористування як науки, зв‘язок її з іншими науками, основні 
природні ресурси, їх використання людством та охорона; уміння визначати розміри 

земельного податку в залежності від типу сільськогосподарських угідь, розраховувати 

збитки, заподіяні внаслідок забруднення поверхневих вод та розрахунок розмірів 



компенсацій збитків за нормативні викиди. Вивчення курсу здійснюється за двома 
змістовими модулями. 

Література: 
1. Бурнинский Б.В., Ковальова Н.Г. Экономические проблемы природопользования.-К., 

1995. 

2. Волос С.О. Географія і екологічні проблеми. Економічна та соціальна географія.-.: 
Либідь, 1995.- Вип. 45.- с. 110-113. 

3. Гентрук С.А., Нижник М.С., Міщенко В.О. Еколого-економічний аспект 
природокористування. – К. : Наук. Думка, 1982. – 176с. 

4. Руснак П.П. Економіка  природокористування. – К., 1992. 

5. Черевко Г.В.Економіка природокористування. – Львів, 1995. 

6. Топчиев А.Г. Геоэкология. – Одесса, Астропринт, 1996. – 326 с. 
7. Яремчук І.Г. Економіка природокористування. – К.: “Просвіта”, 2000. – 431 с. 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, практичні роботи. 

Оцінювання: Поточне: поточне опитування, реферати.Підсумкове: залік (письмовий). 

 

Організація та управління в екологічній діяльності 
1.1. Мета викладання дисципліни - закласти основи з теорії та практики управління 
природокористуванням і природоохоронною діяльністю, показати основні шляхи 

ефективного управління екобезпекою. 

1.2.  Завдання вивчення дисципліни: 

• розкрити теоретико-методологічну основу оптимального управління процесами 

охорони навколишнього природного середовища, предмет, мету і завдання курсу 

на сучасному етапі; 
• Показати місце менеджменту природоохоронної діяльності в системі наук, його 

розвиток в Україні; 
• Розглянути основні елементи функціональної та забезпечуючої підсистем 

господарського механізму природокористування та роль менеджменту організації 
природоохоронної діяльності в цій системі; 

• Ознайомити з сучасними методами і діючою організаційною структурою 

управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю на державному 

і регіональному рівнях, виявити і розкрити позитивні й негативні боки цієї 
системи; 

• Звернути увагу на управління регіональними природоохоронними програмами та 
методи підвищення їх економічної ефективності; 

• Сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння необхідності управління 
природокористуванням і природоохоронною діяльністю, вміння й навички 

застосування правового та економічного механізмів управління. 
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни  

• знання предмету, мети та завдань менеджменту природоохоронної діяльності на 
сучасному етапі; 

• розуміння зв`язків та структури управління природокористуванням та 
природоохоронною діяльністю, компетенцій та функцій основних структурних 

елементів системи управління; 
• знання діючої організаційної структури управління діяльністю на державному і 

регіональному рівнях, їх основних функцій і методів діяльності; 
• розуміння ролі менеджменту природоохоронної діяльності, його основних 

напрямків  у системі господарського механізму природокористування;  
• знання основних методів правового регулювання та економічного механізму 

управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, уміння їх 

практичного застосування.  
Література: 
1. БалацькийО., Лук’янихін В., Лук’янихіна О. Екологічний менеджмент: проблеми і 



перспективи становлення та розвитку //Економіка України.– 2000.–№ 5.–С. 67-73. 

2. Веклич О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в 
Україні //Економіка України.– 1998.– № 9.– С.65-74. 

3. Галушкіна Т. Екологічний менеджмент в Україні //Економіка України.– 1999.– № 6.– 

С. 78-83. 

4. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в 
Україні //Економіка України.– 1994.– №11.– С. 59-62. 

5. Екологічний менеджмент: навч. Посіб./ за ред.. В.Ф. Семнова, О.Л. Михайлюк. – К.: 

Центр навчальної  літ-ри, 2004. – 407 с. 
6. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та 

ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с. 
7.  Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х  кн. /Відп. Ред 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації,  
Оцінювання: Поточне: поточне опитування, реферати.Підсумкове: іспит. 

 

Моніторинг довкілля 
Курс – 3, семестр – 6; годин –270; 6 години на тиждень (2Л; 4Лаб); 7,5 кредитів. 
Обов’язкова 
Опис: Об’єкти навколишнього середовища, природно-антропогенний комплекс. 
Екологічний моніторинг як система контролю стану навколишнього середовища. 
Класифікація екомоніторингу. Види забруднень навколишнього середовища. Кількісна 
оцінка рівня забруднень. Методи вимірювання та розрахунково-оціночні методи. Похибки 

вимірювань та розрахункових методів. Сумація та кумуляція шкідливих впливів. Міграція 
та розсіювання забруднень в навколишньому середовищі. Глобальні міграції забруднень. 
Застосування методів математичного моделювання для прогнозування розповсюдження 
забруднень в навколишньому середовищі. 
Попередні умови: необхідні знання нормування антропогенного навантаження, 
механізму розсіювання викидів, основ хімії, фізики, математики. 

Мета та завдання: Ознайомлення студентів з суттю, принципами організації, завданнями 

та реалізацією моніторингу на рівнях: локальному (імпактному), регіональному, 

національному та глобальному, як системи спостереження, аналізу, оцінки та прогнозу 

змін в навколишньому природному середовищі (НПС) під впливом антропогенних 

факторів; з об'єктами систематичних досліджень НПС - атмосфери, води та грунту, 

можливими джерелами забруднення. Система та завдання державного моніторингу 
України як частини глобального моніторингу.  

Література: 
1. Как организовать общественный экологический мониторинг. Руководство для 

общественных организаций. /Под ред. М. В. Хотулевой. – М., 1998. – 370 с. 
2.  Е. И. Воробьев, В. Ю. Резниченко. Экоинформатика в атомной энергетике. – М.: 

Энергоатомиздат. – 1991. – 160 с. 
3. Чернобаев И. П. Химия окружающей среды. – К.: Вища школа. – 1990. – 191 с. 
4. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: 

Гидрометеоиздат. – 1984. 

5. Уатт П. Экология и управление природными ресурсами. – М.: Мир. – 1971. 

Викладацький склад: Лектор: Борук Сергій Дмитрович, к.х.н., доцент; 
Лабораторні заняття: Воробець Марія Михайлівна,  асистент;         

Білоголовка Василь Тарасович 

Методика викладання та методи навчання:Лекції, лабораторні заняття, консультації. 
Оцінювання:  Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, іспит усний. 

 

Екологічне право 
    Код дисципліни - 

2. Курс - 3,  (5 семестр); годин –81: 5 сем. - 2 год. на тиждень (Л); 



Річний курс =  2,25    кредитів.   
3. Обов'язкова. 
4. Опис:  Предмет, метод, принципи і система екологічного права. Джерела екологічного 

права. Екологічні права та обов’язки громадян. Право власності на природні ресурси. Право 

користування природними ресурсами. Відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій. Правове регулювання 
охорони та використання земель. Право користування надрами. Правове регулювання 
охорони та використання вод. Право лісокористування та користування рослинним світом. 

Правовий режим використання, відтворення та охорони тваринного світу. Правові засади 

формування, збереження та раціонального використання природно-заповідного фонду 
України. 

5. А) Попередні умови: необхідні загальні знання правознавства. 
Б) Цілі та завдання: студент повинен набути системні знання з предмету, для чого 

опанувати основні поняття екологічного права, закономірності та принципи його 

розвитку; знати поняття екологічного права, розуміти особливості його предмету та методу, 
види відносин, що складають предмет екологічного права, виділяти об’єкт правового 

регулювання; знати поняття та види джерел екологічного права; знати основні екологічні 
права громадян, їх класифікацію, порядок реалізації та гарантії екологічних прав громадян, 

види екологічних обов’язків громадян; розуміти поняття та зміст права власності на природні 
ресурси, порядок його виникнення та припинення, розрізняти право володіння, право 

користування та право розпорядження природними ресурсами; вміти визначати поняття та 
види права природокористування., знати загальний порядок виникнення права 
природокористування, розуміти відмінність між зупиненням, припиненням, обмеженням та 
зміною права природокористування; знати поняття екологічного правопорушення, розрізняти 

види відповідальності за екологічні правопорушення; знати і розуміти поняття зони 

надзвичайної екологічної ситуації, мати поняття про правове забезпечення запобігання 
надзвичайним екологічним ситуаціям; знати форми власності на землю, розуміти 

особливості передачі у власність земельних ділянок та надання у користування; знати і 
розуміти види користування надрами, особливості правового регулювання 
надрокористування; розуміти  особливості водокористування, зокрема користування водами 

загальнодержавного та місцевого значення; знати поняття лісу, як об’єкту правової охорони, 

категорії лісів, вміти визначати вид лісокористування та в залежності від нього  особливості 
правового регулювання такого природокористування; мати поняття про об’єкти тваринного 

світу тваринного світу, види його використання, призначення Червоної книги України; знати 

поняття територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, вміти вирізняти їх види, 

знати можливі форми використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
України передбачені чинним законодавством. 

В) Література: 
1. Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 

08.12.2004. //  Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 2. – Ст. 44. 

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 

червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991, N 41, ст.546. 

3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. 

Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 848 с. 
4. Екологічне право України. Підручник. / За ред. А.П.Гетьмана та М В. Шульги. – 

Харків: Право 2005. – 384 с. 
  Лектор: Нестеренко Лідія Борисівна 
7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації. 
8. Оцінювання:  контрольні роботи; тестове опитування. Письмовий залік. 

 

Моделювання та прогнозування стану довкілля 
Курс – 3, семестр 5, всього годин –162; на тиждень 2 год ( 2 Л., 2 Пр.); ___ кредитів. 
Обовязкова. 

Опис: Метою навчального предмету “Моделювання та прогнозування стану 



довкілля” є опанування загальними поняттями та навичками побудови математичних, 

фізичних та емпіричних моделей об’єктів довкілля; розв'язок моделей за допомогою ЕОМ, 

перевірка на адекватність моделі об'єкту; аналіз отриманих даних та прогнозування 
екологічних наслідків за допомогою отриманих моделей.  

Основне завдання навчального предмету – формування знань, умінь та навиків 
створення моделей, розв'язання рівняннь, що визначають модель, аналіз та прогнозування 
процесів у екологічних системах. 

Базовими курсами для зазначеної вище дисципліни є “Неорганічна та загальна 
хімія”, «Вища математика», “Фізична хімія”, “Біохімія”, “Матфізика”, «Інформатика та 
обчислювальна техніка»,“Обчислювальна техніка та основи програмування”. Навчальна 
дисципліна є базовою для курсів технічного циклу. 

Після прослуховування курсу студент повинен вміти відповідно ОКХ:  

На підставі методів математичної статистики та  визначення природних, соціально-

економічних умов,  що зумовлюють захворюваність людини, визначити вплив довкілля на 
людину у різних умовах функціонування національного господарства та зробити висновки  

з наданням рекомендацій 

На основі алгоритму , використовуючи дані відповідних показників рівня води, швидкості 
течії, визначити кількісні характеристики  розсіювання забруднювачів у воді за 
допомогою відповідних приладів еколабораторії. 
Використовуючи алгоритми, прогнозувати  стан та розвиток гео- екосистеми і 
використовуючи диференційні рівняння складати прогнозну модель подальшого розвитку  
систем, що досліджується з урахуванням геологічних факторів. 
Використовуючи методи математичної статистики прогнозувати локальні, регіональні, 
глобальні зміни клімату та його складових в умовах різних гео - екосистем за  допомогою  

обладнання екологічної лабораторії. Визначати напрямок змін стану компонентів довкілля 
у відповідності з кліматичними змінами. 

На основі теоретичних знань з фізики атмосфери, основ термодинаміки до ізопроцесів, 
поведінки реальних газів, рідин і твердих тіл виявляти роль планетарних факторів у 

формуванні  стану конкретної екосистеми і робити прогноз щодо  його змін. 

На основі інструкцій, використовуючи обладнання екологічної лабораторії, визначити 

головні закономірності переносу та дифузії домішок в атмосфері в умовах даної 
екосистеми (геосистеми). Скласти відповідний акт 
За  законами кінематики і динаміки матеріальної точки і твердого тіла за  інтенсивністю  

геодинамічних процесів визначити  можливий характер трансформації та прогнозувати 

особливості накопичення і транзиту полютантів у певних геоморфологічних умовах. 

Прогнозувати зміни стану водних об’єктів під впливом  різних типів забруднювачів. 
Попередні умови: необхідні знання, загальної та неорганічної хімії фізики, математики, 

інформатики. 

Цілі та завдання: Вміти прогнозувати зміни стану водних об’єктів під впливом  різних 

типів забруднювачів гідрохімічні показники  водних об‘єктів. Розрізняти умови 

формування гідрохімічних характеристик. Аналітичні і статистичні методи прогнозування 
Вміти прогнозувати зміни стану атмосферного повітря в умовах впливу на нього 

різноманітних  полютантів (забруднювачів). Імітаційне моделювання кореляційно-

регресивний метод прогнозування 
Вміти прогнозувати зміни стану ґрунтового покриву в умовах  впливу  різних видів 
забруднювачів. Показники фізико-хімічного етапу ґрунтів. Кореляційний аналіз 
Статистичні методи прогнозування 
Вміти прогнозувати стан та розвиток рослинного та тваринного світу в умовах 

антропогенного пресингу різної інтенсивності. Біохімічні показники рослин і тварин 

Модель Лотка – Вальтера. Кореляційно - регресивний аналіз 
Вміти прогнозувати захворюваність населення різних вікових груп у наслідок впливу 
різних видів забруднювачів. Кореляційний аналіз. Екстраполяційні метод прогнозування. 



Вміти прогнозувати кількість утворення промислових та побутових відходів. Розробляти 

новітні технології щодо рекуперації та утилізації відходів. Імітаційне моделювання. 
Статистичні методи прогнозування. Регресивний аналіз 
Література: 

1. Скіп Б. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Навчальний посібник, Ч 

І. Чернівці "Рута", –2004. –  65с.  
2. Скіп Б. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Навчальний посібник, 

Чернівці "Рута", ІІ –2005. –  56 с. 
3. Скіп Б.В., Філіпчук Т.В., Моделювання та прогнозування стану довкілля. 

Практикум, Чернівці "Рута", –2006. –  68 с 
4. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. Київ: 

Фітосоціоцентр, 1998. - 132с. 
5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86 Госкомгидромет.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1987.- 94с. (Існує електронна копія за адресою 

http://borisskip.narod.ru) 

6. http://ond86calc.narod.ru/GaussianDM.pdf 

Викладацький склад :Скіп Борис Васильович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика викладання та методи навчання :Лекції, консультації. 
Оцінювання :Поточне: контрольні роботи, колоквіуми. Підсумкове:іспит (усний/тест). 
 

Ландшафтна екологія 
1.1. Мета викладання дисципліни Постійне погіршення екологічного стану території 
України потребує пошуків конкретних підходів до вивчення, екологічної оцінки 

ландшафтного середовища. 
Оцінка стану ландшафтного середовища на різних рівнях виконується шляхом аналізу 
даних польових досліджень та фондових матеріалів конкретної території. Результатом 

такого аналізу є зведена ландшафтно - екологічна карта та пояснювальна записка до неї, 
які можна використовувати в прикладних цілях (виробничих, планувальних, 

рекреаційних, санітарно - гігієнічних та iн.) 

Метою вивчення ландшафтної екології є ґрунтовна підготовка студентів з основ даного 

курсу, вироблення навичок та умінь використання ландшафтної інформації для 
екологічної оцінки конкретної місцевості та об'єктів народного господарства. 
1.2. Завдання вивчення дисципліни  

Основне завдання курсу "Ландшафтна екологія" - розв'язання проблем, пов'язаних із 
засвоєнням студентами науково - методичних i практичних навичок аналізу та оцінки 

ландшафтно-екологічної ситуації для потреб різних галузей народного господарства, 
охорони та раціонального використання ландшафтного середовища i поліпшення стану 
здоров'я населення. 
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 

- вільне володіння теоретичним матеріалом; 

- засвоєння основних понять та визначень; 
- знання та володіння методами ландшафтно-екологічних досліджень; 
- вироблення навичок та умінь використання ландшафтної інформації для екологічної 
оцінки конкретної місцевості та об'єктів народного господарства. 

