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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Досягнення хімічної науки широко використовують в багатьох напрямках хімізації 

сучасного лісового господарства. Застосовують різноманітні мінеральні добрива, в тому 

числі з мікроелементами, удобрювальні суміші, рідкі комплексні добрива для відкритого 

та закритого ґрунту. Використовують хімічні препарати під час проведення звичайних та 

інтенсивних технологій вирощування лісових культур, заходів хімічної меліорації  ґрунтів 

(вапнування, гіпсування, боротьба з засоленням) та ін. З кожним роком розширюється 

асортимент препаратів хімічного захисту рослин від  шкідників та хвороб лісових культур.  

Ефективне застосування широкого асортименту різних хімічних речовин можливе 

лише на основі їх науково обґрунтованого дозування, що потребує від спеціалістів певно-

го рівня хімічних знань. Вміння визначати вміст хімічних елементів в об’єктах навколиш-

нього середовища - ґрунтах, воді, рослинах, дозволяють свідомо вносити мінеральні доб-

рива, проводити профілактичні екологічні заходи і таким чином вчасно захищати людину 

і природу від дії шкідливих забруднюючих факторів. 

Дисципліна «Хімія», що вивчається студентами спеціальності 205 - «Лісове госпо-

дарство», передбачає опанування взаємопов’язаних основних розділів загальної, неоргані-

чної, органічної, фізичної, колоїдної та аналітичної хімії, які забезпечують:   

 засвоєння основних закономірностей хімічних перетворень, хімічних властивостей 

біогенних елементів та їх найважливіших  сполук, особливостей процесів, що від-

буваються у природі, хімічному, сільськогосподарському та лісовому виробництві; 

 засвоєння теоретичних основ загальної, неорганічної,органічної хімії, фізичної, ко-

лоїдної, аналітичної хімії та методів якісного і кількісного хімічного аналізу грун-

тів, мінеральних добрив, засобів захисту лісових культур від шкідників і хвороб та 

обробки насіння; 

 оволодіння основними прийомами виконання хімічного експерименту, способами 

обробки та узагальнення одержаних результатів; 

 створення у студентів міцних хімічних знань, які необхідні для подальшого ви-

вчення спеціальних дисциплін; 

 набуття студентами вмінь використовувати одержані знання і навички у практич-

ному лісовому виробництві.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лек-

ції/лабораторні, 

практичні, семі-

нарські) 

Результати навчан-

ня 
Завдання Оцінювання 



1 семестр 

Модуль 1. Сучасна систематика неорганічних сполук і хімічних реакцій 

Тема 1. Хіміза-
ція сучасного 
лісового госпо-
дарства 

 

2/- 
Знати основнi на-

прямки хiмiзацiї лісо-

вого господарства. 

Асортимент та склад: 

- мінеральних добрив 

для живлення моло-

дих деревних рослин; 

- засобів захисту рос-

лин від шкідників і 

хвороб; - хімічних 

препаратів для вико-

нання агротехнічних 

заходів поліпшення 

структури ґрунтів 

(гіпсування. вапну-

вання). 

Вміти визначати 

вміст поживних мак-

ро- і мікроелементів в 

складі мінеральних 

добрив. Розраховува-

ти масову частку 

елемента у сполуках, 

використовуючи які 

обирати найбільш 

раціональний вид 

мінеральних добрив, 

враховуючи склад 

грунтів та фізіологіч-

ні потреби конкрет-

них лісових культур. 

Розуміти роль лісо-

вих насаджень в охо-

роні навколишнього 

середовища  

Застосовувати асор-

тимент мінеральних 

макро- і мікродобрив, 

засоби захисту рос-

лин для вирощування 

доброякісного стан-

дартного посадкового 

матеріалу. 

Виконання 

самостійної 

роботи.  

Написання 

тестів. 

Розв’язок за-

дач. 

 

 

Тема 2. Сучас-
не трактування 
основних по-
нять і законів 
хімічної стехі-
ометрії. 

2/2 Знати основні понят-

тя атомно-молекуляр-

ного вчення та осно-

вні закони хімічної 

стехіометрії. 

