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Опис дисципліни 

Дисципліна «Хімія» належить до загальноосвітніх фундаментальних дисциплін, 

знання якої необхідні для подальшого вивчення професійно-орієнтованих та 

спеціальних дисциплін. Освоєння основ хiмiї є необхідним ланцюгом у ґрунтовній 

підготовці кваліфікованих спеціалiстiв лісового господарства.  

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

лаб.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/- Роль хімії в 

сучасному лісовому 

господарстві. 

Ознайомитись  з мiсцем хiмiї серед 

природничих наукових дисциплін. Предмет та 

задачі хімії. Внесок українських  вчених у 

розвиток хімічної науки.   

Роль хімії у сільському, лісовому і садово-

парковому господарстві. Основні напрямки 

хімізації сучасного лісового і садово-паркового 

господарства. Агроекологічні проблеми 

хімізації АПК  України. Хімія та охорона 

навколишнього середовища.   

 

Питання,

тести 

2/2 Сучасне трактування 

основних понять і 

законів    хімічної 

стехіометрії . 

Ознайомитись з сучасним трактуванням основних 

понять і законів    хімічної стехіометрії. 
Питання, 

тести 

2/4 Сучасна систематика 

неорганічних сполук і                                     

хімічних реакцій. 

 

Знати сучасну номенклатуру та принципами 

класифікації неорганічних сполук. Одержання та 

хімічні властивості кислот, основ, кислих, основних, 

подвійних, змішаних солей. 

Питання 

2 Координацiйнi 

(комплексні) сполуки. 
Онайомитися з поширенням координаційних сполук 

та їх роль у живій природі. Основнiзакономірностi та 

етапи утворення комплексного йону. Координаційна 

теорія Вернера. Типові комплексоутворювачі, 

ліганди, координаційні числа. 

Питання, 

тести 

2/2 Сучасні уявлення 

про будову атомів 

хімічних елементів.   

 Засвоїти роль будови атома в передбаченні фізичних 

і хімічних властивостей елементів та їх сполук. Роль 

будови атома в передбаченні фізичних і хімічних 

Питання, 

тести 



 властивостей елементів та їх сполук. Катодні та 

рентгенівські промені. 
 

2/2 Періодичний закон і 

періодична система 

хімічних                                                             

елементів  Д.І. 

Менделєєва . 

Ознайомитися з сучасним формулюванням 

періодичного закону. Перiодична система елементів 

Д.І. Менделєєва, її структура. Поняття про групи, 

пiдгрупи, перiоди, s-, p-, d-елементи. Змiни по 

періодах і групах радiусіватомiв, енергiїйонiзацiї, 

електронегативності, металічних, неметалічних, 

кислотно-основних, окисно-вiдновних властивостей 

елементiв. 

Питання, 

тести 

2/- Хiмiчний зв’язок і 

будова молекул . 
Засвоїти сучасні уявлення про природу хiмiчного 

зв’язку. Основнi типи і характеристики хiмiчного 

зв’язку. Ковалентний зв’язок. Обмiнний та донорно-

акцепторниймеханiзм його утворення. Властивості 

ковалентного зв’язку: полярність, кратність, 

насиченість, напрямленість у просторі. Природа 

йонного зв’язку. 

Питання 

2/- Хiмiчна кінетика та 

хiмiчна рівновага. 
Знати  поняття про каталiз та його природу. 

Гомогенний каталіз, його механізм. Енергія 

активації каталітичних реакцій. Гетерогенний 

каталіз. Ферментативний каталіз.   

Оборотні та необоротні реакції. Хімічна рiвновага 

та вплив на нього зовнiшнiхфакторiв. Константа 

хімічної рівноваги.  

Питання, 

тести 

2/2 Фізико-хімічна 

природа розчинів. 

Ознайомитися з загальним уявленням про дисперсні 

системи. Класифікація дисперсних систем, їх 

властивості та методи одержання. Поняття про 

розчини, їх роль у системі живлення рослин. 