Література до вивчення курсу: 
1.Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. - К.; Либідь, 1993.-224 с. 
2.Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НКМ ВО, 1992. -60с. 
3.Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 1995.  

4.Гуцуляк В.,М. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник. – Чернівці: 
Рута, 2005. – 124 с. 
5.Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с. 
6.Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. 

– 292 с.  



7.Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: Учебник. - 

М.: Висшая школа, 1991. - 364 с. 
Методика викладання та методи навчання :Лекції, практичні, консультації. 
Форма контролю: залік 

 

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 
ифр дисципліни - 6.070800/01/2.29 

Курс – 3, семестр шостий ; всього годин – 108; на тиждень 2 год.- (л/лаб.); 3 кредити. 

Обов’язкова 
Мета дисципліни: на основі набутих знань сформувати концепцію про людину, як 

унікальний біологічний вид, який поєднує у своїй природі біологічне і соціальне; 
проаналізувати особливості системи “людина-середовище", сучасні проблеми екології 
людських популяцій, стану здоров’я людей в сучасному світі та стратегії по оптимізації 
взаємодії людини і природи. На основі вивченні студент повинен: засвоїти основні 
поняття про здоров’я людини, критерії оцінювання індивідуального та суспільного 

здоров’я основи раціонального харчування; знати особливості адаптації людини в 
екстремальних природних кліматичних умовах, методи вивчення генетики людини, 

визначати адаптивні можливості організму.  
Література: 

1. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред.. 

Н.В. Кочубей.- Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видав. Дім «Княгиня 
Ольга», 2005.- 394 с. 
2. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.- К.: Видав. Центр 

«Академія», 2005.- 288 с. 
3. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини. - Львів: Афіша, 2000.- 248 с. 
4. Микитюк О. М., Злотін О.З., Юровдій В.М. Екологія людини. – Харків: ХДПУ, 

2000.- 208с. 
5. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Мажори. Вінниця: Нова книга, 2004. – 

656с. 
Викладацький склад:Ситнікова Ірина Олександрівна, к.б.н., доцент Филипчук Тетяна 
Василівна, к.б.н., асистент 
Форми та методи навчання: лекції, лабораторні  заняття, консультації (індивідуальні, 
групові). 
Оцінювання:Поточне: тести, модульні контрольні роботи, реферати; 

Підсумкове: залік письмовий. 

 

Екологічна безпека 
• Шифр дисципліни – ПН.ІІІ 
Основною метою курсу є:  
- ознайомлення студентів з історією розвитку взаємодії людського суспільства та природи; 

проблемами, що виникали та, мабуть ще будуть не раз виникати на шляху до взаємо 

порозуміння між природою та суспільством;  

- виховання розуміння, що людство постало перед проблемою необхідності розробки 

програми свого виживання і, насамперед, жорсткості термінів, що відпущенні на 
напрацювання цієї програми;  

- виховання розуміння, що природокористування в наш час можливе тільки як нормативно 

організоване і що ці нормативи визначає не сама людина, а природні екосистеми. 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати: типи стихійних природних явищ; 

типи екологічних катастроф; ситуації підвищеної екологічної небезпеки; види 

організаційних заходів по ліквідації екологічних катастроф, аварій; методи попередження 
аварій; заходи допомоги населенню. 

В результаті оволодіння дисципліною студент повинен уміти: визначати розміри 

катастроф, ступінь їх небезпеки, динаміку розвитку і знати методи нейтралізації; 
передбачати можливості виникнення критичних екологічних ситуацій.  



ЛІТЕРАТУРА 

1.Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь, 1993. 

- 368 с.  
2. Боков В. А., Лущик А. В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. - 
Симферополь: СОНАТ, 1998. - 224 с., ил.  

3. Болт Б. А. и др. Геологические стихии. - М.: Наука, 1978.  

4. Григорьев А, А. Экологические уроки прошлого и современности. -Л.: Наука, 1991.  

5. Катастрофы в истории Земли. - М.: Мир, 1986.  

6. Кейсевич Л.В. Биосфера и цивилизация. - К., 1992.  

7. Коммонер Б. Замыкающийся круг: природа, человек, технология. -Л.: Гидрометеоиздат, 
1974.  

8. Кочергин А.Н. Экология и техносфера. - М., 1995.  

Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. 
Вид підсумкового контролю – іспит. 
 

Екологічна експертиза 
 Шифр дисципліни – 6.070801/03-04/2.27 

Мета курсу: екологічна експертиза, її мета, критерії, типи. Причини виникнення 
необхідності проведення екологічної експертизи. Об’єкти та суб’єкти екологічної 
експертизи. Екологічна експертиза, оцінка технологій, аналіз ризику: загальні риси і 
особливості. Екологічні кризи сучасності. Оцінка екологічних ситуацій. Екологічні 
показники. Адміністративно-правові основи організації екологічної експертизи. Порядок 

проведення екологічної експертизи. 

Студент повинен знати процедуру проведення екологічної експертизи, відмінності 
та спільні риси екологічної експертизи проектів та діючих підприємств. Вміти виконувати 

нескладні екологічні експертизи природних і антропогенних об’єктів, визначати ступінь їх 

забрудненості. Визначати можливий ступінь відповідальності за шкоду довкіллю. Знати 

основні законодавчі акти в галузі організації та проведення екологічної експертизи. 

 Література: 
1. А.И. Корбалева, Л.И. Чесанов Введение в экологическую експертизу. Полиграфист, 

2000, 144с. 
2. К.С. Холинг, А.Д. Базыкин и др. Экологические системы: адаптация, оценка и 

управление. М.– Мир. 1981, – 397 с. 
3. Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє 

середовище. Збірник матеріалів/ Упоряд. В.О. Тихий, Л.К. Яровой – К.: Веселка, 
2002. – 150 с. 

4. Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикалз Т., Лисс П. Введение в химию окружающей 

среды. Пер с англ.– М.: Мир, 1999.– 271с., ил. 

5. Охрана окружающей среды: Уч. для техн. спец. вузов/С.В.Белов и др.– 

М.:Высш.школа,1991.– С.40–52 

Викладацький склад:Кондратьєва Ірина Володимирівна – асистент; 
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, 
консультації. 
Оцінювання:поточне: : реферати, контрольне опитування; підсумкове: іспит 
(письмово). 

 

Урбоекологія 
. 

Мета викладання дисципліни – вивчити екологічний стан і проблеми 

урбанізованих територій (генезис, структуру, територіальні особливості) та визначити 

оптимальні шляхи їх вирішення. 
Завдання вивчення дисципліни:  

– вивчення масштабів та інтенсивності антропогенного і техногенного впливу на 
урбогеосоціосистему; 



– визначення допустимого рівня антропогенного і техногенного впливу; 

– розробка заходів, які забезпечують стабільну підтримку допустимого рівня 
впливу; 

– прогнозування можливих віддалених наслідків цього впливу і відповідна 
корекція. 

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни. 

У результаті вивчення дисципліни „Урбоекологія” студент повинен: 

знати: методики оцінювання екологічної ситуації у всіх системах міської екосистеми: 

– літосфері, 
– гідросфері, 
– атмосфері, 
– біосфері, 
– соціосфері; 

вміти: пропонувати і обґрунтовувати інженерні рішення по зниженню техногенного 

впливу на природне середовище з метою нормалізації екологічної обстановки; 

проводити екологічну експертизу діючих і спроектованих об’єктів; 
розробляти технології захисту і відновлення міських екосистем 

Література: 
1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с. 
2. Экология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с. 
3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт. – М.: Мысль, 1986. – 

236 с. 
4. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997. – 256 с. 
Викладацький склад:Джаман Василь Олексійович 

Методика викладання та методи навчання: лекції,  консультації. 
Оцінювання:поточне: : реферати, контрольне опитування; підсумкове: залік(письмово). 

 

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Шифр дисципліни - 6.070800/01/2.24 
Курс – 4; семестр другий ; всього годин 108 , на тиждень 4 год (л/пр.); 3 кредити. 

Обов’язкова 

Попередні умови: 6.070800/01/2.11, 6.070800/01/2.18, 6.070800/01/2.21, 

6.070800/01/2.22, 6.070800/01/2.23. 

Мета курсу: на основі вивчення курсу студент повинен знати форми і методи 

оцінки якості природного середовища, ступеню забруднення довкілля, системи 

управління якістю природного середовища. Методи визначення екологічних навантажень. 
Студент повинен вміти визначити ГДК, ГДН, ГДЕН, ГДВ, ГДС, максимальні приземні 
концентрації речовин та зону впливу підприємства; користуватися нормативними 

документами при виконанні екологічних оцінок та експертиз, складати відповідні акти та 
звіти. Приймати участь у вдосконаленні та поновленні екологічних з нормативних 

документів. 
Література:  

1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Т-во 

“Знання” КОО, 2002. – 203 с. 
2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. К.: Вища школа, 2001. – 358 с. 
3. Кучерявий В.П. Урбоекологія. Львів: Світ, 2001. – 439 с. 
4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. – 637 

с.реферати 

5. Стадницкий Г.В., Радионов А.И. Экология. – СПб.: Химия, 1996. – 240 с. 
6. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 751 с.  
Викладацький склад: Морозова Тетяна Василівна,  



Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, практичні, 
групові семінари. 

Оцінювання: Поточне: тести, реферати; 

Підсумкове: екзамен усний.  

 

Професійно-орієнтовані дисципліни 
 

Основи екологічної токсикології 
2. Код  дисципліни –  

3. Курс 4, восьмий семестр, годин – 162; кредитів – 5. 

4. Вибіркова. 
5. Опис: формування знань і навиків грамотного вирішення проблем пов’язаних із 
покращенням екологічної ситуації в цілому та з профілактичною метою можливого 

токсичного впливу на живі організми. Загальні принципи класифікації отрут (за хімічною 

будовою, метою застосування, за ступенем токсичності, видом токсичної дії, вибірковою 

токсичністю, за способами виділення з біологічних об’єктів) та отруєнь ( за клінічним 

принципом, за шляхами проникнення в організм). Шляхи надходження токсичних 

речовин в навколишнє середовище, розповсюдження в ньому та механізми перетворення і 
знешкодження їх у довкіллі. Методи контролю шкідливих речовин: відбирання проби, 

вилучення, очищення, якісне та кількісне визначення. 
А) Попередні умови: необхідні знання з хімії, фізики, біології, медичних дисциплін. 

Б) Цілі та завдання: вивчення предмету ставить такі завдання: 
- навчити студентів оцінювати ситуацію при надходженні токсичної речовини в довкілля, 
розв’язувати експериментальні задачі зі створенням планів дослідження щодо вилучення, 
виявлення і визначення отрут з наступним аналізом одержаних результатів і складанням 

експертних висновків; 
- опанування загальними методами вилучення з об’єкту дослідження, очищення та аналізу 
токсичних речовин, оцінку можливого їх впливу на довкілля в цілому та на живі 
організми організми зокрема; 
- студент повинен орієнтуватися у визначенні основних джерел та шляхів 
розповсюдження токсичних речовин, можливі перетворення у довкіллі та живих 

організмах, вплив на біоценози та екосистему в цілому; 

- ознайомити студента з сучасними методами  аналізу та дослідження шкідливих речовин.  

В) Література: 
 1.  Экология города Под ред.. Стольберга Ф.В. – Харьков, 2000. 

2.  Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. – М.: 

Бином; Лаборатория знаний, 2003. – 243 с. 
3. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. – Аналітична хімія природного 

середовища: Підручник – К.: Либідь, 1996. – 304 с. .  
4.  Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін.. Екологія людини. –   Х.: ХДПУ: 

ОВС, 2000. – 207 с. 
5. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 751 с.  
6. Лектор: Михайловська Тетяна Миколаївна,к.х.н., доцент  
7. Методи викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи. 

8. Оцінювання: захист лабораторних робіт, реферати, контрольні роботи. Екзамен 

письмовий. 

 

Основи екологічної культури 
Мета викладання дисципліни: сформувати у студента екологічний світогляд з позицій 

екологічної конверсії суспільства, познайомити студента із засадами екологічної 
культури в єдності її теоретичних та практичних вимірів, в проявах історичних, 



політичних, природничих, соціологічних та світоглядних, в колізіях її утвердження в 
реальному, зокрема українському, суспільстві 

1.2. Завдання вивчення дисципліни. Навчити студентів знаходити шляхи гармонізації 
взаємин природи і суспільства. Розширити інтелектуальний світогляд, емоційні співчуття, 
необхідність відчуття свого включення в природні процеси, а також виховання 
екологічної культури та екологічної грамотності. Розвивати цілісність особистості, здатної 
практично вирішувати питання виживання людства в умовах екологічної кризи і можливої 
екологічної катастрофи. Вивчити можливі механізми та напрямки екологізації суспільної 
діяльності. Зрозуміти необхідність впровадження в практику навчання моральних 

цінностей екологічного виховання, а також важливість цілісності екологічного виховання 
та освіти. 

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни. 

Студент повинен вміти обґрунтувати створення того чи іншого елемента екологічної 
культури, організувати процес вивчення екологічної культури, організувати контроль за 
станом екологічної культури, скласти загальну характеристику екологічної культури 

певної території та етносу, проаналізувати стан екологічної культури території та етносу. 
На основі вивчення курсу студент повинен знати: методи і зміст екологічної 

культури, принципи створення екологічної культури як надбання людства, критерії 
створення окремого екологічної культури, правові основи екологічної культури,  

Курс базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні загальної екології, 
геології, гідрології, метеорології і кліматології, техноекології, природоохоронного 

інспектування а також на знаннях, отриманих біології, фізики, хімії та географії. 
Література: 

1. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: 

Заповіт, 1996. – 352 с.  
2. Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди.– К.: Інститут філософії 

НАНУ, 2000. – 492 с. 
3. Крисаченко В.С., Хильки М.І. Екологія. Культура. Політика. – К.: Знання України 

2001. – 597с.. 
4. Білявський Г.О., Фурдуй Р. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2004. – 228 с. 
5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів.: Світ. – 2001. – 500 с. 
6. Наймушин  А.И., Наймушин А.А. Экологическая культура и технологии здорового 

бизнеса. Материалы для изучения. Электронный вариант. – Уфа: ЛОТ УТИС, 2000. 

7. Ясвин В.А. Основы формирования экологической культуры населения. – М.: Смысл, 

2000. – 19 с. 
Лектор: Морозова Тетянга Василівна, канд. біологічних наук, доцент. 
 Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарськіі заняття, консультації.  
Оцінювання: залік. 

 

Основи екологічного підприємництва 
• вибіркова  
• Семестр, в якому читається – 8 

 Мета вивчення дисципліни  – : сформувати  теоретичні уявлення, принципи, методи 

екологічного підприємництва; надати теоретичні знання та уявлення майбутнім 

спеціалістам екологам в області екологізації підприємництва; розвивати соціо-, економіко-

, екологічне мислення і дії студентів, загальною метою яких стала б побудова екологічно 

безпечної територіальної організації життя;  
   Головними завданнями курсу є наступні: 
1. Показати становлення екологічного підприємництва в Україні, формування 

екологічної інфраструктури ринку. 
2. Скласти уяву про екологічні товари та послуги: види. Властивості, критерії 

пізнання. Засвоїти формування екологічно чистого асортименту. Визначити 

екологічно  перспективні товари в умовах України. 



3. Розкрити сутність організації екологічного підприємництва. Екологічний 

менеджмент, системи екологічного менеджменту. Екологічний маркетинг, його 

елементи. Екологічний аудит, його завдання та цілі. 
4. Показати еколого-економічні інструменти: податки, платежі, виплати, екологічне 

страхування, штрафи, субсидії, дотації, кредити. 

ЛІТЕРАТУРА 

1.  Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: 

економічні основи управління: Монографія/ За ред. д.е.н., проф.. С.М. Ілляшенка. – 

Суми: ВТД „Університетська книга”, 2002. – 250с. 
2.Кочергин А.Н. Экология и техносфера. - М., 1995.  