Вміти складати хімі-

чні формули сполук, 

та рівняння хімічних 

реакцій.  

Здача лабора-

торної роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

Розв’язок за-

дач. 

 



Аналізувати спільні і 

відмінні риси основ-

них понять атомно-

молекулярного вчен-

ня.  

Визначати масову 

частку елементів у 

сполуках. 

Використовувати 
основні закони хіміч-

ної стехіометрії для 

розрахунків за хіміч-

ними формулами та 

за хімічними рівнян-

нями, що необхідні 

майбутнім інженерам 

лісового господарства 

Тема 3. Сучас-
на систематика 
неорганічних 
сполук і хіміч-
них реакцій. 

2/4 Знати сучасну номе-

нклатуру та принци-

пи класифікації неор-

ганічних сполук; спо-

соби одержання та 

хімічні властивості 

окремих класів неор-

ганічних сполук; хі-

мічні властивості ам-

фотерних оксидів і 

гідроксидів. 

Вміти складати рів-

няння хімічних реак-

цій, що доводять спо-

соби одержання та 

хімічні властивості 

окремих класів неор-

ганічних сполук; ам-

фотерних оксидів і 

гідроксидів; на основі 

аналогій з відомими 

сполуками прогнозу-

вати хімічні власти-

вості представників 

окремих класів  неор-

ганічних  сполук.  

Аналізувати можли-

вість утворення різ-

них солей (середніх, 

кислих, основних) під 

час взаємодії гідрок-

сиду з кислотою. 

Розуміти генетичний 

зв’язок між основни-

ми класами неоргані-

чних сполук. 

Розрізняти за емпі-

Здача лабора-

торних робіт. 

Написання 

тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

Розв’язок за-

дач. 

 



ричною формулою 

клас неорганічних 

сполук і, відповідно, 

їх хімічні властивос-

ті; типи хімічних реа-

кцій. 

Використовувати 
класифікацію неорга-

нічних сполук для 

передбачення хіміч-

них властивостей 

невідомих сполук. 

Тема 4. Коор-
динацiйнi 
(комплексні) 
сполуки 

2/2 Знати основні зако-

номірності утворення 

координаційних спо-

лук; типові комплек-

соутворювачі, ліган-

ди, координаційні 

числа; номенклатуру, 

класифікацією коор-

динаційних сполук та 

їх хімічні властивості.  

Вміти складати рів-

няння хімічних реак-

цій, що характеризу-

ють хімічні властиво-

сті координаційних 

сполук: електроліти-

чну дисоціацію, 

участь у реакціях 

йонного обміну, оки-

слення-відновлення.  

Аналізувати стій-

кість координаційних 

сполук, застосовуючи 

довідкові дані щодо 

константи нестійкості 

комплексного йону.  

Розуміти донорно-

акцепторний меха-

нізм ковалентного 

зв’язку як основу 

утворення координа-

ційних сполук.   

Розрізняти типи ко-

ординаційних сполук 

за природою ліганда 

та за зарядом компле-

ксного йону. 

Застосовувати по-

ложення координа-

ційної теорії Вернера 

для складання ком-

плексних сполук.  

Використовувати 

Здача лабора-

торної роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

Розв’язок за-

дач. 

 



значення константи  

нестійкості комплек-

сного йону для пе-

редбачення напрямку 

перебігу реакцій з 

участю координацій-

них сполук.  

Всього за модуль 1.                                                                                                100 балів 

Модуль 2. Будова атома і хімічний  зв'язок 

Тема 5. Сучас-
ні уявлення про 
будову атомів 
хімічних еле-
ментів. 

2/2 Знати сучасні уяв-

лення про будову 

атома хімічних еле-

ментів. Стан елект-

рона в атомі. Кван-

товi числа. Поняття 

про електронну обо-

лонку атома, 

орбiталь, енерге-

тичнi рiвнi та 

пiдрiвнi, їх ємкiсть.  

Принципи заповнен-

ня орбiталей елект-

ронами. 

Вміти складати еле-

ктроннi та електрон-

но-графічні формули 

атомів, на основі 

яких визначати ва-

лентні можливості та 

ступені окиснення 

елементів. 

