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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни хімія 

Викладач (-і) к.с.-г.н Грицуляк Г. М. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(066)3229327 

E-mail викладача gritsulyaka@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 4 кредити EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

загальних:  

- сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок; 

- основні закони хімічної кінетики і термодинаміки; 

-  властивості електролітів і неелектролітів; 

-  властивості елементів та їх найважливіших сполук; 

- номенклатуру, будову та властивості органічних речовин; 

- природу хімічного зв’язку в координаційних сполуках та координаційні можливості 

біометалів; 

- методи якісного та кількісного аналізу; 

- характеристики окисно-відновного процесу; 

- будову та властивості координаційних сполук; 

- причини токсичної дії важких металів та механізм адаптації рослин до них. 

вміти: 

- користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної, 

фізичної та органічної хімії; 

- користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами; 

- самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного 

матеріалу інформацію;  

- самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів 

дослідження; 

- висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і 

аудиторії. 

3. Мета та цілі курсу  

        Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій з загальної, 

неорганічної, органічної та фізичної хімії, що необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін, 

розуміння процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, процесів 

біогенної міграції елементів. Вивчення основних класів біологічно важливих органічних та 

неорганічних сполук, характеристик хімічних процесів. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички: основних механізмів та законів хімічних 

перетворені у природі,  можливість прогнозування перебігу процесів, взаємозв’язок між 

будовою та функціями біологічно важливих сполук. Вивчити сполуки біологічно важливих 

елементів в живій та неживій природі, навчитись моделювати процеси, що відбуваються в 



системі «грунт – рослина − людина». Сформувати у студентів систему знань з раціонального 

ведення лісового та садово-паркового господарства, розуміння функцій не лише корисних 

елементів живлення, а й негативної ролі елементів-токсикантів. Теоретичні положення курсу 

використовуються при вивченні спеціальних дисциплін. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 год. 

самостійна робота 30 год. 

Ознаки курсу 

Семестр 
Спеціальніст

ь 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

І 206 «Садово-

паркове 

господарство» 

І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літ

ера

тур

а 

Завдання, год Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

Тема 1. Основні поняття та закони 

хімії.  

 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Розчини. Способи 

вираження концентрації розчину. 

Колоїдні розчини 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[3,4

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Основні класи 

неорганічних сполук. 

 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Будова атома. 

Періодичний закон 

Д.І. Мендєлєєва. Періодична 

система Д.І. Мендєлєєва.  

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Хімічний зв’язок. Лекція,  [1,2  10 До 



лаборат

орне 

заняття 

] 

 

балів наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Окисно-відновні реакції. Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[3,4

,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Швидкість хімічної реакції. 

Хімічна рівновага. 

 

 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[3,5

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Розчини електролітів та 

неелектролітів. Електролітична 

дисоціація. 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Хімічна термодинаміка і 

термохімія. 

  Комплексні сполуки. 

 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[6,7

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10.  Хімічні властивості 

елементів та їхніх сполук. 

  Загальна характеристика металів 

Елементи ІІІ А , VII і А IV А групи.  

Лужні та лужноземельні метали 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11.  Алкани. Алкени.    

Алкіни.  

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[5,7

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Алкадієни     

Циклоалкани. Арени 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 13. Спирти. Феноли. Прості 

ефіри.. 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[6,7

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 14. Карбонільні сполуки Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[1,2

] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

лабораторного 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 15. Аміни. Аміно кислоти. 

Білки 

Лекція,  

лаборат

орне 

заняття 

[4,6

] 

 

 5 

балів 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру та  

100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє повні і 

глибокі знання навчального матеріалу, 

достовірний рівень розвитку умінь та навичок, 

правильне й обґрунтоване формулювання 

практичних висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та задач, 

аналізує причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє 

застосувати його до розв’язання конкретних 

прикладів та задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє більшою 

частиною фактичного матеріалу, але викладає 

його не досить послідовно і логічно, допускає 

істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє 

правильно застосувати набуті знання до 

розв’язання конкретних прикладів та задач, 

нечітко, а інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, яка 

є допуском до складання іспиту. Головна 



мета її – перевірка самостійної роботи 

студентів в процесі навчання, виявлення 

ступеня засвоєння ними теоретичних 

положень курсу.  При розв’язанні задач 

студент має детально вказувати, яким саме 

був хід його роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Лабораторне  заняття Лабораторне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення 

сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання.. За метою і структурою 

лабораторне заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. Оцінка 

за лабораторне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі основні та 

додаткові запитання під час аудиторних 

занять (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Загальна та біонеорганічна хімія: підручник / О.І. Карнаухов, Д.О Мельничук, К.О. 

Чеботько, В.А. Копілевич. - Вінниця: Нова книга, 2003. -544с. 

2. Хомченко Г.П. Неорганическая химия: учебник / Г.П. Хомченко, И.К. Цитович. – М.: 

Высш. шк., 1987. – 463с. 

3. Гранцберг И.И. Органическая химия: учебник / И.И. Гранцберг. – М.: Высш. шк., 

1987. – 480 с. 



4. Карнаухов А.И. Бионеорганическая химия: учебник / А.И. Карнаухов, А.Т. Безнис – К.: 

Вища шк., 1992. − 222с. 

 

Додаткова: 
1.Глинка Н.Л. Общая химия: учебник / Н.Л. Глинка - Л.:Химия, 1985. - 702 с. 

2.Князев А.А. Неорганическая химия: учебник / А.А. Князев, С.И.Смарыгин С.И.- М.:Высшая 

школа, 1990. - 430с. 

3.Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебник / Н.Л. Глинка. - М.: Химия, 

1980.- 168с. 

4.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: підручник / Н.В. Романова. –К.: Вища школа., 

1998.-480с. 

5. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия: учебник / Р.А. Хмельницкий. – М.: 

Высш. шк., 1988. – 400 с. 

6. Свіщова Я.О. Хімія з основами біохімії. Практикум ∕ Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, О.Є. 

Васюков.  – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 101 с. 

 

 

 

 

Викладач ________________Грицуляк Г.М. 

 

 