3.Лось В.А. Взаимоотношения общества и природы. - М., 1989. 

4.Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД ”Університетська 
книга”, 2002. – 364с. 
 

Природоохоронне інспектування  

Шифр дисципліни - 6.070801/03-0432.07 

Курс 4; семестр 7; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (1л/2лаб.); 3 кредита. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.16, 6.070801/03-04/3.02 

Мета курсу: : забезпечити студентів знаннями про взаємозв'язок між об'єктами і 
суб'єктами господарювання, антропогенний вплив на середовище існування 
біорізноманіття і стан природних ресурсів, порядок визначення збитків завданих 

довкіллю.   

На основі отриманих теоретичних знань з даного курсу виробити в студентів уміння:   
застосовувати законодавчі і нормативні документи у природоохоронному контролі; 
визначати екологічний стан об'єкта і ступінь та характер його впливу на довкілля; 
виявляти порушення основних вимог чинного законодавства і притягувати до 

відповідальності за шкоду нанесену довкіллю. 

Література: 
1. Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г. та інш. Природоохоронне 

інспектування. - Чернівці, Зелена Буковина, 2005. - 263 с. 
2. Сівак В.К., Солодкий В.Д. Природоохоронне інспектування. -  Чернівці, Зелена 

Буковина, 2003. - 200 с. 
3. Сівак В.К., Солодкий В.Д. Основи екологічної безпеки територій і акваторій. -  

Чернівці, Зелена Буковина, 2000. - 150 с. 
4. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього  природного 

середовища в 11-ми т., Чернівці, Зелена Буковина, 1996-2007 рр. 

5. Екологія і закон. Збірник екологічного законодавства України. -  Харків, «Еко Право 

Харків, 2000. – 429 с. 
6. Коренчук А.М., Солодкий В.Д. Збірник методичних рекомендацій про державний 

контроль  за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. -  Чернівці, 
Зелена Буковина, 1996. - 248 с. 
Викладацький склад: Влодарчик Роман Петрович - доцент, кандидат хімічних 

наук;Кондратьєва Ірина Володимирівна – ассистент 
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;  
підсумкове: залік (письмовий). 

 

Утилізація та рекуперація відходів 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.04, 6.070801/03-04/3.08  

Мета курсу: забезпечити студентів знаннями про: різні підходи до класифікації 
відходів, базові принципи комплексного поводження з відходами, основні сучасні методи 



переробки твердих, рідких, шламоподібних, сумішевих та пилогазових відходів, 
рекуперацію та можливості використання вилучених компонентів як цільового продукту, 

повернення вилученого компонента у це ж виробництво або переробку  в іншому; 

використання відходів як вторинної матеріальної сировини. Ознайомити студентів з 
утилізацією відходів основних галузей народного господарства, розглянути перспективи 

маловідходного виробництва. 
  На основі отриманих теоретичних знань необхідно виробити у студентів уміння 
проводити класифікацію та паспортизацію конкретного виду відходів, обирати 

раціональні способи утилізації чи рекуперації відходу.  
Література: 

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей 

среды. – М.: Химия, 1989. – 512 с. 
2. Охрана окружающей среды. /Под. Ред. С.А. Брылова и К. Штродки. – М.: Высшая 
школа, 1985. – 272 с. 

3. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, 
утилизация, переработка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 – 336 с. 

4. Экология города /Под. Ред. проф. Стольберга Ф.В. Харьков, 2000 – 560 с.  
Викладацький склад: Чобан Алла Федорівна – доцент, кандидат хімічних наук. 

Методика викладання та  методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні 
консультації, дискусії. 
Оцінювання: поточне: захист практичних робіт, реферати, контрольні роботи;  

підсумкове: залік письмовий. 

 

Дисципліни самостійного вибору вищого 
навчального закладу 
 

Обчислювальна техніка та основи програмування 
Код дисципліни - Ф2.12 Курс - 2; семестр - 3, всього годин - 54; на тиждень - 2 

год.(л./лаб.); 

1,5 кредитів. 
 Обов'язкова. 
Мета курсу: дати студентам знання про технічну базу інформаційної системи, про будову 

комп'ютерів, про функції апаратної частини комп'ютерної системи та про прийоми 

складання алгоритмів і основи програмування. 
Для її досягнення вивчаються принципи представлення інформації в ЕОМ, структура 
інформаційної системи, принципи роботи ЕОМ, апаратне забезпечення персональних 

комп'ютерів, принципи побудови і зображення алгоритмів та елементи мови 

програмування Pascal. 

На основі набутих теоретичних знань виробити в студентів практичні уміння працювати з 
комп'ютерною технікою та розуміти принципи її функціонування. 
Література: 
1. Гаєвський О.Ю. Інформатика. Навчальний посібник.-К.: А.С.К., 2003.-512с. 
2. Маценко В.Г. Обчислювальна техніка та програмування: Навчальний посібник. - 

Чернівці : ЧНУ, 2004. - 92 с. 
3. Маценко В.Г. Обчислювальна техніка та програмування: Методичні 
вказівки. - Чернівці : Рута, 2004. - 42 с. 
Лектор: Маценко Василь Григорович, канд. ф.-м. наук, доцент. 
 Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні 
роботи, консультації.  
Оцінювання: залік. 

 

Основи наукової діяльності 



Шифр дисципліни – 

 Курс – 2, семестр 1, всього годин –90;  на тиждень 2год ( Л.);  1,6 кредити. 

Обовязкова 
Мета курсу: Дати характеристику науковій діяльності, її ролі в пізнанні законів 

природи, раціональному використанні природніх ресурсів, розробки теоретичних основ 
визначення пріоритетів охорони довкілля і раціонального природокористування. Показати 

як наукові дослідження застосовуються в  теоретичній та прикладній екології. На прикладі 
конкретних систем показати переваги науково-обґрунтованого підходу до вирішення 
проблем покращення екологічного стану за допомогою застосування фізико-хімічних 

факторів. Показати пріоритетну роль інструментальних методів дослідження 
навколишнього середовища з метою вибору оптимальних режимів функціонування 
екосистем. 
Література: 
1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень:      Навчальний 

посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с. 
1. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи науквих досліджень у вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: Центр навч. літер., 2003. – 116 с. 
2. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна А.В. Аналітична хімія природного середовища: 

Підр. для студ. природн. спец. ВНЗ. – К.: Либідь, 1996. – 304 с. 
3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 1997. – 212 с. 
4. Фізико-хімічні основи очищення стічних вод: Підр. для студ. вищ. навч. закл. / 

А.К.Запольський, Н.А.Мішкова-Клименко, І.М.Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 

с. 
5. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. М.: Мир, 1982. 

– 281 с. 
Викладацький склад:Сліпенюк Тарас Степанович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації. 
Оцінювання: Поточне:контрольні роботи (модульний контроль),  усні відповіді. 
Підсумкове:залік (письмовий). 

 

 

Соціальна екологія 
Шифр дисципліни – ВЧ.4 

Курс – 2; семестр – 4; загальна кількість годин – 108;  на тиждень – 3 год. ( 2 год. – л; 1 

год. – пр.); 3  кредити. 

Вибіркова 
Мета курсу: дати уявлення про інтегральну міждисциплінарну науку – соціальну 

екологію, показати її роль у розв’язанні глобальних екологічних проблем. Визначити 

місце і завдання галузевих підрозділів соціоекології, зокрема таких, як біоекологія, 
гідроекологія та екологія хімічних виробництв. 
Основні завдання: показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, зокрема 
природокористування; сформувати необхідні екологічні переконання і практичні навички, 

моральні принципи та активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього 

природного середовища і раціонального використання природних ресурсів; оволодіти 

принципами раціонального природокористування, усвідомити основні напрямки еколого-

економічної політики і стратегії природокористування  на майбутній період; 

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати про глобальні екологічні проблеми 

людства та основні шляхи їх розв’язання; знати основні концепції раціонального 

природокористування  та уміти застосовувати їх у реальному житті. 
Література: 

1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты.–Киев: 
Наукова думка.–1991.–153 с. 

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.–М.: Наука.–1989.Д-263 с. 
3. Гирусов Е.В. Система «общество-природа»: проблемы социальной екологии.–М.: 



Изд-во МГУ.–1976.–167 с. 
4. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери.–Львів: Поллі.–1997.–256 с. 
5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. 

посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с. 
6. Комаров В.Д. Социальная экология. Философские аспекты.–Л.: Наука.–1990.–216с. 
7. Основи соціоекології //За ред. Г.О.Бачинського.– К.: Вища школа.–1995.–238 с. 
8. Основи соціоекології: Конспект лекцій / Укл. І.В.Кібич.–Чернівці:Рута.–1997.–47 с. 

Викладацький склад: Кібич Ірина Володимирівна – к.б.н., доцент 
Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції 
( вступні, тематичні, підсумкові), семінарські заняття,  тестові завдання, термінологічні 
диктанти,  консультації, захист самостійних робіт (рефератів). 
Оцінювання:  В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

( письмові тематичні контрольні роботи, тестування, термінологічні диктанти, усне 
опитування, захист рефератів), а також здійснюється підсумковий контроль у формі  
заліку за тестовими завданнями. 

 

Хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності 
Шифр дисципліни - 6.070801/03-04/4.03 

            Курс – 2, 3 i 4 семестри, загальна кількість годин – 243,  на тиждень 3,0 год. 

(1л/2лаб), 6,75 кредита.  
Обов'язкова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.03, 6.070801/03-04/2.04 

Мета курсу: ознайомити студентів-екологів з теоретичними основами та 
методологією хімічного аналізу; розвинути у студентів практичні навички та уміння 
застосувати хімічні та фізико-хімічні методи для контролю та аналізу об'єктів 
навколишнього середовища. 
Література: 
1. Набиванець Б.Й., Сухан В.В. Аналітична хімія природного середовища. – К.: Либідь, 

1996. – 304 с. 
2. Луцевич Д.Д., Мороз А,С,, Рибальська О.В. Аналітична хімія – К.: Здоров'я, 2003. – 

296 с. 
3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практика. Навчальний 

посібник. – К.: Лібра, 2004 – 368 с. 
4. Федишин Б.М., Борисюк Б.В., Вовк М.В. Хімія та екологія атмосфери. Навчальний 

посібник. – К.: Алерта, 2003. – 272 с. 
5. Бабко Л.К., П'ятницький І.В. Кількісний аналіз.-К.: Вища школа, 1974.-  368 с. 
Викладацький склад: Волощук Анатолій Григорович - доцент, кандидат хімічних наук; 

Методи викладання та методи навчання: лекції, консультації, лабораторні роботи. 

Оцінювання: тестове опитування, теоретичні і практичні контрольні роботи, іспит 
письмовий. 

 

Основи медичних знань і охорона здоровя 
Курс – 3; семестр – 5; годин -  108 ; на тиждень – 2 год (практичне заняття); кредитів – 3. 

Обов’язкова  
Опис: Курс «Основи медичних знань» включає : анатомо-фізіологічні основи (анатомія та 
фізіологія окремих систем органів); загальний догляд за дорослими хворими людьми та 
дітьми (догляд за хворими при захворюваннях органів дихання та сечовиділення, серцево-

судинної, травної систем); надання першої медичної допомоги при захворюваннях та 
отруєннях (основні симптоми та невідкладні стани при хворобах органів дихання, 
сечовидільної, травної та дихальної та ендокринної систем; отруєння СДОР, отрутою 

тварин, рослин та перша невідкладна допомога); основи епідеміології та інфекційних 

хвороб (кишечні, дитячі інфекційні хвороби, хвороби органів дихання та особливо 

небезпечні інфекції); медична допомога при травмах (кровотечі, закриті та відкриті 



ушкодження, опіки, електротравми, відмороження та втоплення, ушкодження голови, шиї, 
хребта, грудної клітки, живота і тазу; десмургія; реанімація). 
Попередні умови: необхідні загальні (шкільні) знання з анатомії, фізіології, біології, хімії. 
Мета: підготовка педагога до надання першої медичної допомоги при невідкладних 

станах та проведення освітньої та виховної роботи з питань охорони й зміцнення здоров’я 
дітей. Ця мета досягається за рахунок вирішення освітніх і виховних завдань: підготовка 
педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості і найвищої 
цінності суспільства; формування у педагога свідомості щодо його моральної та 
юридичної відповідальності за стан здоров’я і збереження життя учнів; проведення з 
учнями освітньо-профілактичної роботи з основ медичних знань; проведення 
профілактичних заходів щодо розповсюдження інфекційних захворювань у навчальних 

закладах; забезпечення психологічної адаптації до надання долікарської медичної 
допомоги в екстремальних ситуаціях. Студент повинен вміти: володіти навичками 

реанімації, діагностики раптових захворювань та патологічних станів (вимірювання 
температури тіла, артеріального тиску, визначати та оцінювати пульс, дихання тощо); 

володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утоплення, 
ураженнях різними хімічними та фізичними факторами (електричним струмом, високою 

(низькою) температурою, радіацією; володіти технікою десмургії, транспортної 
іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч; володіти технікою беззондового 

промивання шлунку, постановки очисної клізми, застосування компресів, банок, 

гірчичників, пухиря з льодом, ін’єкцій; володіти навичками введення доступних 

лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, 
парентеральне). 
Література: 

6. Стащук В.Ф. Основи медичних знань, ч.1 – 2002, Чернівці, «Рута». 

7. Стащук В.Ф. Основи медичних знань, ч.2 – 2003, Чернівці, «Рута». 

8. Лютик М.Д., Луканьова С.М. Анатомія та фізіологія людини, Навч. посібник, 

Чернівці, ВІЦ «Місто» - 2009. 

9. Сазонов А.Г. Посібник для підготовки медичних сестер. – М., Медицина, 1990. 

10. Петрик В.І  Медична допомога при травмах . – К., Вища школа, 1995. 

Лектори: доцент, к.мед.наук Луканьова С.М.,  

                  доцент, к.мед.наук Бойчук Р.Р, 

                  ст. викладач Пилип Г.М., 

                  ст. викладач Козік Н.М. 

Методи викладання та навчання: практичні заняття, консультації, самостійна робота. 
Оцінювання: усне опитування, тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, 

реферативні доповіді, письмове визначення термінів і понять, залік (письмовий) у 5-му 

семестрі. 
 

Нормативні документи прикордонного екологічного контролю  
Шифр дисципліни - 6.070801/03-04/2.30 

Курс 3; семестр 5; всього годин – 216; на тиждень – 5 год. (2л/3лаб.); 6 кредитів 

Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.16, 6.070801/03-04/3.02 

Мета курсу: : Надати студентам базові знання і навички, що дозволять їм в наступному 

працювати державними екологічними інспекторами Мінекобезпеки України в пунктах 

пропуску через державний кордон України в зоні діяльності регіональних митниць і 
митниць. 

На основі вивчення курсу студент повинен знати правові, економічні і соціальні 
основи організації охорони навколишнього природного середовища; норми, правила і 
вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища від забруднення, 
шкідливого впливу різних факторів і забезпечення екологічної безпеки, а також вміти  

застосовувати на практиці законодавчі і нормативно-правові документи у 

природоохоронному контролі, визначенні екологічного стану об’єкту, ступеню і 



характеру його впливу на довкілля, дотримання ним вимог законодавства для своєчасного 

вжиття заходів по усунення виявлених порушень та притягання до відповідальності за 
шкоду завдану довкіллю, зокрема при транспортування екологічно-небезпечних вантажів 
через державний кордон України. 

Література: 
1. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього  природного 

середовища в 11-ти т., Чернівці, Зелена Буковина, 1996-2007 рр. 

2. Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г. та інш. Природоохоронне 
інспектування. - Чернівці, Зелена Буковина, 2005. - 263 с. 

3. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. в 2-х т., К., Юрінком Інтер, 1997. 

– 400 с. 
4. Коренчук А.М., Солодкий В.Д. Збірник методичних рекомендацій про державний 

контроль  за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, Чернівці, Зелена 
Буковина, 1996. - 248 с. 