Аналізувати зміни 

валентних можливо-

стей та ступенів оки-

снення елементів по 

періодах і групах 

періодичної системи. 

Розуміти роль будо-

ви атома в передба-

ченні фізичних і хі-

мічних властивостей 

елементів та їх спо-

лук. … 

Розрізняти хімічні 

властивості елемен-

тів за загальною фо-

рмулою зовнішнього 

енергетичного рівня 

їх електронної обо-

лонки 

Застосовувати ана-

ліз валентних мож-

ливостей та ступені 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Розв’язок 

задач. 

 



окиснення елементів 

для складання хіміч-

них формул їх най-

важливіших сполук. 

Використовувати 
знання про будову 

атома для передба-

ченні фізичних і хі-

мічних властивостей 

елементів та їх спо-

лук.   

Тема 6. Періо-
дичний закон і 
періодична си-
стема хімічних 
елементів  Д.І. 
Менделєєва. 

2/2 Знати сучасне фор-

мулювання періоди-

чного закону; струк-

туру періодичної 

системи елементів 

Д.І. Менделєєва; 

поняття про радіус 

атома, енергію йоні-

зації, спорідненість 

до електрона, елект-

ронегативність еле-

ментів та їх зміни по 

періодах та групах 

періодичної систе-

ми. 

Вміти визначати та 

порівнювати хімічні 

властивості елемен-

тів та їх найважли-

віших сполук 

Аналізувати основ-

ні закономірності 

періодичної системи 

та зміну властивос-

тей елементів по 

періодах і групах 

періодичної системи. 

Розуміти змiни по 

періодах і групах 

радiусів атомiв, 

енергiї йонiзацiї, 

електронегативності, 

металічних, немета-

лічних, кислотно-

основних, окисно-

вiдновних властиво-

стей елементів.  

Застосовувати дові-

дкові дані щодо зна-

чень енергiї 

йонiзацiї, електроне-

гативності для ви-

значення хімічних 

властивостей елеме-

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Розв’язок 

задач. 

 



нтів та порівняння їх 

хімічної активності. 

Використовувати 

закономірності  пе-

ріодичної системи 

для передбачення  

хімічних властивос-

тей елементів та їх  

найважливіших спо-

лук. 
Тема 7. 

Хiмiчний 
зв’язок і будова 
молекул. 

2/2 Знати сучасні уяв-

лення про природу 

хiмiчного зв’язку; 

основнi типи 

хiмiчного зв’язку,  

механiзми їх утво-

рення та основні ха-

рактеристики кова-

лентного, йонного, 

водневого та металі-

чного хiмiчних 

зв’язків.  

Вміти визначати тип 

хімічного зв’язку та 

його властивості; 

розрізняти спільні та 

відмінні риси йонно-

го та ковалентного 

зв’язкiв; фізичні та 

хімічні властивості 

сполук, в яких вони 

реалізуються. 

Аналізувати взає-

мозв’язок хімічного 

зв’язку, валентності 

та властивостей спо-

лук. 

Розуміти обмiнний 

та донорно-

акцепторний ме-

ханiзм утворення 

ковалентного 

зв’язку; особливості 
хiмiчного зв’язку 

різного типу; їх роль 
в процесах життєді-

яльності рослин. 

Розрізняти тип 

хiмiчного зв’язку, 

що реалізується між 

атомами у сполуках, 

на основі якого пе-

редбачати їх хімічні 

властивості, зокрема 

поведінку у водних 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти  

Розв’язок задач. 

 



розчинах.  

Використовувати 

знання типу хімічно-

го зв’язку для про-

гнозування хімічних 

властивостей сполук 

та їх участі у найва-

жливіших процесах, 

що відбуваються у 

живій природі. 

Всього за модуль 2.                                                                                                 100 балів 

Модуль 3. Основні закономірності хімічних перетворень 

Тема 8. 

Хiмiчна кінети-

ка та хiмiчна 

рівновага. 