Фiзикохiмiчна природа розчинiв. Сольватація і 

тепловий ефект розчинення. Поняття про 

кристалогiдрати. Способи вираження концентрації 

розчинів. 

Питання,  

2/- Гідроліз солей. Вивчити причини гiдролiзу солей. Значення процесу 

гідролізу для життєдіяльності рослин. Типи гiдролiзу 

солей. Поняття про явище повного гiдролiзу. 

Константа та ступiнь гiдролiзу солей. Фактори, що 

впливають на зміщення  хімічної рівноваги процесів 

гiдролiзу. Шляхи керування процесами гідролізу. 

Вплив процесів гідролізу на реакцію середовища 

грунтового розчину. Поняття про хімічну меліорацію 

грунтів. 

Питання,  

2/- Окисно-відновні 

процеси та умови їх 

перебігу. 

Ознайомитися з поняттями про окисно-вiдновнi 

процеси. Найважливіші окисно-вiдновнi процеси, що 

відбуваються у рослинах, грунтах, природних водах. 

Ступiнь окиснення елементів у сполуках. Типовi 

окисники та вiдновники. Окисно-вiдновна двоїстiсть. 

Питання, 

тести 

-/- Загальні властивості 

неметалів та їх                             

найважливіших 

сполук.  

Знати  поняття про біогенні макро- та 

мікроелементи. Їх біологічне значення. 

Застосування сполук цих елементів у системі 

живлення та захисту лісових і садово-паркових 

 



 культур. 

 Значення гідрогену як найпоширенішого 

елемента природи. Своєрiднiсть електронної 

будови атома Гідрогену. Положення  Гідрогену в 

періодичній системі та специфічність його 

властивостей. Способи добування, фiзичнi та 

хiмiчнi властивості водню. Застосування водню та 

його сполук.   

 

2/2  
Неметали VI-А, V-А 

груп та їх  

найважливіші 

сполуки. 

Ознайомитися з характеристиками елементів 

VI-А  групи. Особливостi електронної будови 

атомiв Оксигену, Сульфуру та її аналогів. Їх 

типовi валентності та ступенi окиснення у 

сполуках.   

Оксиген і Сульфур як органогенні елементи. 

Значення кисню в життєдіяльності рослин. Кругообіг 

кисню у природі. Роль кисню, сірки та їх сполук у 

лісовому та садово-парковому господарстві. Хiмiя 

сполук Оксигену. 

 

2/- Загальні властивості 

металів. 
 

Знати  положення металiв у перiодичнiй системі 

елементів. Загальна характеристика металiв. 

Особливостi електронної будови їх атомiв. Фiзичнi та 

хiмiчнi властивостi металiв. Закономірності 

змiнихiмiчноїактивностiметалiв у перiодах і групах 

перiодичної системи. Електрохімічний ряд напруг 

металів та основні висновки з нього. 

 

3/2  
Хімія сполук 

Карбону. 

Ознайомитися з характеристиками, валентні стани 

та типові ступені окиснення Карбону. Кругообіг 

карбону в природі. Силіцій як грунтоутворюючий 

елемент. Хімічні властивості та застосування 

неорганічних сполук Карбону: карбон(ІV) оксид, 

карбонатна кислота, карбонати, 

гідрогенкарбонати. Роль вуглекислого газу в 

життєдіяльності рослин. Парниковий ефект 

вуглекислого газу. 
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Політика оцінювання 

 ● Політика що до дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу навчальної частини за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 ● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1(Теми 1 – 4) 19 

Модуль 2 (5-7) 20 

Модуль 3(Теми 8-11) 21 

Модуль 4 (Теми 12 – 15) 22 

Додаткова навчальна робота студентів 

(написання рефератів, створення 

презентацій, участь у науково-дослідних 

роботах, наукових конференціях тощо) 

18 

Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен-

ційованого заліку, 

курсового проекту (роботи) 

 

для заліку  

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 