5. Сівак В.К., Солодкий В.Д. Основи екологічної безпеки територій і акваторій. Чернівці, 
Зелена Буковина, 2000. - 150 с. 
Викладацький склад: Влодарчик Роман Петрович - доцент, кандидат хімічних 

наук; Білоголовка Василь Тарасович – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, групові 

семінари, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;  
підсумкове: залік (письмовий). 

 

Екологічні аспекти військової діяльності 
Шифр дисципліни: -  

Курс – 3, семестр – 6, годин – 189, 4 години на тиждень (2 – лекції, 2 – лабораторні). 5 

кредитів. 
Вибіркова 
Опис:Вступ до предмету. Військові структури країн світу, їх місце в суспільному житті 
країн. Основні напрямки сучасного мілітаризму і чинники, що сприяють його існуванню. 

Збройні сили України, їх структура і місце в державі та напрямки їхнього розвитку. 
Екологічні аспекти діяльності сухопутних збройних сил. Екологічні аспекти діяльності 
військово-повітряних збройних сил. Екологічні аспекти діяльності сил військового флоту. 
Екологічні аспекти діяльності радіотехнічних, ракетних збройних сил. Військові 
екологічні проблеми, успадковані Україною з радянських часів. 
Загальний огляд екологічних проблем, що виникають під час сучасних збройних 

конфліктів. Війна в Перській затоці. Війна в Югославії. Чеченські війни. 

Екологічні наслідки існування та експлуатації пристроїв, пов’язаних із ядерною зброєю. 

Основні шляхи розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з військовою діяльністю в 
мирний час. Основні шляхи розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з військовою 

діяльністю під час збройних конфліктів. Можливі наслідки локального військового 

конфлікту і повномасштабної сучасної війни в Україні і сусідніх державах. 

Попередні умови:Необхідні знання з техноекології, ХАЗС, історії. 
Мета і завдання курсу: Метою навчального предмету є ознайомлення студентів із 
основними специфічними проблемами і наслідками функціонування об’єктів військового 

призначення і безпосередньо пов’язаних з ними допоміжних структур. 

Основне завдання навчального предмету – окреслити перед студентами спектр проблем, 

що виникають у зв’язку із діяльністю військових структур в мирний час, та під час 
військових конфліктів. 
Література: 

1. Экология: Учебное пособие / Под ред. Проф. В. В. Денисова. – М.: ИКЦ МарТ, 

2004. – 672 с. 



2. Грини А. С., Новиков В. Н. Экологическая безопасность. Защита территории и 

населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2000. – 336 с. 
3. Довгуша В. В., Кудрин И. Д., Тихонов М. Н. Введение в военную экологию. – М. 

МОРФ, 1995. 

4. Харуэлл., Хачиссон Т. Последствия ядерной войны. – М.: Мир, 1988. 

5. Матеріали сайта www.ecoline.ru. 

Викладацький склад  Лектор: Вінклер Ігор Аронович, к.х.н., доцент 
Методика викладання та методи навчання  Лекції, практичні заняття, консультації. 
Оцінювання  Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, екзамен усний. 

 

Органічні речовини та матеріали в промисловості 
Шифр дисципліни – 6.070801/03-04/4.02 

Курс 3,  семестр 5, всього годин - 108; на тиждень – 3 год. (1год. Л / 2 год. Лаб.); 
3 кредити. 

Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.04. 

Мета курсу: формування навичок раціонального використання органічних речовин 

у промисловості на основі їх властивостей. Студентам необхідно надати знання про 

основну сировинну базу промислового виробництва органічних матеріалів, теоретичні 
знання про властивості органічних речовин основних класів, методи їх добування у 
промисловості; ознайомити з основними сферами їх застосування.  

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти пояснювати хімізм 

перетворень органічних речовин у конкретному технологічному процесі. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Дж. Теддер, А.Нехватал, А. Джуб. Промышленная органическая химия. – М.: Мир, 

1977. – 700 с.  
2. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического 

синтеза. – М.: Химия, 1971. – 840 с. 
3.Нечаев А.П., Еременко Т.В. Органическая химия. – М.: Высш. Шк., 1985. – 463 с.   
4.Домбровський А.В., Найдан В.М.. Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992. – 503 с. 

Викладацький склад: Чобан Алла Федорівна – доцент, кандидат хімічних наук. 

Методика викладання та  методи навчання: лекції, лабораторні занняття, 
індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи;  

підсумкове: екзамен письмовий.  

 

Радіоекологія, 
Шифр дисципліни: - 

Загальний опис дисципліни  

Курс – 3 – п’ятий семестр; годин - 54; - 2 год на тиждень (1 Л, 1 Лаб). 1,5 кредитів 
Вибіркова. 
Опис: Етапи формування радіоекології. Моделі будови ядра. Стійкість ядра. Енергія 
зв’язку ядер. Закон радіоактивного розпаду. Закон накопичення радіоактривних ядер. 

Одиниці дозиметрії. Взаємодія випромінювання з речовиною. Радіочутливість та 
радіорезистентність живих організмів. Вплив раіодактивного випромінювання на 
навколишнє середовище. Основи ядерної енергетики. Будова та принцип дії ядерних 

реакторів. 
Попередні умови: необхідні знання хімії, окремі розділи фізики. 

Цілі та завдання: створення теоретичної бази знань будови ядра, типів радіації, її доз, 
основних джерел, методів вимірювання та методів захисту; усвідомлення особливостей 

ядерної енергетики. Навчити користуватися апаратурою, визначати ступінь радіоактивних 

забруднень довкілля; визначати ступінь біологічної небезпеки радіоактивних забруднень і 



їх основні джерела; проводити розрахунки за законом радіоактивного розпаду, визначати 

енергію зв’язку ядер, записувати ядерні реакції; користуватися медико-екологічними 

картами й приймати участь у їх складанні. Рекомендувати засоби захисту від радіаційних 

забруднень, методи радіаційної гігієни. Засвоїти навички практичної роботи на 
лабораторно-практичних заняттях. 

Література: 
1. Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології. - К.: 

Вища шк., 2003. -319 с. 
2. Горбунов В.В., Товажнянський Л.Л., Омельченко Н.М., Масікевич Ю.Г., Гринь Ґ.І., 

Моісеєв В.Ф., Шапорєв В.П., Байрачний В.Б. Радіоекологія: Навчальний посібник. 

- Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 200 с. 
3. Гродзинський Д.М. Радіобіологія.  Київ.: Либідь. – 2000, 444 с. 
4. Несмеянов А. Н. Радиохимия. М.: Изд.”Химия”. – 1972, 580 с. 
5. Гончаренко Е.Н., Кудряшов Ю.Б. Химическая защита от лучевых излучений. М.: 

Изд.МГУ. – 1985, 249 с.  
6. Чорнобильська катастрофа / За ред. В.Г.Бар’яхтара. Київ.: Наук.думка.– 1996, 576с. 
7. Норми радіаційної безпеки України. НРБУ – 97. Київ. – 1997, 121 с. 
8. Иванов В.И., Лысов В.Н. Основы микродозиметрии. М.: Атомиздат. – 1979, 192 с. 
9. Сидоренко В.В., Кузнецов Ю.А., Оводенко А.А. Детекторы ионизирующих 

излучений. Л.: “Судостроение”. – 1984, 240 с. 
10. Сборник задач по радиохимии. Под ред. Коршунова И.А. М.: Высшая школа. – 

1969, 152 с. 
11. Копач O.B., Коров’янко О.О.Основи радіохімії та радіоекології: Методичні 

рекомен-дації до лабораторних робіт.Чернівці: Рута, 2008. – 32 с. 
Викладацький склад Лектор: Коров’янко Олександра Олександрівна, к.х.н. доцент 
Методика викладання та  методи навчання: лекції, лабораторні заняття.  

Оцінювання:підсумкове: залік  
 

Фізико-хімічні основи екологічно-безпечних технологій 
    Шифр дисципліни -  

    Курс – 2; семестр 3; всього годин 162; на тиждень – 4 год. (л., лаб);     кредитів. 

    Вибіркова. 
     Опис:Термодинаміка. Термохімія.   Закони термодинаміки.  Хімічна 

термодинаміка.   Термодинаміка розчинів. Фазові рівноваги в конденсованих  системах. 

Фазові рівноваги в гетерогенних системах  Розчини електролітів.  Електродні процеси і 
електрорушійні сили.  Кінетичні закономірності хімічних реакцій.  Кінетичні 
закономірності гомогенних  і  гетерогенних каталітичних процесів. Електропровідність 
розчинів електролітів. Термодинаміка електрохімічних  систем. Основи екологічно 

безпечних джерел  електричної енергії.  Основи фізико-хімічних і електрохімічних    

методів очищення стічних вод.  Основні закономірності очищення і  знешкодження 
відхідних газів.      Фізико-хімічні основи знешкодження  твердих відходів.  Фізико-хімічні 
основи екологічно  безпечних гальванічних процесів.                              

    Попередні умови: необхідні знання загальної хімії, фізики, математики, загальної 
екології, про джерела забруднення довкілля.  
    Цілі та завдання: опанування загальними закономірностями фізико-хімічних процесів, 
що протікають в фазах та на їх межах під час синтезу, отримання, переробки хімічних 

речовин і матеріалів та їх використання для створення екологічно безпечних 

технологічних процесів. Формування знань, умінь та навиків науково обгрунтованого 

створення і керування екологічно безпечними технологічними процесами.  

 Література: 
1. Білий О.В. Фізична хімія. –Київ:ЦУЛ, Фітосоціоцентр,2002. -363 с. 
2. Мітрясова О.П.Хімічні основи екології.-Київ:Ірпінь:ВТФ”Перун”,1999.-192 с. 
3.Клименко Л.П. Техноекологія.-Сімферополь:Таврія,2000.-542 с. 
4.Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології.-К.:Вища школа,2001. –358 с.  



5.Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка  
       природокористування .-К.:Вища Kло.,1999.-176 с. 
Викладацький склад: Тевтуль Ярема Юрійович – професор, доктор хімічних наук;   

                                        Нечипоренко Ольга Валеріївна – асистент.  
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, усна перевірка 
самостійної роботи студентів, лабораторні  заняття. 
Оцінювання:поточне: колоквіуми, усні відповіді; підсумкове: іспити письмові. 
 

Джерела забруднень довкілля 
Шифр дисципліни – 6.070801/03/2.01 

Курс 2; семестр 3; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.(1л/1практ.); 2,25 

кредита. 
Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/3.13, 6.070801/03-04/4.07 

Мета курсу:  
1. Ознайомити студентів-екологів з основними джерелами забруднення довкілля. 
2. Показати методики оцінки впливу джерел забруднення на навколишнє 

середовище та розрахунків кількісних параметрів такого впливу. 
Навчання проводиться у формі лекцій та практичних занять. 
Отримані знання дадуть змогу студентам зрозуміти необхідні радикальні зрушення у 

ставленні людини до природи. Зрозуміти, що найголовніше завдання людства – 

зменшення забруднень довкілля і збереження природної біоти планети як на суші, так і в 
межах Світового океану. 
 Студент повинен знати основні джерелами забруднення довкілля. Вміти оцінити їх 

вплив на оточуюче середовище та основні напрямки зменшення антропогенного впливу. 
Література:  

Білявський Т.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник. – К.: 

Лібра, 2004. – 368 с. 
Екологічні проблеми Буковини: Навч. посіб. За редакцією к. г. н. доцента Коржика В.П. – 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 168 с. 
Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та  охорона навколишнього 

середовища: Підручник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів, Афіша, 2001. – 203 с. 
Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. Ситника К.М./, - К.: 

Вища школа, 2003. – 358 с. 
Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология. Природа – Человек – Техника: 
Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2001. – 343 с. 
Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Герецун Г.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д., Моісеєв В.Ф., 

Шапорєв В.П., Рогозинський М.С. Методи вимірювань параметрів навколишнього 

середовища.: Навч. посіб. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 344 с. 
Викладацький склад:Воробець Марія Михайлівна – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації. 
Оцінювання:поточне: реферати, контрольні роботи, тестове опитування; 
Підсумкове: залік (усно). 

 

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 
Шифр дисципліни - 6.070801/03-04/2.20 

Курс 3; семестр 5; всього годин – 72; на тиждень – 3 год. (1л/2лаб.); 2,0 кредита. 
Обов'язкова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.01, 6.070801/03-04/2.04   

Мета курсу: Підготовити спеціалістів еколого-аналітичного профілю, які  повинні: 
мати глибокі знання з аналітичної хімії; володіти знаннями про найбільш поширені 
методи аналізу основних об'єктів довкілля: грунтів , вод та повітря; мати чітке уявлення 
про особливості складу об'єктів природного середовища;  вміти оптимально підібрати 



найбільш ефективні методи аналізу; володіти високою майстерністю виконання 
аналітичних досліджень. 

На основі отриманих теоретичних знань  студент повинен знати: загальні 
характеристики структури та хімічного складу об'єктів довкілля: природних вод, повітря, 
атмосферних опадів, грунтів та донних відкладів, а також загальні характеристики та 
особливості методів аналізу об'єктів природного середовища. а також Студент повинен 

вміти:  оптимально підібрати найбільш ефективні фізико-хімічні методи аналізу при 

дослідженні об’єктів навколишнього середовища і виконати їх на високому професійному 

рівні. 
Література: 

1. Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Герецун Г.М. та інш. Методи вимірювання параметрів 
навколишнього середовища – Чернівці. Зелена Буковина, 2005. – 343 с. 

2. Набиванець Б.Й. Аналітична хімія оточуючого середовища. - К.: Вища школа, 1999. 

3. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища 
– К.: Либідь, 1996. –304 с. 

4. Олексюк С.Т. Аналіз хімічних об’єктів природного середовища. -  Луцьк: Вежа, 2000. 

5. Cмоленський І.М., Котюшко Н.Є. Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища. Лабораторний практикум: Посібник. Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 

187с. 
6. Дмитриев М.Т.,  Казнина М.И., Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ 

загрязняющих веществ в окружающей среде // Справочник. М.: Химия, 1989. – 368 с.  
Викладацький склад: Влодарчик Роман Петрович - доцент, кандидат хімічних 

наук; Білоголовка Василь Тарасович – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, групові 

семінари, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;  
підсумкове: іспит (письмовий). 

 

Проблеми екологічно-безпечних технологій 
Шифр дисципліни: -  

Курс – 4, семестр – 7, годин – 216, 4 години на тиждень (2 – лекції, 4 – лабораторні). 6 

кредитів. 
Вибіркова 
Опис:Вступ до предмету. Розвиток сучасних технологій і основні його екологічні 
наслідки. Техногенні проблеми та їх вплив на сучасне життя промислово розвинених 

країн. Загальний огляд особливостей техногенних проблем України. Глобалізація світової 
економіки та її вплив на екологічний стан Землі. Основні промислові технології 
сьогодення. Екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням і перспективи 

впровадження екологічно безпечніших замінників. Видобуток газу і нафти на грунтових і 
морських родовищах, його вплив на довкілля і сучасні рішення для створення 
екобезпечних технологій видобутку нафти. Видобуток вугілля та руд, його вплив на 
довкілля, сучасні рішення для створення екобезпечних видобувних технологій. 

Електроенергетика та її вплив на довкілля. Сучасні рішення по створенню екобезпечних 

енергогенеруючих технологій. Чорна і кольорова металургія та її вплив на довкілля. 
Сучасні рішення по створенню екобезпечних технологій виробництва металів. 
Машинобудівне і металообробне виробництво та сучасні рішення по створенню 

екобезпечних технологій. Хімічна промисловість та сучасні рішення по створенню 

екобезпечних технологій. Агропромисловий комплекс. Сучасні підходи до створення 
екологічно безпечних методів роботи в с/г. Проблема генетично трансформованих с/г 
культур і екологічна безпека. Проблеми впровадження екологічно-безпечних технологій в 
споживанні енергоресурсів, транспортуванні та пакуванні продукції. Проблеми 

впровадження екологічно-безпечних технологій в галузі використання навмисно і 
ненавмисно утворюваних експлуатаційних відходів і врахування утилізації виробів після 
закінчення їх життєвого циклу. Транспорт і його вплив на довкілля. Шляхи переходу до 



екологічно безпечних рішень в галузі транспорту. Житлово-комунальний комплекс і його 

вплив на довкілля. Сучасні підходи до створення екологічно безпечних об’єктів житлово-

комунального господарства. 
Попередні умови:Необхідні знання з техноекології, ФХОЕБТ, утилізації та рекуперації 
відходів, водопостачання та водовідведення. 
Мета і завдання курсу:Метою навчального предмету є опанування загальними 

поняттями та навичками, пов’язаними з основними екологічними проблемами, що 

виникають при функціонуванні сучасних промислових та інших технологічних об’єктів, 
розуміння основних напрямків шкоди, що завдається при цьому довкіллю перспектив 
створення і впровадження екологічно безпечніших технологій. 