 Знати основнi по-

няття хiмiчної 

кiнетики. Швидкiсть 

хiмiчних реакцiй та 

фактори, що впли-

вають на неї. Закон 

дiючих мас. Прави-

ло Вант-Гоффа. По-

няття про каталiз та 

його природу. 

Хiмiчна рiвновага та 

умови її змiщення 

(принцип Ле-

Шательє). Механізм 

дії каталізаторів. 

Вміти складати кі-

нетичні рівняння, 

математичний вираз 

константи хімічної 

рівноваги. Розрахо-

вувати кількісні  

зміни швидкості хі-

мічної реакції у разі 

зміни температури, 

концентрації або 

тиску. 

Аналізувати вплив 

зовнiшніх факторів 

на хiмiчну рiвновагу 

та напрямок її змі-

щення.  

Розуміти роль уяв-

лень хімічної кінети-

ки та хiмiчної 

рiвноваги  у розу-

мінні хімічних і біо-

логічних процесів 

Розрізняти оборотнi 

та необоротнi ре-

акцiї, гомогенні та 

гетерогенні реакції. 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання ре-

фератів, тестів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

Розв’язок задач 

 



Застосовувати пра-

вило Вант-Гоффа 

для розрахунку змі-

ни швидкості хіміч-

ної реакції під впли-

вом зміни темпера-

тури процесу. 

Використовувати 
принцип Ле-Шательє 

для зміщення перебі-

гу оборотних реак-

цій у напрямку оде-

ржання цільового 

продукту. 

Тема 9.  

Фізико-хімічна 

природа розчи-

нів. 

2/2 Знати загальні уяв-

лення про дисперсні 

системи, їх класифі-

кацію, властивості та 

методи одержання. 

Основнi положення 

теорiї електролітич-

ної дисоцiацiї. Кіль-

кісні характеристики 

процесу дисоціації. 

Властивості розчинів 

електролітів і нееле-

ктролітів. колігатив-

ні властивості роз-

чинів неелектролітів. 

Осмотичний тиск та 

значення осмотич-

них ефектів в життє-

діяльності живих 

організмів. 

Вміти складати рів-

няння дисоціації си-

льних і слабких еле-

ктролітів, йонні рів-

няння реакцій.  

Аналізувати ме-

ханiзм елект-

ролiтичної ди-

соцiацiї йонних кри-

сталів і полярних 

молекул. 

Розуміти фiзико-

хiмiчну природу ро-

зчинiв, їх роль у сис-

темі живлення рос-

лин; фізичний зміст 

поверхневих явищ 

(адсорбції, когезії, 

адгезії). Сорбційні 

процеси та їх теоре-

тичне обґрунтуван-

Здача лабора-

торних робіт. 

Написання ре-

фератів, тестів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. 

Розв’язок задач. 

 



ня. 

Застосовувати спо-

соби вираження 

концентрації розчи-

нів для приготування 

розчинів заданої 

концентрації. 

Використовувати 

довідкові дані щодо 

ступеня та константи 

електролiтичної ди-

соціації для визна-

чення сили електро-

літів; природу осмо-

су для розкриття суті 

і зрозуміння механі-

змів багатьох проце-

сів. 

Тема 10. Гід-

роліз солей. 

2/2 Знати Суть та при-

чини гiдролiзу со-

лей. Типи гiдролiзу 

солей. Шляхи керу-

вання процесами 

гідролізу. Вплив 

процесів гідролізу на 

реакцію середовища 

грунтового розчину. 

Значення процесу 

гідролізу для життє-

діяльності рослин. 

Вміти складати рів-

няння гідролізу со-

лей та передбачати 

їх влив на реакцію 

середовища водного 

та грунтового розчи-

нів. Підбирати інди-

катор, за допомогою 

якого можна на 

практиці визначити 

рН розчинів. 

Аналізувати вплив 

на кількісні характе-

ристики процесу 

гiдролiзу солей (кон-

станта та ступінь 

гідролізу) темпера-

тури та концентрації 

розчинів. 

Розуміти вплив про-

цесів гідролізу на 

реакцію середовища 

ґрунтового розчину. 

Механізм буферної 

дії. 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

Розв’язок задач. 
 