Основне завдання навчального предмету – сформувати чітке уявлення про границі і 
характер антропогенного навантаження, що виникає при роботі технологічних об’єктів і 
про можливості його полегшення. 
Література: 

1. Клименко Л. П. Техноекологія. — Одеса: Фонд Екопрінт-Сімферополь: “Таврія”, 

2000. — 542 с. 
2. Антропогенные проблемы экологии: Методическоепособие. - К.: Выщашкола, 

1997. - 179с. 
3. Вавельський М.М., Чебан Ю.М. Защита окружающей среды от химических 

выбросов промышленных предприятий. - М.: Химиздат, 1989. - 213с. 
4. Говорушенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном 

транспорте. - М.; Транспорт, 1990. - 135 с. 
5. Голубев И. P. Окружающая среда и транспорт. - М.: Транспорт, 1987. - 207с. 
6. Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. Теплоенергетичні установки та 

екологічні аспекти виробництва енергії: Підручник. – К.: ІВЦ «Видавництво 

«Політехніка», 2003. – 232 с. 
Викладацький склад Лектор: Вінклер Ігор Аронович, к.х.н., доцент 
Методика викладання та методи навчання Лекції, лабораторні заняття, консультації. 
Оцінювання Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, екзамен усний. 

 

Банки екологічної інформації 
Курс – 4, семестр – 8, годин – 54, 2 години на тиждень (1 – лекції, 1 – практичні). 1,5 

кредитів. 
Вибіркова 
Опис:Ввідні положення. Екологічна інформація. Інформаційна підтримка процесу 

екологізації. Загальні етапи підготовки, збирання та систематизації інформації. 
Необхідність структурування великих масивів інформації. Роль обчислювальної техніки в 
побудові структурованих масивів інформації. Можливості комп’ютеризованої обробки 

великих масивів інформації. Проектування екологічних банків даних. Головні питання, що 

повинні бути вирішені при проектуванні екологічного банку даних. Архітектура 
обчислювального комплексу для роботи з екологічним банком даних. Вимоги до каналів 
передачі і систем оброки даних при створенні єдиного автоматизованого комплексу на базі 
екобанку даних. Вимоги до бази даних, що створює основу банку інформації. Технологія, 
планування і керування процесами створення і функціонування банку даних. Експертні 
системи в екології. Необхідність та можливість побудови експертних систем в екології. 
Неформальна та незацікавлена оцінка та прийняття рішення експертною системою. Пошук 

рішення в діалозі експертної системи та людини-користувача. Три класи експертних 

систем в екології – контроль впливу підприємства на НС, контроль загальної екологічної 
обстановки та стану здоров’я людини у зв’язку із впливом на неї екологічних факторів. 
Обробка та аналіз екологічних даних. Тенденції та прогноз. Прийняття та підтримка 
рішень. Статистична обробка даних, методи знаходження області достовірності та оцінка 
якості даних. Покращення статистичних характеристик масивів експериментальної 
інформації. Практична реалізація побудови банків екологічної інформації. Види 



попередніх даних, необхідних для промислово-екологічних розрахунків. Збір та 
систематизація гідрометеорологічних та гідрологічних даних. Систематизація та обробка 
інформації щодо забруднень повітряного басейну. Дані необхідні для побудови моделі 
атмосферних розсіювання викидів промислового об’єкту. Методика розрахунку рівнів та 
профілів розсіювання. Програмний комплекс ЕОЛ – його розрахункові можливості та види 

представлення даних та результатів розрахунку. Переваги і недоліки комплексу ЕОЛ. 

Інвентаризація даних про викиди підприємства в атмосферу на імпактному, регіональному 

та державному рівнях. Практична реалізація побудови банків екологічної інформації. 
Систематизація та обробка інформації щодо забруднень водного басейну. Інвентаризація 
даних про викиди підприємства в воду на імпактному, регіональному та державному 

рівнях. 

Попередні умови: Необхідні знання з основ програмування та обчислювальної техніки, 

моніторингу довкілля, моделювання та прогнозування стану довкілля. 
Мета і завдання курсу: Ознайомити студентів із основами проектування і ведення банків 
екологічної інформації, основними поняттями даної галузі обробки екологічної 
інформації. Оволодіти основними навичками створення і модифікації баз даних, навчитися 
планувати необхідні дії, запити і знаходження джерел інформації для використання їх в 
банках різноманітної екологічної інформації. 
Література: 

1. Воробьев В. И., Резниченко В. Ю. Экоинформатика в атомной энергетике. – М.: 

Энергоатомиздат. – 1991. С. 44-116.  

2. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. – М.: Мир. – 1979. – С. 

148-199.  

3. Кокорева Л. В., Малашинин И. И. Проектирование банков данных. – М.: Наука. – 

1984. – С. 108-140.  

4. Попов Э. В. Экспертные системы. – М.: Наука. – 1987. С40-80.  

5. Сильвестров Д. С. Программное обеспечение прикладной статистики. – М.: Финансы 

и статистика. – 1988.  

        6. Банки екологічної інформації: Навчальний посібник / Товажнянський Л. Л., 

Самойленко Н. М., Шапорев В. П, Моісеєв В. Ф., Масікевич Ю. Г., Рогозинський М. С. — 

Харків: НТУ “2005.-488с. 
Викладацький склад: Лектор: Вінклер Ігор Аронович, к.х.н., доцент 
Методи викладання та навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна 
робота. 
Оцінювання Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, залік письмовий. 

 

Основи педагогічної майстерності ( педагогіка з методикою викладання 

екології) 
Основи педагогічної майстерності ( педагогіка з методикою викладання екології) 

• Шифр дисципліни –  

2. Курс – 4, семестр – 7 

• Загальна кількість годин –  

• Кількість кредитів -  
3. Статус курсу – обов’язковий  

4. Мета курсу: забезпечити студентам не лише сукупність відомостей з проблем 

навчання, виховання, освіти, але сформувати у них уяву про трактування цих проблем у 

різних країнах, епохах, цивілізаціях. Знання основ педагогіки, викладених у аудиторії, 
може знадобитися студенту також для того, щоб долати труднощі спілкування, свідомо 

обирати способи впливу на себе і інших з виховною метою у тих чи інших життєвих 

ситуаціях, бути готовим до виховання і навчання власних дітей.«Педагогіка» як 

навчальний курс має розвивати педагогічне мислення,  відчуття такту, пам’ять, уяву; 

виховувати повагу до особистості, гуманістичну спрямованість. Курс „методики 

викладання екології” має на меті ознайомити студентів із сучасними моделями  



екологічної освіти, перспективами та тенденціями розвитку екологічної освіти на 

Україні та за кордоном. Сформувати розуміння екології, як узагальнюючої ланки процесу 

формування цілісної наукової картини світу в учнів. 

5. Компетенції якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення курсу: 
Студент повинен знати: 

- визначення педагогіки і основних категорій педагогіки, стадії розвитку педагогіки та 
їх важливі моменти, визначення основних категорій педагогіки. 

- розуміти різницю між педагогікою наукою і педагогікою практикою. 

- визначення виховання, форм і методів виховання, класифікацію останніх. 

- визначення процесу навчання, розуміти структуру  різних типів уроків, їх мету. 

-  знати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів їх історичне становлення. 
- усвідомлювати відповідальність керівних посад у школі, різницю між передовим та 
новаторським педагогічним досвідом. 

- ознайомитись із системою змісту і побудовою курсу екології для ЗОШ.  

- дидактичні вимоги до  екологічної науки і предмету „екологія”. Програми з екології 

для середніх загальноосвітніх закладів. Програми з хімічної екології для 

спеціалізованих ЗОШ. 

- методи навчання екології. 

- мету, функції та види контролю знань при викладанні екології у ЗОШ. 

Студент повинен уміти: 

-встановлювати зв’язки між основними категоріями педагогічної науки. 

-скласти сценарій виховного заходу за вибором і провести його 

-розробити план- конспект уроку (Тема і тип уроку за вибором) і провести його 

- провести бесіду на педагогічну тематику (співбесідник за вибором). 

- моделювати учбовий матеріал для уроків-бесід, уроків-ігор. Підбирати чи складати 

завдання  екологічного змісту для учнів. 
- моделювати та розв’язувати розрахункові задачі з екології 
- оформити учбову документацію з предмету екології, провести повний її аналіз. 

6. Література: 
1. Вишневський Омелян Теоретичні основи педагогіки.- Київ, 2004.-350с. 
2. Волкова Н.П. Педагогіка.- Київ, 2002.-575 с. 
3. Галузинський В.М., Євтух М.Ю. Педагогіка:теорія та історія.-Рівне, 1996.-276 с. 
4. Історія педагогіки / за ред. М.С. Гриценка.- К., 1973.-345с. 
5. Ковальчук І.В. Педагогічна техніка вчителя.- Чернівці: Рута, 2001.-45 с. 
6. Білявський Г.О., Фурудуй Р.С. Основи екологічних знань: підручник. – К.: 

Либідь,1995. 

7. Екологічна освіта школярів (збірник програм) // Хімія. Біологія (газета для вчителів 
хімії). № 40-42, 2002  

8. Кузьменюк Н.М.,  Стрельцов Е.А.,  Кумачев А.И.. Экология на уроках хими. – Мн.: 

Изд. ООО «Красикопринт», 1996. –208 с. 
9. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. – 

Вища шк., 2001. – 358  

10. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas; Пер. з 4-го нім. вид./ Наук.ред.пер. В.В. 

..Серебряко. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с. 
11. Каропа Г.Н. Экологическое образование и воспитание учащихся сельских школ. 

Минск, 1993. 

12. Зверев И.Д. Экология в школьном обучении. М., 1980. 

7. Викладацький склад: лектор – доцент, к.п.н., Ковальчук І.В., асист., к.х.н. Іваніцька 
В.Г. 

8. Методи викладання та навчання: лекції і семінари, самостійна робота. Опитування 
(індивідуальне, фронтальне, групове, взаємо опитування), роз'яснення, пояснення, 
бесіда, ділова гра, написання конспектів уроку і виховного заходу і захисти цих 

конспектів,  дискусія, самоперевірка, взаємоперевірка. 
9. Оцінювання: контрольні роботи, тестове опитування, письмовий іспит. 



 

Дисципліни вільного вибору студента 
 

Водопостачання та водовідведення 
Шифр дисципліни –6.070801/03-04/3.08 

Курс 3, семестр 5,  всього годин - 54; на тиждень - 2 год. (Л.); 1,5 кредиту. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.04, 6.070801/03-04/2.08,6.070801/03-04/2.24  

Мета курсу:   опанування основами базових процесів очищення й обробки 

природних та стічних вод. У ході вивчення даної навчальної дисципліни студенти 

набувають знання про природні джерела водопостачання, склад та характеристику 

природних вод, основні елементи системи водопостачання, методи поліпшення якості 
води, водопровідні очисні споруди та процеси обробки води, водовідведення та очищення 
стічних вод, основні методи очищення стічних вод: механічні, фізико-хімічні, хімічні, 
біологічні методи.  

На основі отриманих теоретичних знань необхідно виробити у студентів вміння 
пояснювати специфіку будь-якої технологічної схеми водопідготовки та очищення 
стічних вод. 

 Література: 
1. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1982. – 440 с. 
2. Николадзе Г.И., Минц Д.М., Кастальский А.А. Подготовка воды для        питьевого и 

промышленного водоснабжения. М.: Высшая школа, 1984. – 368 с. 
3. Москвитин Б.А., Мирончик Г.М., Москвитин А.С. Оборудование водопроводных и 

канализационных сооружений. М.: Стройиздат, 1984. – 192 с. 
4. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей 

среды. – М.: Химия, 1989. – 512 с. 
5. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А., Астрелін І.М., Брик М.Т., Гвоздяк П.І., 

Князькова Т.В.  Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. – К.: Лібра, 
2000. – 552 с. 

6. Экология города /Под. Ред. Проф. Стольберга Ф.В. Харьков, 2000 – 560 с. 
Викладацький склад: 

Чобан Алла Федорівна – доцент, кандидат хімічних наук. 

Методика викладання та  методи навчання: лекції, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи; підсумкове: залік письмовий.  

 

Екологічна метрологія 
Шифр дисципліни – 6.070801/03-04/4.08 

Курс – 4; семестр 7; всього годин – 162; на тиждень – 3 год. (1л/2лаб.); 4,5 

кредити. 

Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/4.03,  6.070801/03-04/2.20 

Мета навчальної дисципліни: опанувати теоретичні положення та сформувати у 

студентів розуміння предмету екологічної метрології, а також відповідних знань у галузі 
метрології методів аналізу та контролю об'єктів навколишнього природного середовища; 
форми та способів екологічної оцінки стану природного середовища; принципів 
екологічного нормування показників якості природного середовища; державної системи 

стандартів з охорони природного середовища. 
Література: 

1. Білявський Г.О. Основи загальної екології. - К.: Наукова думка, 1993. – 365 с.  
2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. - М.: Изд. стандартов, 1995. – 272 с. 
3. Шаблин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах. - М.: Изд. стандартов, 

1980. – 198 с. 



4. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 144 с. 
       5. Набиванець Б.Й., Сухан В.В. Аналітична хімія природного середовища. - К.: 

Либідь,   1996. – 304 с. 
       6. Доліна Л.Ф. Стандартизація і метрологія у сфері охорони довкілля. Навчальний 

посібник. – К., Знання, 2007. -  200 с.  
Викладацький склад: Кобаса Ігор Михайлович – доцент, кандидат хімічних 

наук; Білоголовка Василь Тарасович – асистент. 
 Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, 
консультації. 
 Оцінювання:поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді; 
 підсумкове: екзамен (письмовий, усний). 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА СХЕМИ ДЛЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

    Шифр дисципліни -  

    Курс – 4;  семестр -7; всього годин - 189; на тиждень – 5 год. (л, пр); 5,25 

кредита. 
    Вибіркова. 
   Попередні умови:   

   Мета навчальної дисципліни:  Опанувати основи функціонування електронних 

приладів та схем, набути навички використання сучасних засобів вимірювання 
електричних і неелектричних параметрів об’єктів довкілля,  технологічних процесів, 
речовин та їх сумішей. 

 Література: 
1. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. –Київ 

:Світ,2003.- 288. 

2. Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань. –Київ:Либідь, 
2002. – 320 с. 

3. Зінчук В.К., Левицькі Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. –Львів 
:Видавничий центр ЛНУ, 2008.-362 с.  
4. Хотунцев Ю. Основы радиоэлектроники. Учебное пособие.-М.:Агар,2000. –288 с. 
5. Нефедов В. Основы радиоэлектроники.-М.:Высш.шк.,2000.-399с. 
6.Тартаковский Д. Метрология, стандартизация и технические средства измерений. –

М.:Высш.шк.,2001.-205с. 
7.Информационно-измерительная техника и технологии /Ранеев Г.-М.:Высш.шк., 2002.-

454с. 
Викладацький склад:     Тевтуль Ярема Юрійович – професор, доктор хімічних наук; 

           Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, усна перевірка 
самостійної роботи студентів, семінари, практичні заняття. 
    Оцінювання:     поточне: семінари, контрольні роботи;    підсумкове: іспит письмовий. 

 

Хімічний аналіз продовольчих та промислових товарів 
Шифр дисципліни - 6.070801/03-04/ 

Курс 4; семестр 7; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (1л/2лаб.); 3,0 кредита. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/4.03, 6.070801/03-04/2.20 

Мета курсу: Підготовити спеціалістів еколого-аналітичного профілю, які  повинні мати 

глибокі знання з аналітичної хімії, володіти знаннями про найбільш поширені методи 

аналізу основних забрудників продовольчих і промислових товарів,  мати чітке уявлення 
про основні джерела і шляхи забруднення продовольчих і промислових товарів 
шкідливими речовинами, вміти оптимально підібрати найбільш ефективні методи аналізу, 
володіти високою майстерністю виконання аналітичних досліджень. 
 На основі вивчення курсу студент повинен знати про основні поняття, принципи, 

класифікацію і загальну характеристику забрудників  продовольчих і промислових товарів 



та методів їх аналізу, а також вміти  підібрати найбільш ефективний метод аналізу згідно 

поставленого завдання і провести цей аналіз на високопрофесійному рівні.  
Література: 

1. Скоробагатий  Ю.П. Фізико-хімічні методи аналізу – Львів, „Каменяр”, 1993. – 160 с. 
2. Антонович Е.А., Седокур Л.К. Качество продуктов питания в условиях химизации 

сельского хозяйства. Справочник. - Киев, «Урожай», 1990. – 240 с. 
3. Кузубова Л.И. Токсиканты в пищевых продуктах. – Новосибирск, ГПНТБ СО АН 

СССР, 1990.- 127 с. 
4. Набиванець Б.Й., Мазуренко Е.А. Хроматографический анализ. - К.: Вища школа, 

1979. –263 с. 
5. Санитарно-химический анализ пластмасс. – Ленинград, «Химия», 1977. – 272 с. 
6. СанПиН №5061-89. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
7. Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных 

материалов. – Москва, Минздрав СССР, 1977.- 42 с.  
Викладацький склад: Кобаса Ігор Михайлович, Білоголовка Василь Тарасович – 

асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, групові 

семінари, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді; підсумкове: 

залік (письмовий). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок дисциплін для підготовки спеціаліста 
 

 

 

Цивільна оборона 
Курс – 5; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 – кред. 

Обов’язкова 
  Мета викладання дисципліни – це теоретична й практична підготовка студентів з 
питань організації захисту населення; вивчення шляхів і способів підвищення організації і 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, 

наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з дією зброї масового 

ураження. 
У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 

а) знати: 

характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та 
воєнного часу;  способи  і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, 

катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;  порядок дій сил ЦО і 
населення  в умовах надзвичайних обставин; 

призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, 

дозиметричного контролю; 

методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної 
обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії; основні стійкості 
роботи галузей сільського і лісового господарства в НС; основи організації і здійснення 
заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при 

виникненні Н С. 

б) уміти: 



 практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, 

стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження; оцінювати радіаційну, 
хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті стихійного 

лиха та аварії; керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших 

невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМ. 1. Цивільний захист (ЦЗ) в сучасних умовах ; Надзвичайні ситуації мирного і 
воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей; Оцінка обстановки у надзвичайних 

ситуаціях; Захист населення  в надзвичайних ситуаціях. 

 

ЗМ. 2. Організація навчання населення з цивільного захисту, методика проведення занять 
з цивільного захисту. Організація і проведення заходів щодо надання допомоги 

потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.  Дії викладачів і 
учнів у надзвичайних ситуаціях. 

ЛІТЕРАТУРА : 

7. Закон України "Про правові засади цивільного захисту", № 1859 - IV, 24 червня 
2004. 

8. Воробйов О.О., Романів Л.В.  Цивільний захист. Навчальний посібник. – Чернівці: 
Рута, 2008. – 152 с. 

9. Стеблюк М.І.  Цивільна оборона: підручник. - 2-ге видан., перероблене і 
доповнене. - К.: Знання - Прес, 2003. - 455 с. 

Викладацький склад: Воробйов О.О. – к.мед. н., доц.., зав.каф; Романів Л.В. – к.мед.н., 

доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; 

Куковська І.Л. – к.мед.н., доц.; Ринжук Л.В. – к.мед.н. доц.;  Білоус В.В. - викл. ; 

Логуш Л.Г. - викл.; Малейкий І.М. - викл. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 

тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку. 
 

Охорона праці в галузі 
Код    дисципліни – 

2. Курс – 5, перший семестр; години – 36; 2 год. на тиждень ( 1Л, ); 1 кредит.    
3. Обов’язкова. 
4. Опис: Характеристика шкідливих хімічних факторів. Охорона оточуючого 

середовища від забруднень промисловими викидами. Водопостачання і каналізація. 
Основи безпеки технологічних процесів. Безпека праці в хімічних лабораторіях і на 
дослідних установок (робота зі склом, нагрівання, робота з вакуумними системами, 

види перегонки, робота з лужними металами, робота з ртуттю). 

5. А) попередні умови: математика, фізика, органічна хімія, фізична хімія, основи 

екології, хімічна технологія, хімічна технологія, хімія високомолекулярних сполук, 

основи охорони праці, безпека життєдіяльності; 
Б) цілі та завдання: студент повинен опанувати основи безпеки технологічних процесів 
та безпеки праці в хімічних лабораторіях і на дослідних установках; повинен 

сформувати уміння та навики для створення безпечних умов праці на виробництві та в 
хімічних лабораторіях, безпечної експлуатації виробничого обладнання та 
лабораторних установок. 

В) бібліографія: 

 

13. Кобевник В.Ф. Охрана труда. - Киев: Вища школа. 1990. - 286 с. 



14. Бобков А.С., Блинов А.А., Николаева Т.Г. Охрана труда при производстве и 

переработке полимерных материалов. -  М.: Химия, 1986. - 271 с. 
15. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в 

химической промышленности. -  М.: Химия, 1982. -  295 с. 
16. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. - Ленинград: Химия, 

1985. -  210 с. 
17. Милохов В.В. и др. Охрана труда: Учебное пособие. - Л.: Изд. ЛГУ, 1983. - 114 с. 
18. Бесчастнов М.В. и др. Аварии в химических производствах и меры их 

предупреждения. - М.: Химия, 1976. -  368 с. 
6. Лектор: Ягодинець Петро Іванович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації. 
8. Оцінювання: іспит усний. 

 

Інтелектуальна власність 
Шифр дисципліни –  

Курс – 5; семестр 10; всього годин - 36; на тиждень – 1 год (л); 1 кредит. 

Обов’язкова 
Мета курсу: формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, 
розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, 
економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а 
також  правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній 

формах. 

Основні завдання: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та 
ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; 
розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та 
захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від 

них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб. 

ЗМ1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини: 

Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль 
інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. 

Система інтелектуальної власності: 
Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної 
власності. Система законодавства України про інтелектуальну власність. Державна 
система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної 
власності. 
Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності: 
Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової власності. 
Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів 
авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за 
кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.  

Економіка інтелектуальної власності: 
Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 
власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка 
вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності: підходи та методи. Життєвий цикл 

об'єкта інтелектуальної власності.  
Захист прав інтелектуальної власності: 
Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. Категорії спорів.  Форми 

і порядки  захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права 
інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту 
та кримінальна відповідальність за порушення прав. 
Література: 

11. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна 
власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с. 



12. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: 

“Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.  
13. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: 

Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 
14. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / 

За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с. 
15. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – 

К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с 
 

Викладацький склад:  Горська Ірина Іллівна – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни 

використовуються різні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції, 
дискусії, консультації (індивідуальні, групові, колективні). 
Оцінювання: В процесі викладання курсу здійснюється поточний контроль (оцінка знань 
студентів пройденого матеріалу, участь в тематичних дискусіях), а також здійснюється 
підсумковий контроль у формі усного заліку. 
 

 

Філософські проблеми в екології 
Мета викладання спецкурсу: познайомити студентів з методологічними й 

філософськими проблемами сучасної екології й спробами представників природознавства 
та фахівцями з філософії науки їх розв’язати. Розкривається сучасний науковий і 
світоглядний зміст понять екологія, екосистема, біосфера, економічна ситуація, екологічна 
криза, екологічна катастрофа, глобальні проблеми, екологічна культура, екологічний 

світогляд тощо. Все це буде сприяти формуванню у студентів активної життєвої позиції 
щодо реалізації принципу пріорітетності охорони життя та здоров’я людини в сучасних 

умовах. 

У результаті вивчення даного спецкурсу студент має набути таких 

компетенцій: набуття кожною людиною екологічних і філософських знань буде сприяти 

дбайливому ставленню до природи, збереженню її, зменшенню кількості ударів з боку 
природи у відповідь на бездумне ставлення людини до неї. У наші дні все більше людей 

беруть участь у діяльності, спрямованій на охорону навколишнього природного 

середовища, а екологія стає все більш важливою для життя людини та її існування на 
планеті. Тому потрібно вміти думати глобально, а діяти локально – такий актуальний девіз 
сьогодення. 

Основна література: 

1. Крисаченко В.С. Людина і біосфера (Основи екологічної антропології) 
Підручник. -  Київ: Заповіт, 1998. – 687 с. 
2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища.- 
Київ: Знання, 2004. – 309 с. 
3. Сотневський О.І. Основи соціальної екології.- Київ – 2004. – 382 с. 
4. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини.-Київ: Академія, 2005. – 287 с. 
5. Гардащук Т.В. Концептуальні параметри екологізму.- Київ – 2005. – 196 с. 
6. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. 

Навчальний посібник.- Київ – 2002. – 150 с. 
7. Сидоренко М.М. Філософсько-релігійні проблеми біології. - Чернівці: Рута, 
2001. – 75 с. 

Методи викладання та навчання: лекції. 
 Оцінювання:залік усний. 

 

Екологічний менеджмент і аудит 
Шифр дисципліни: 7.070801/01/1.04 



Курс - 5; семестр перший ; всього годин 108, на тиждень 2 год.(л./сем.); 3 кредити 

Обов’язкова 

Попередні умови: 6.070800/01/4.01, 6.070800/01/2.26. 

Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, 

необхідних для роботи у державних та відомчих виробничих підрозділах, що здійснюють 
управління в галузі екології. 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 

1. Уоткин Э.А. Инновационный менеджмент. – М.: Акалис, 1996. 

2. Серов Г.П. Экологический аудит. Учебно-практическое пособие. – М.: Экзамен, 

1999. – 448 с. 
3. Основы менеджмента / Под. ред.Радугина А.А. – М.: Центр, 1998. – 432 с.  
4. Гольянов В.П. Краткий курс менеджмента. – Самара: 1991. 

Викладацький склад:к.т.н., асистент Андрусяк Н.Б. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації. 
Оцінювання:поточне: реферати, виступи на семінар 

 

Цикл природничо – наукової підготовки 
 

Екологічно- безпечні джерела енергії 
Шифр дисципліни: -  

Загальний опис дисципліни  

Курс – 5, семестр – 9, годин – 135, 4 години на тиждень (2 – лекції, 2 – лабораторні). 3,5 

кредитів. 
Обов’язкова 
Опис:Вступ до предмету. Сучасний світ і місце енергетики серед головних чинників 
антропогенного тиску на довкілля. Електроенергетика. Теплоелектростанції – технологія 
діяльності та екологічні наслідки їх діяльності – прямі і непрямі. Перспективи переходу до 

більш екологічно чистих замінників. Гідроелектростанції – технологія діяльності та 
екологічні наслідки їх діяльності – прямі і непрямі. Перспективи переходу до більш 

екологічно чистих замінників. Атомні електростанції – технологія діяльності та екологічні 
наслідки їх діяльності – прямі і непрямі. Перспективи переходу до більш екологічно 

чистих замінників. Сонячні електростанції як замінники традиційних. Інші напрямки 

корисного використання сонячної енергії. Мала сонячна енергетика – будинкові сонячні 
водонагрівачі і фотоелектрогенератори. Активні та пасивні геліосистеми. Вітрові 
електростанції. Геотермальні та припливні електростанції. Біометанконвертори, схеми 

використання відходів біомаси для обігріву та виробництва електроенергії. Сірководневі, 
льодовикові, МГД-генераторні та інші маловідомі джерела енергії. Екологічно безпечні 
джерела енергії для транспорту – ядерні та сонячні енергетичні установки. Водневі 
енергетичні установки. Малі джерела енергії – непоновлювані хімічні джерела струму; 

акумулятори – їх прямий і непрямий вплив на довкілля. Паливні елементи – перспективи 

їх введення в експлуатацію, оцінка екологічної безпечності. 
Попередні умови:Необхідні знання з техноекології, ФХОЕБТ, проблем екологічно-

безпечних технологій. 

Мета і завдання курсу:Метою навчального предмету є опанування загальними 

поняттями та навичками, пов’язаними з основними екологічними проблемами 

експлуатації промислових джерел енергії, розуміння основних напрямків шкоди, що 

завдається довкіллю при такій експлуатації та перспектив створення екологічно 

безпечніших джерел енергії. 
Основне завдання навчального предмету – сформувати чітке уявлення про границі і 
характер антропогенного навантаження, що виникає при генерації енергії і про 

можливості його полегшення, про екологічні та економічні наслідки переходу до сучасних 

безпечніших джерел енергії. 



Література:  
1. Клименко Л.П. Техноекологія. — Одеса: Фонд Екопрінт-Сімферополь: “Таврія”, 

2000. — 542 с. 
2. Байрачний Б. І. Технічна електрохімія. Хімічні джерела струму. – Харків: НТУ 

“ХПІ”, 2003. – 174 с. 
3. Романов В. В., Хашев Ю. М. Химические источники тока. –М.: Сов. радио, 1978. – 

264 с. 
4. Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. Теплоенергетичні установки та 

екологічні аспекти виробництва енергії: Підручник. – К.: ІВЦ «Видавництво 

«Політехніка», 2003. – 232 с. 
5. Екологічно безпечні джерела енергії. Част. 1. Традиційні джерела енергії: 

Навчальний посібник / Укл. І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Чернівці: Рута, 2005. – 

64 с. 
6. М. Сиротюк. Поновлювані джерела енергії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. 

– 248 с. 
7. Екологічно безпечні джерела енергії. Частина 1. Традиційні джерела енергії: 

Навчальний посібник / Укл. І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Чернівці: Рута, 2005. – 

64 с. 
8. Екологічно безпечні джерела енергії. Частина 2. Відновлювані джерела енергії: 

Навчальний посібник / Укл. Я. Ю. Тевтуль, І. А. Вінклер. – Чернівці: Рута, 2006. – 

80 с. 
Викладацький склад : Лектор: Вінклер Ігор Аронович, к.х.н., доцент 
Методика викладання та методи навчання :Лекції, практичні заняття, консультації. 
Оцінювання :Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, залік письмовий. 

 

Спектральний аналіз об’єктів довкілля 
         Шифр дисципліни – 

         Курс – 5, семестр 1,всього годин – 135; на тиждень - 4 год.(Л/Лаб.р.);  3,75 кредити. 

         Мета курсу: Освоїти основні положення спектральних методів аналізу, показати їх 

переваги перед традиційними хімічними методами аналізу.  

 Студенти повинні освоїти теоретичні основи спектрального аналізу, вміти 

вибирати раціональний спектральний метод, який дозволяв би контролювати стан 

довкілля щодо хімічних забруднень. Знати основні методи спектрального аналізу та їх 

застосування в екології. Проводити вибір та підготовку проб до проведення спектрального 

аналізу. Вміти давати інтерпретацію спектрам, робити практичні висновки.  

            В процесі вивчення курсу студенти повинні набути знання, які б давали можливість  
встановлювати взаємозв’язок атомно-молекулярної будови речовини з її емісійними та 
абсорбційними спектрами. Володіти основними законами молекулярного абсорбційного 

спектрального аналізу у видимій та ультрафіолетовій області спектру. Вміти 

застосовувати методи коливної абсорбційної спектроскопії молекулярних систем в 
середній інфрачервоній області спектру. Освоїти особливості методів магнітної 
спектроскопії (ядерний магнітний резонанс, електронний парамагнітний резонанс), 
специфіку їх застосування з метою виявлення забруднень довкілля комплексними 

сполуками та високотоксичними органічними речовинами. Студенти повинні освоїти 

специфіку застосування  методів фотоелектронної спектроскопії, нейтронно-

активаційного аналізу, масспектрометрії в плані виявлення домішок важких металів в 
об’єктах довкілля. 
    Література: 
1. Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. т.1,2, М .   Мир, 2002.-

540 с. 
2. Драго Р. Физические методы в химии: в 2 т.-М.: Мир, 1981.- 830 с. 
3. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические  методы исследования в химии. -   

М.:Высш.шк., 1987.- 367 с. 



4. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы 

анализа.- М.: Высш.шк., 1991.- 256 с. 
5. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна А.В. Аналітична хімія природного середовища: 

Підр. для студ. природн. спец. ВНЗ. – К.: Либідь, 1996. –304 с. 
           Викладацький склад:Сліпенюк Тарас Степанович – доцент, кандидат хімічних 

наук 

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, лабораторні 
роботи. 

Оцінювання: Поточне: захист лабораторних робіт, колоквіуми, усні відповіді. 
Підсумкове: екзамен (письмовий). 

 

Сучасні напрямки прикладної екології 
Шифр дисципліни – 

 Курс – 5, семестр 1, всього годин – 108;  на тиждень 3 год ( Л./С);  3 кредити. 

 Обовязкова. 
Попередні умови: 

Мета курсу: студенти повинні освоїти загальні принципи міграції забруднень в 
навколишньому середовищі та методи їх знешкодження. Розуміти загальні закономірності 
функціонування складних екосистем, роль людського фактору в регулюванні їх поведінки. 

Вміти давати характеристику основних пріоритетів охорони довкілля і раціонального 

природокористування та  застосувати їх в новітніх напрямках прикладної екології, а саме: 
екології міських екосистем, радіаційно забруднених екосистем, проблем космосу, проблем 

військово-промислового комплексу, тощо. Виробити в студентів науково-обґрунтований 

підхід до вирішення проблем покращення екологічного стану за допомогою застосування 
фізико-хімічних факторів. Освоїти коагуляційні та флокуляційні методи очистки 

гідросфери та атмосфери, підбір ефективних хімічних добавок. Розуміти механізми 

регулювання стійкістю високодисперсних забруднень з допомогою спільної дії фізичних 

та хімічних факторів. Пріоритетна роль інструментальних методів дослідження 
навколишнього середовища з метою вибору оптимальних режимів функціонування 
екосистем. 

 Студенти повинні освоїти загальні принципи міграції забруднень в 
навколишньому середовищі та методи їх знешкодження. Розуміти загальні закономірності 
функціонування складних екосистем, роль людського фактору в регулюванні їх поведінки. 
Література: 
1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М.Ситника. – К.: 

Вища шк., 2001. – 358 с. 
2. Корсак К.М., Плахотник О.В. Основи екології: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 228 с. 
3. Лебединский Ю.П., Склянкин Ю.В., Попов П.И. Ресурсосбережение и экология. – К.: 

Политиздат Украины, 1990. – 223 с. 
4. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна А.В. Аналітична хімія природного середовища: 

Підр. для студ. природн. спец. ВНЗ. – К.: Либідь, 1996. –304 с. 
5. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. М.: Мир, 1982. 

– 281 с. 
Викладацький склад: Сліпенюк Тарас Степанович – доцент, кандидат хімічних наук 

Бабюк Дмитро Петрович- в.о.доцента, канд.хым.наук         

Методика  викладання та методи навчання: Лекції, консультації, групові 
семінари. 

Оцінювання: Поточне:контрольні роботи, колоквіуми, усні відповіді, реферати. 

Підсумкове: залік (письмовий). 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 
 

Фітомеліорація 



Шифр дисципліни – 7.070801/01/2.03 

Курс - 5; семестр перший ; всього годин 108 на тиждень 3 год.(л.|cем.);  

Обов’язкова 

Попередні умови:6.070800/01/2.05, 6.070800/01/2.06, 6.070800/01/2.09, 6.070800/01/2.11 

Мета курсу ознайомити з сучасними завданнями та основними прийомами фітомеліорації, 
принципами формування різних типів меліоративних насаджень з метою різнобічної 
оптимізації екосистем; асортиментом трав'янистих і деревних рослин-меліорантів 
аборигенної та інтродукованої флор. Студент повинен знати основні напрямки 

фітомеліорації, екологічне значення ценоз-фітомеліорантів; принципи та прийоми 

створення фітомеліоративних насаджень різного типу; екологічні та меліоративні 
властивості рослин-меліорантів; вміти запроектувати меліоративні насадження різного 

типу залежно від мети та грунтово-кліматичних умов конкретного регіону; дібрати 

оптимальний асортимент деревних або трав'янистих рослин для створення або оптимізації 
ценоз-фітомеліорантів; оцінити вплив фітомеліоративних насаджень на мікроклімат 
певного регіону; пропагувати досвід оптимізації середовища шляхом застосування 
фітомеліоративних заходів. 

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Довідник з агролісомеліорації / За ред. П.С. Пастернака, В.І. Коптєва, О.М. 

Недашківського та ін. - К.: Урожай. 1988. - 286 с. 
2. Калінін М.І., мельник О.С. Теоретичні основи лісових меліорацій: Навч.посібник. - 

Львів: Світ, 1991. - 260 с. 
3. Кучерявий В.П. Фітомеліорація. - Львів: Світ, 2003. - 540 с. 
4. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. - Ч.2. 

Фитомелиорация. - М.: НТО "Информация", 1991. - 288 с. 
5. Остапенко Б.Ф., Швиденко А.И. Лесоводство и лесомелиорация: Уч.пособие. - 

К.:Высш.шк., 1989. - 310 с. 
6. Промышленная ботаника / Под ред. Е.Н.Кондратюка. - К.: Наук. думка, 1980. - 260 

с. 

Викладацький склад: Літвіненко Світлана Григорівна, к.б.н, в.о. доцента. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, семінари; 

Оцінювання: 
Поточне: доповіді, реферати, тестове опитування. 
Підсумкове: Залік письмовий 

 

 

Екологічна стандартизація та сертифікація природоохоронних 
технологій 

Шифр дисципліни – 7.070801/03/2.01 

Курс 5; семестр 9, всього годин – 108; на тиждень - 3 год.(1л/2лаб. рoб.) ; 3 

кредити. 

Обов’язкова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/3.13, 6.070801/03-04/4.07 

Мета курсу: Загальні поняття стандартизації. Терміни і означення. Види та 
категорії стандартів. Мета, принципи та методи стандартизації. Стандарти і 
навколишнє середовище. Екологічна оцінка функціонування підприємств. Визначення 
категорії небезпечності підприємств в залежності від маси, виду та складу 
забруднюючих речовин, що викидаються у навколишнє середовище. Нормування 
транспортних викидів. Загальні положення сертифікації. Системи сертифікації, що 

існують в Україні. Основні принципи та системи сертифікації, порядок її проведення. 
Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів та продукції, що 



сертифікується. Екологічні та соціальні наслідки техногенезу. Інженерні методи і 
засоби охорони навколишнього середовища. 

 Студент повинен знати основні принципи і методи проведення екологічної 
стандартизації і сертифікації. Вміти оцінити вплив різних джерел забруднення на 
оточуюче середовище та основні напрямки зменшення антропогенного впливу шляхом 

застосування природоохоронних технологій. 

Література: 
1. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації, Київ: 
Видавництво Європейського університету, 2002. – 174с. 
2. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації 
продукції, Львів: “Афіша”, 2001. – 173с.    
3. Білявський Т.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. Посібн. – 

К.: Лібра, 2004. – 368 с. 
4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль і дотримання вимог 
природоохоронного законодавства, Чернівці, 1996. 

5. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: 
Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 368 с. (Альма-матер) 

Викладацький склад: 

Воробець Марія Михайлівна – асистент; 
Кондратьєва Ірина Володимирівна – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, 
консультації. 
Оцінювання:поточне: реферати, виконання і здача лабораторних робіт, тестове 
опитування; 
підсумкове: іспит (усно). 

 

Управління техногенною та екологічною безпекою та 
екологічний ризик 
Курс – 5, семестр – 9; годин – 108; 3 години на тиждень (2Л; 1Пр); 3 кредити. 

Обов’язкова 
Опис: Правові та нормативні документи з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. Міжнародні документи з питань техногенної безпеки. 

Надзвичайні ситуації та їх класифікація. Надзвичайні ситуації техногенного, природного, 

соціально-політичного та воєнного характеру. Прогнозування надзвичайної ситуації 
техногенного характеру на радіаційних, хімічних, гідродинамічних та вибухо- і 
пожежонебезпечних об’єктах. Класифікація надзвичайних ситуацій з метою визначення 
реагування на відповідному рівні управління. Розробка паспорта безпеки потенційно 

небезпечного підприємства. Управління ризиком надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. Техногенно-екологічна безпека та вимоги до розвитку небезпечних 

виробництв. Концепція управління ризиком надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. Комплекс заходів по зменшенню імовірності виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій і аварій на 
потенційно небезпечних підприємствах. 

Попередні умови: необхідні знання основ виробництва, нормування антропогенного 

навантаження, хімії, фізики. 

Мета та завдання: Надання студентам, як фахівцям в галузі охорони природи, знання з 
питань техногенної безпеки, що є забезпеченням реалізації державної політики у сфері 
охорони людини та природи, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного походження, цивільного захисту населення і територій. 

Література: 
1. Гіроль М.М., Ниник Л.Р., Чабан В.Й. Техногенна безпека. Рівне. – 2004 –452с. 
2. Бедрій Я.І. Основи екології та охорони навколишнього середовища, Київ: ЦУЛ, 



2002.-248с.  
3. Путилов А.В. и др. Охрана окружающей среды, М.: Химия, 1991.- 225 с. 
4. Охрана окружающей среды /под ред. С.В.Белова/, 1992.- 315 с. 
5. Сахаров В.Г., Щербицкий В.В. Справочник по охране окружающей среды, М., 

1986. 

Викладацький склад: Лектор: Борук Сергій Дмитрович, к.х.н., доцент; 
Методика викладання та методи навчання:Лекції, практичні заняття, консультації. 
Оцінювання:Контрольні роботи, тестове опитування, виконання контрольних завдань, 
реферати, іспит усний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Блок дисциплін для підготовки магістра 
 

 

 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки 

 
Цивільна оборона 
Курс – 5; всього годин – 54; на тиждень – 1 год.; 1,5 – кред. 

Обов’язкова 
  Мета викладання дисципліни – це теоретична й практична підготовка студентів з 



питань організації захисту населення; вивчення шляхів і способів підвищення організації і 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, 

наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з дією зброї масового 

ураження. 
У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 

а) знати:характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах 

мирного та воєнного часу;  способи  і засоби захисту населення від вражаючих 

факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;  
порядок дій сил ЦО і населення  в умовах надзвичайних обставин; 

призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, 

дозиметричного контролю; 

методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної 
обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії; основні стійкості 
роботи галузей сільського і лісового господарства в НС; основи організації і здійснення 
заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при 

виникненні Н С. 

б) уміти: практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, 

катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження; оцінювати 

радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті 
стихійного лиха та аварії; керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та 
інших невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України "Про правові засади цивільного захисту", № 1859 - IV, 24 червня 
2004. 

2.Воробйов О.О., Романів Л.В.  Цивільний захист. Навчальний посібник. – Чернівці: 
Рута, 2008. – 152 с. 
3. Стеблюк М.І.  Цивільна оборона: підручник. - 2-ге видан., перероблене і 
доповнене. - К.: Знання - Прес, 2003. - 455 с. 

Викладацький склад: Воробйов О.О. – к.мед. н., доц.., зав.каф; Романів Л.В. – к.мед.н., 

доц. ; Бабюк А.В. – доц.; Стратійчук Н.А. – ст. викл.; Іванушко Я.Г. – к.мед.н., доц.; 

Куковська І.Л. – к.мед.н., доц.; Ринжук Л.В. – к.мед.н. доц.;  Білоус В.В. - викл. ; 

Логуш Л.Г. - викл.; Малейкий І.М. - викл. 

Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, 
практичні заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового 

тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового 

заліку. 

 

Охорона праці в галузі 
Код    дисципліни – 

2. Курс – 5, перший семестр; години – 36; 2 год. на тиждень ( 1Л, ); 1 кредит.    
3. Обов’язкова. 
4. Опис: Характеристика шкідливих хімічних факторів. Охорона оточуючого 

середовища від забруднень промисловими викидами. Водопостачання і каналізація. 
Основи безпеки технологічних процесів. Безпека праці в хімічних лабораторіях і на 
дослідних установок (робота зі склом, нагрівання, робота з вакуумними системами, 

види перегонки, робота з лужними металами, робота з ртуттю). 

5. А) попередні умови: математика, фізика, органічна хімія, фізична хімія, основи 

екології, хімічна технологія, хімічна технологія, хімія високомолекулярних сполук, 

основи охорони праці, безпека життєдіяльності; 



Б) цілі та завдання: студент повинен опанувати основи безпеки технологічних процесів 
та безпеки праці в хімічних лабораторіях і на дослідних установках; повинен 

сформувати уміння та навики для створення безпечних умов праці на виробництві та в 
хімічних лабораторіях, безпечної експлуатації виробничого обладнання та 
лабораторних установок. 

В) Література: 
19. Кобевник В.Ф. Охрана труда. - Киев: Вища школа. 1990. - 286 с. 
20. Бобков А.С., Блинов А.А., Николаева Т.Г. Охрана труда при производстве и 

переработке полимерных материалов. -  М.: Химия, 1986. - 271 с. 
21. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в 

химической промышленности. -  М.: Химия, 1982. -  295 с. 
22. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях. - Ленинград: Химия, 

1985. -  210 с. 
23. Милохов В.В. и др. Охрана труда: Учебное пособие. - Л.: Изд. ЛГУ, 1983. - 114 с. 
24. Бесчастнов М.В. и др. Аварии в химических производствах и меры их 

предупреждения. - М.: Химия, 1976. -  368 с. 
6. Лектор: Ягодинець Петро Іванович 

7. Методи викладання та навчання: лекції, консультації. 
8. Оцінювання: іспит усний. 

 

Інтелектуальна власність 
Шифр дисципліни –  

Курс – 5; семестр 10; всього годин - 36; на тиждень – 1 год (л); 1 кредит. 

Обов’язкова 
Мета курсу: формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, 
розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, 
економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а 
також  правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній 

формах. 

Основні завдання: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та 
ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; розпізнавати 

порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та захищати їх; правильно 

оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від них комерційну вигоду; не 
порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб. 

ЗМ1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини: 

Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль 
інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. 

Система інтелектуальної власності: 
Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної 
власності. Система законодавства України про інтелектуальну власність. Державна 
система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної 
власності. 
Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності: 
Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової власності. 
Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів 
авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за 
кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.  

Економіка інтелектуальної власності: 
Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 
власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка 
вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності: підходи та методи. Життєвий цикл 

об'єкта інтелектуальної власності.  
Захист прав інтелектуальної власності: 



Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. Категорії спорів.  Форми 

і порядки  захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права 
інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту 
та кримінальна відповідальність за порушення прав. 
Література: 

16. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна 
власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с. 

17. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: 

“Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.  
18. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: 

Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. 
19. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / 

За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с. 
20. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – 

К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с 
Викладацький склад:  Горська Ірина Іллівна – асистент. 
Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни 

використовуються різні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції, 
дискусії, консультації (індивідуальні, групові, колективні). 
Оцінювання: В процесі викладання курсу здійснюється поточний контроль (оцінка знань 
студентів пройденого матеріалу, участь в тематичних дискусіях), а також здійснюється 
підсумковий контроль у формі усного заліку. 
 

Філософські проблеми в екології 
Мета викладання спецкурсу: познайомити студентів з методологічними й 

філософськими проблемами сучасної екології й спробами представників природознавства 
та фахівцями з філософії науки їх розв’язати. Розкривається сучасний науковий і 
світоглядний зміст понять екологія, екосистема, біосфера, економічна ситуація, екологічна 
криза, екологічна катастрофа, глобальні проблеми, екологічна культура, екологічний 

світогляд тощо. Все це буде сприяти формуванню у студентів активної життєвої позиції 
щодо реалізації принципу пріорітетності охорони життя та здоров’я людини в сучасних 

умовах. 