 



Розрізняти типи 

гідролізу солей та 

зміни рН, що супро-

воджують їх гідро-

ліз. 

Застосовувати зна-

чення рН для харак-

теристики середо-

вища розчинів.  

Використовувати 
фактори, що впли-

вають на зміщення  

хімічної рівноваги 

гiдролiзу, для керу-

вання процесами 

гідролізу. 

Тема 11. Окис-

но-відновні 

процеси та 

умови їх пере-

бігу. 

2/2 Знати загальнi по-

няття про окисно-

вiдновнi процеси. 

Типовi окисники та 

вiдновники. Умови 

перебігу окисно-

вiдновних реакцiй та 

визначення напрям-

ку їх перебігу. 

Вміти розраховува-

ти ступiнь окиснення 

елементів у сполу-

ках. Складати рів-

няння окисно-

вiдновних реакцiй. 

Аналізувати вплив 

середовища на пере-

біг окисно-вiдновних 

реакцiй.  

Розуміти найважли-

віші окисно-вiдновнi 

процеси, що відбу-

ваються у рослинах, 

ґрунтах, природних 

водах. 

Розрізняти та ана-

лізувати поведінку 

сполук, що мають 

окисно-вiдновну 

двоїстість. 

Використовувати 
поняття про окисно-

відновні потенціали 

для визначення на-

прямку перебігу 

окисно-вiдновних 

реакцій.  

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

Розв’язок задач. 
 

 

Всього за модуль 3.                                                                                                 100 балів 



Модуль 4. Хімія біогенних елементів та їх найважливіших сполук                          

Тема 12. Зага-

льні властивос-

ті неметалів та 

їх найважливі-

ших сполук. 

2/2 Знати положення 

неметалiв у 

перiодичнiй системі, 

їх загальну характе-

ристику, особливості 

електронної будови 

їх атомів, фiзичнi та 

хiмiчнi властивостi. 

Закономірності змі-

ни хiмiчної активно-

сті неметалiв по 

перiодах і групах 

періодичної системи. 
Вміти скласти елек-

тронні формули ато-

мів неметалів, ви-

значити їх валентні 

можливості та сту-

пені окислення, ви-

значити їх спільні та 

відмінні риси, порів-

нювати хімічну ак-

тивність та складати 

рівняння реакцій, які 

характеризують хі-

мічні властивості 

неметалів та їх най-

важливіших сполук. 

Аналізувати особ-

ливостi електронної 

будови атомiв гало-

генiв. Їх типовi вале-

нтності та ступенi 

окиснення у сполу-

ках, фiзичнi та 

хiмiчнi властивостi в 

елементному стані. 

Особливостi хiмiї 

Флуору, Хлору, 

Брому, Йоду та їх 

найважливіших спо-

лук.  

Розуміти значення 

сполук водню, зок-

рема води у життєді-

яльності дерев, ку-

щів, квітів. 

Розрізняти Сво-

єрiднiсть електрон-

ної будови атома 

Гідрогену. та специ-

фічність його влас-

тивостей. Способи 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

 



добування, фiзичнi 

та хiмiчнi властивос-

ті водню. Значення 

Гідрогену як найпо-

ширенішого елемен-

та природи. 

Використовувати 

біогенні макро- та 

мікроелементи та їх 

сполуки у системі 

живлення та захисту 

лісових і садово-

паркових культур.   

Тема 13. Неме-

тали VI-А, V-А 

груп та їх най-

важливіші спо-

луки. 

2/2 Знати загальну ха-

рактеристика елеме-

нтів VI-А, V-А груп, 

особливості елект-

ронної будови їх 

атомiв, типовi вален-

тності, ступенi окис-

нення, характер хі-

мічних зв’язкiв у 

сполуках та хімічні 

властивості Оксиге-

ну, Сульфуру, Ніт-

рогену, Фосфору та 

їх аналогів. Кругоо-

біг кисню та азоту в 

природі. Хiмiю най-

важливіших сполук 

Оксигену, Сульфуру, 

Нітрогену, Фосфору 

(добування, хімічні 

властивості, застосу-

вання). 