У результаті вивчення даного спецкурсу студент має набути таких 
компетенцій: набуття кожною людиною екологічних і філософських знань буде сприяти 

дбайливому ставленню до природи, збереженню її, зменшенню кількості ударів з боку 
природи у відповідь на бездумне ставлення людини до неї. У наші дні все більше людей 

беруть участь у діяльності, спрямованій на охорону навколишнього природного 

середовища, а екологія стає все більш важливою для життя людини та її існування на 
планеті. Тому потрібно вміти думати глобально, а діяти локально – такий актуальний девіз 
сьогодення. 

Література: 
8. Крисаченко В.С. Людина і біосфера (Основи екологічної антропології) 
Підручник. -  Київ: Заповіт, 1998. – 687 с. 
9. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища.- 
Київ: Знання, 2004. – 309 с. 
10. Сотневський О.І. Основи соціальної екології.- Київ – 2004. – 382 с. 
11. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини.-Київ: Академія, 2005. – 287 с. 
12. Гардащук Т.В. Концептуальні параметри екологізму.- Київ – 2005. – 196 с. 
13. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. 

Навчальний посібник.- Київ – 2002. – 150 с. 
14. Сидоренко М.М. Філософсько-релігійні проблеми біології. - Чернівці: Рута, 
2001. – 75 с. 

Методи викладання та навчання: лекції. 
 Оцінювання:залік усний. 



 

Методика викладання екології у Вищій школі 
Код дисципліни - 

2. Курс – 5 – дев’ятий семестр; годин - 54; - 2 год на тиждень (1 Л, 1 пр.). 2 кредити 

3.Обов’язкова. 
4. Опис: кваліфікаційна характеристика еколога; освітньо-професійна програма вищої 
освіти за професійним спрямуванням “Екологія”; навчальний план факультету як 

державний документ, що регламентує формування спеціаліста; методичне забезпечення 
навчального процесу з курсів екологічних навчальних дисциплін; документація викладача 
вузу; структура і тип побудови навчального процесу при вивченні фахових навчальних 

дисциплін; міжпредметні зв’язки; принцип відбору навчального матеріалу з врахуванням 

профілю вузу та факультету; наочність при викладанні курсів екологічних навчальних 

дисциплін; курсові та дипломні роботи, як важливі форми навчання студентів науково-

дослідній роботі; елементи науково-дослідної роботи в лабораторному практикумі; 
розрахункові задачі; організація самостійної роботи студентів.  
5. А) Попередні умови: необхідні знання фахових навчальних дисциплін, знання з 
педагогіки та психології. 
Б) Цілі та завдання: інтеграція психолого-педагогічних та хімічних знань та перенесення 
їх на практику навчання хімії в ВНЗ; засвоєння науково-теоретичних основ вивчення хімії 
у ВНЗ; знання методичного забезпечення навчального процесу; опанування 
організаційними формами навчання хімії у ВНЗ; оволодіння методикою проведення 
різних форм занять та методикою розв’язування задач рівня вищої школи. 

В) Література: 
1. Петров Э.Г., Радванская Л.Н., Шаронова Н.В. Самоусовершенствование 

преподавателя. Учебное пособие. – Херсон; ОЛДІ-плюс, 2002. – 144 с. 
2. Горбунов В.В., Товажнянський Л.Л., Омельченко Н.М., Масікевич Ю.Г., Гринь Ґ.І., 

Моісеєв В.Ф., Шапорєв В.П., Байрачний В.Б. Радіоекологія: Навчальний посібник. 

- Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 200 с. 
3. Екологія: Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. — К.: 

КНЕУ, 2005. — 371 с. 
4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – 

3-тє вид., : К.: Вища шк., 2005р., – 382 с. 
5. Гейнрих Д., Гергт М. Экология: dtv-Atlas. Пер. с 5-го нем. изд. / Худож. Рудольф и 

Розмари Фанерт; Науч. ред. пер. В.В. Серебряков. - М.: Рыбари, 2003. - 287 с.  
6. Лектор: Коров’янко Олександра Олександрівна, к.х.н. доцент 

7. Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, консультації. 
8. Оцінювання: контрольні роботи, розв’язування задач, розробка презентації заняття, 
опрацювання та представлення модульних контрольних завдань з фахової дисципліни, 

залік, екзамен письмовий. 

 

 

Педагогіка та психологія Вищої школи 
Шифр дисципліни – 8.070801/01/ 

Курс - 5; семестр перший ; всього годин 108, на тиждень 2 год.(л./сем.);  

Обов’язкова 
Попередні умови: 

Мета курсу: на основі отриманих теоретичних знань з педагогіки та психології вищої 
школи виробити у студентів уміння організації навчально – виховного процесу у вищій 

школі, розвитку творчої особистості студентів як викладачів вищої школи та педагогів – 

дослідників, що реалізовуватимуть і розроблятимуть інноваційні методи та технології 
навчання й виховання майбутніх спеціалістів на основі опанування сучасних концепцій 

освіти й переосмислення досягнень передового педагогічного досвіду. 

Для засвоєння курсу пропонуються перелік джерел: 



7. Вітвицька С.С. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К, 2003 

8. Заброцький М.М. Педагогічна психологія. – К.: МАУП, 2000 

9. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник / За ред. 

академіка АПН України О.Г. Мороза. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2001 

10. Немов Р.С. Психологія. – в 3 кн. – М., 1998 

11. Освітні технології: навчально – методичний посібник / за ред. О.М. Пєхоти. – К.: 

А.С.К., 2001 

12. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. М.В. Булановой – Топоровой – 

Ростов – на – Дону: Феникс., 2002 

Викладацький склад: Іванчук Марія Георгіївна, д. пед. н., проф. 

Методика викладання та методи навчання:: лекції, консультації, семінари; 

Оцінювання:Поточне: доповіді, реферати, тестове опитування. 
Підсумкове: іспит письмовий 

 

Цикл природничо – наукової підготовки 
 

Теорія систем в екології 
Метою курсу є формування у магістрантів-екологів системного підходу до вирішення 
екологічних проблем та розвиток у них системного мислення. 
 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 

основні поняття та терміни системного аналізу, про гомеостаз як важливу характеристику 
систем, про специфіку екологічних систем як систем дисипативного типу, про основні 
закони та принципи функціонування екосистем, про значення штучних екосистем - 

мезокосмів як унікальних моделей для дослідження екосистем, про інформаційні процеси 

в екосистемах, про чинники, які впливають на стійкість екосистем, про лімітаційні 
фактори, які визначають просторовий розподіл екосистем біомного рівня;  уміння 

визначати рівень та характер стійкості екосистем за сукупністю показників рольових 

трофічних мереж, виявляти чинники, які зумовлюють порушення стійкості екосистем, 

розробляти схеми відновлення екосистем на основі врахування факторів, що впливають на 
оціночні показники трофічних мереж.  

Література 
1. Руденко С.С., Костишин С.С., Ситнікова І.О. Штучні системи в екології: Навчальний 

посібник для вищих навчальних закладів. - Чернівці: Рута, 2006. -200 с..  
2. Руденко С.С., Буждиган О.Я.  Трофічна структура екосистем: рольовий мережевий аналіз. - 
Чернівці: Букрек, 2009. - 345 с.  
3. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія. Практичний курс: 
Навчальний посібник: У 2 ч. Частина. Природні наземні екосистеми. Чернівці: Книги ХХІ, 
2008.-308 с.   
4. Околітенко Н.І.,  Гродзинський Д.М. Основи системної біології. - К.: Либідь, 2005 .- 360 с.  

 

Екологічна політика сталого розвитку 
Шифр дисципліни - 7.070801/03/4.02 

Курс 5; семестр 9; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (2л/1пр.); 3 кредити. 

Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.22, 6.070801/03-04/2.23 

Мета курсу: Підготовити спеціалістів-екологів, які  повинні: мати глибоке 
розумінням  актуальності і нагальності питання визначення України щодо напрямків 
творення свого достойного майбутнього в 21 столітті та інтеграції нашої незалежної 
держави у світове товариство глобального партнерства. Володіти знанням історії 
світового розвитку в напрямку створення суспільства стійкого екологічного розвитку, 



основних ідей і засад цього поступу, шляхів втілення зазначених ідей в передових країнах 

світу і завдань України в цьому контексті. 
На основі вивчення курсу спеціалісти повинні знати основні напрямки творення  

достойного майбутнього в нашій державі в 21 столітті та її інтеграції  у світове товариство 

глобального партнерства, а також вміти роз'яснити і донести до свідомості студентів 
(учнів) розуміння історичного розвитку людства в напрямку створення суспільства 
стійкого екологічного розвитку, основні ідей і засади цього поступу, завдань  України в 
цьому контексті. 

Література: 
1. Україна. Цілі Розвитку Тисячоліття 2000+5. Міністертсво економіки України.-Київ: 

Видавництво «Дія», 2005.-44 с. 
2. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства і 

навколишнього природного середовища. Спеціальне видання до 5-ї 
Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища «Довкілля для 
Європи». – Київ – 2003. - 125 с. 

3. Організація Обєднаних націй. Декларація тисячоліття. Саміт тисячоліття.-Нью-

Йорк, 6-8 вересня 2000 р.-16 с.  
4. Рамкова программа допомоги ООН для України. Підготовлено Представництвом 

ООН в Україні, грудень 2001 року.-Київ, 2001.-36 с. 
5. Дробноход М. І. Пріоритети стійкого екологічно безпечного розвитку // Освіта і 

управління. — 1997. — № 3. – с. 234-256. 
6. Програма дій з подальшого впровадження "Порядку денного на XXI століття" 

("Ріо+5"). — К., 2000. – 150 с. 
7.  Програма дій "Порядок денний на XXI століття"  — К., 2000. – 68 с.  
8.  Програма "Україна-2010". Проект.— К., 2000. - 125 с. 
Викладацький склад: Влодарчик Роман Петрович - доцент, кандидат хімічних 

наук; 

Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, 

індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;  
підсумкове: залік (письмовий). 

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

 
Сучасні концепції та оптимізація природокористування 

• Шифр дисципліни –8.070801 

• Загальна кількість годин –162, Кількість кредитів – 4,5 

• Статус курсу –   дисципліни  професійної та практичної підготовки 

• Семестр, в якому читається – 9 

 Мета вивчення дисципліни  – : закласти основи знань з теорії та практики сучасного 

природокористування, показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, розкрити 

географічну і соціально-економічну суть понять «природні ресурси» та «природокористування», 

їх значення для формування наукового світогляду майбутніх магістрів – екологів. 
              Головними завданнями курсу є наступні: надати знання про сутність сучасних 

концепцій природокористування, як науки. Засвоїти принципи природокористування та їх 

еволюції, теоретичні передумови оптимізації використання і охорони земель. Надати концепції 
сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві. Визначити  оптимізація 
водокористування надрокористування, лісокористування.  Роль заповідної справи у відновленні 
природних комплексів і їх компонентів. 

Список  літератури 
1. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.–М: Мысль, 1988.– 397 с 
2. Барановський В. Екологічна ситуація в України //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 

14-23. 



3. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні 
//Економіка України.– 1994.– №11.– С. 59-62. 

4.Дрейер О.К., Лось В.А. Развивающийся мир и экологические проблемы.– М: Знание, 
1991.–64 с. 
5.Іванух Р. Екологізація розвитку продуктивних сил України //Економ. України.– 1992.– 

№ 10.– С.24-33. 

наук; 

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації. 
Оцінювання: поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;  

підсумкове: екзамен 

 

Фізичні забруднення довкілля 
Обовязкова. 
Опис: Техногенні фізичні забруднення та природний фон. Практичне застосування 

навичок. 

Шуми. Загальні поняття. Нормативні акти. Джерела шуму. Класифікація, біологічна 
дія, нормування шумів. Практичнее застосування навичок. 

Методи вимірювання шумів. Методи захисту від шумів. Практичнее застосування 
навичок 

Вібрації. Джерела вібрацій, їх біологічна дія, нормування. Методи захисту від вібрацій 

та вимірювання вібрацій. Нормативні акти. Практичнее застосування навичок 

Електромагнітні поля. Класифікація електромагнітних полів. Природны джерела ЕП. 

Техногенні джерела ЕМП. Нормативні акти. Практичнее застосування навичок 

Біологічна дія ЕМП. Захист від дії ЕМП. Прилади та методики вимірювань. 
Практичнее застосування навичок 

Теплові забруднення. Загальні поняття. Джерела ІЧ випромінювання. Нормативні акти. 

Поняття мікроклімату громадських та житлових приміщень. Методика вимірювання 
температури. Практичнее застосування навичок 

Ультрафіолетове випромінювання. Загальні поняття. Джерела УФ випромінювання, 
його біологічна дія та реєстрування. Нормативні акти. Практичнее застосування навичок 

Іонізуюче випромінювання. Загальні поняття. Види іонізуючого випромінювання, його 

біологічна дія, нормування, способи захисту.  Нормативні акти. Практичнее застосування 
навичок 

Зберігання, перевезення та ліквідація відходів радіоактивних продуктів. Методи 

вимірювання іонізуючих випромінювань. Практичнее застосування навичок 

Засвоїти основні закономірності та особливості законодавства, на яких ґрунтується 
фізичні забруднення довкілля. 
Попередні умови: необхідні знання, загальної та неорганічної хімії фізики, математики. 

Цілі та завдання: 
Вміти дати інтерпретацію простим фізичним ефектам, поєднати їх з законодавчими 

актами. Знати основні структурні елементи приладів, що використовуються для 
вимірювання фізичних забруднень. 

Література: 
Куклев Ю.И. "Физическая экология"  

"Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85.  

"Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими 

локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих" N 3041-84.  

"Санитарные нормы вибрации рабочих мест" N 3044-84.  

"Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах" N 2274-80.  

"Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей при работе с 
магнитными устройствами и материалами" N 1742-77.  

"Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических 

полей промышленной частоты (50 Гц)" N 5802-91.  

"Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц" N 3206-85.  



"Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" N 5804-91.  

 Викладацький склад Скіп Борис Васильович – доцент, кандидат хімічних наук 

Методика викладання та методи навчання :Лекції, консультації. 
Оцінювання :Поточне: контрольні роботи, колоквіуми. Підсумкове:іспит (усний/тест). 
 

Сучасні методи екологічних досліджень 
     Шифр дисципліни –8.070801/03/5.02  

Курс – 5, семестр 9; всього годин – 135,  на тиждень – 2 год., (1л/1лаб.) 3,75 

кредита. 
Вибіркова. 
Попередні умови: 6.070801/03-04/2.15, 6.070801/03-04/4.03 

Мета курсу: поглибити і закріпити у студентів екологів (магістрів) теоретичні 
основи хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів дослідження об'єктів оточуючого 

середовища; узагальнити практичні навики проведення хіміко-екологічного контролю та 
аналізу об'єктів оточуючого середовища.  

Література: 
1. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник / М.О. Клименко та 
інш. – К.: Академія, 2006. – 368 с.   

2. Промислова екологія: Нвчальний посібник / С.О. Апостолюк та інш. – К.: Знання, 2005. 

– 374 с. 
3. Сухарєв С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. – Львів: Новий 

світ, 2004. – 254 с. 
4. Яцик А.В. Водогосподарська екологія. – К.: Генеза, 2003. – 398 с. 
5. Христофорова Н.К. Биоиндикация и биомониторинг загрязнения морских вод 

тяжелыми металлами. – Л.: Наука, 1989. – 192 с.  
6. Білявський Г.О. Основи загальної екології. К.: Наук. думка, 1993. – 365 с. 
7. Одум Ю.Л. Экология: в 2-х т. - М.: Мир, 1986. – 345 с. 
8. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды. - М.: Наука, 1992. 

9. Набиванець Б.Й., Сухан В.В. Аналітична хімія природного середовища. - К.:Либідь, 
1996. - 304 с. 

10. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 144 с. 
Викладацький склад:Волощук Анатолій Григорович - доцент, кандидат хімічних наук,  

Воробець Марія Михайлівна - асистент. 
 Методи викладання та методи навчання: лекції, консультації, лабораторні 

роботи. 

Оцінювання: тестове опитування, теоретичні і практичні контрольні роботи, іспит 
письмовий. 

 