Вміти використо-

вуючи асортимент 

азотних і фосфорних 

добрив та масову 

частку поживних 

елементів у них, 

обирати раціональ-

ний вид мінеральних 

добрив для конкрет-

них культур. 

Розуміти роль су-

льфатної, нітратної і 

фосфатної кислот у 

виробництві мінера-

льних добрив.  

Використовувати 

препарати живлення 

та захисту лісових і 

садово-паркових 

культур на основі 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання ре-

фератів, тестів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти  
 

 



сполук Нітрогену, 

Фосфору, Сульфуру. 
Тема 14. Зага-

льні властивос-

ті металів. 

2/2 Знати положення 

металiв у 

перiодичнiй системі, 

їх загальну характе-

ристику, особливості 

електронної будови 

їх атомів, фiзичнi та 

хiмiчнi властивостi. 

Закономірності змі-

ни хiмiчної активно-

сті металiв по 

перiодах і групах 

періодичної системи. 

Електрохімічний ряд 

напруг металів та 

основні висновки з 

нього. 

Вміти використову-

ючи кількісні харак-

теристики хімічної 

активності металів, 

передбачати їх 

участь у хімічних 

процесах. Складати 

рівняння реакцій, які 

характеризують хі-

мічні властивості 

металів та їх найва-

жливіших сполук. 

Аналізувати біоло-

гічну цінність і хімі-

чну активність мета-

лів та їх сполук для 

вибору їх практич-

ного застосування в 

лісовому господарс-

тві. 

Розуміти Участь 

сполук біогенних 

металів у процесах, 

що відбуваються в 

живій природі: йон-

ного обміну, гідролі-

зу, окиснення-

відновлення, ком-

плексоутворення. 

Розрізняти біогенні 

метали головних і 

побічних підгруп, 

лужні та лужно-

земельні метали, 

важкі метали.  

Застосовувати по-

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

Розв’язок задач. 
 

 



няття про хімічну та 

електрохімічну ко-

розія корозію мета-

лів та види корозій-

них руйнувань для 

вибору методу захи-

сту металів та техні-

ки від корозії. 

Використовувати 

сполуки бiологiчно 

активних металів у 

заходах хімічної ме-

ліорації грунтів, у 

системі живлення і 

захисту рослин. 

Тема 15. Хімія 

органічних 

сполук Карбо-

ну.  

2/5 Знати особливості 

органічних сполук 

Карбону. Теорію 

хімічної будови ор-

ганічних сполук 

О.М. Бутлерова. 

Класифікацію орга-

нічних сполук. Го-

мологічні ряди, но-

менклатуру, одер-

жання та хімічні 

властивості вуглево-

днів, їх похідних, 

спиртів, альдегідів, 

карбонових  кислот. 

Класифікацію, фізи-

чні та хімічні влас-

тивості вуглеводів: 

моносахаридів, ди-, 

полісахаридів. Кро-

хмаль, целюлоза; 

способи добування 

та утворення в при-

роді, властивості, 

застосування. Зна-

чення вуглеводів для 

живих організмів. 

Вміти складати рів-

няння хімічних реа-

кцій за участю орга-

нічних сполук. 

Аналізувати елект-

ронну будову та реа-

кційну здатність 

окремих класів орга-

нічних сполук.  

Розуміти типи хімі-

чних зв'язків в орга-

нічних сполуках. 

Розрізняти типи 

Здача лабора-

торних робіт. 

Написання ре-

фератів, тестів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  
 

 



реакцій за участю 

органічних сполук та 

напрямок їх здійс-

нення. 

Використовувати 

поняття щодо окре-

мих класів органіч-

них сполук для ро-

зуміння їх значення 

в процесах життєді-

яльності живих ор-

ганізмів. 

Всього за модуль 4. .                                                                                                100 балів 

Модуль 5. Теоретичні та експериментальні основи якісного і кількісного 
хімічного аналізу 

Тема 16. Тео-

ретичні основи 

якісного і кіль-

кісного хіміч-

ного аналізів. 

2/- Знати теоретичнi 

основи аналiтичної 

хiмiї: хiмiчну 

рiвновагу в гомоген-

них та гетерогенних 

системах; реакцiї 

йонного обміну, 

процеси комплексо-

утворення, окиснен-

ня-вiдновлення, гід-

ролізу в хiмiчному 

аналiзi. Основнi по-

няття та принципи 

якiсного та кількіс-

ного хімічного 

аналiзу. Загальна 

характеристика та 

основнi поняття 

кiлькiсного аналiзу. 

Класифiкацiя та суть 

хiмiчних методiв 

кiлькiсного аналiзу. 

Техніку роботи, роз-

рахунки на прикладі 

мінеральних добрив, 

засобів захисту рос-

лин.  

Вміти для кожного 

методу аналізу оби-

рати методику та  

техніку виконання 

хімічного аналiзу, 

хімічний посуд та 

реактиви. 

Аналізувати пере-

ваги та недоліки 

хiмiчних методiв 

кiлькiсного аналiзу.  

Розуміти сучасні 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. 

Написання ре-

фератів, тестів. 
 

 

 



вимоги до масового 

аналізу: екс-

преснiсть, чут-

ливiсть, вiдтворю-

ванiсть, точність.  

Розрізняти якiснi 

аналітичні реакцiї, їх 

чутливiсть, специфі-

чність, селек-

тивнiсть. Груповi, 

селективнi та спе-

цифiчнi реагенти. 

Дробний та система-

тичний аналiз.  

Застосовувати порі-

вняння різних мето-

дів кількісного ана-

лізу для вибору най-

більш раціонально-

го, експресного і 

точного методу. 

Використовувати 

якісний і кількісний 

хімічний аналіз для 

визначення складу 

засобів захисту рос-

лин, мінеральних 

добрив інших біоло-

гічних об’єктів. 

Тема 17. Якіс-

ний аналіз каті-

онів і аніонів І-

ІІІ аналітичних 

груп 

-/2 Знати Принципи 

аналітичної класифі-

кації катіонів і аніо-

нів. Амонiачно-

фосфатну класифі-

кацію катіонів та 

загальну характерис-

тику першої, другої, 

третьої аналiтичні 

груп катiонiв. Дiю 

групового реагенту 

та властивості фос-

фатів, що утворю-

ються, якiснi аналі-

тичні реакцiї вияв-

лення катiонiв. Кла-

сифікацію аніонів. 

Ааналiтичні групи 

аніонів та їх загальну 

характеристика. Дiю 

групових реагентів. 

Якiснi аналiтичнi 

реакцiї виявлення 

аніонів.   

Вміти обирати реак-

тиви для виявлення 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти  

 



певного аніона та 

умови для одержан-

ня найбільш чіткого 

аналітичного сигна-

лу. 

Аналізувати розчи-

ни, що містять суміш 

катіонів або аніонів. 

Розуміти принцип 

розподілу катіонів і 

аніонів на аналітич-

ні групи і підгрупи. 

Розрізняти дію гру-

пового, селективних  

та специфічних реа-

гентів та умови їх 

застосування. 

Застосовувати 

аналiтичнi реакцiї 

виявлення та розді-

лення катiонiв і ані-

онів на групи і підг-

рупи для якісного 

аналізу різних біоло-

гічних об’єктів. 

Тема 18. Ана-

ліз кристалічної 

речовини неві-

домого складу. 

-/2 Знати основні етапи 

та прийоми якісного 

хімічного аналізу. 

Принципи класифі-

кації катіонів і аніо-

нів на аналітичні 

групи. Реагенти та 

умови їх застосуван-

ня для виконання 

якісних аналітичних  

реакцій з одержан-

ням чіткого аналіти-

чного сигналу. 

Вміти підготувати 

до експерименталь-

них досліджень ла-

бораторний хімічний 

посуд, реактиви, 

прилади. Виконати 

хімічний експери-

мент, використову-

ючи технічні умови 

або методику. Раціо-

нально організувати 

роботу.  

Аналізувати резуль-

тати експеримента-

льних визначень, 

спираючись на ана-

літичні сигнали, що 

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. 

 



супроводжують пев-

ні аналітичні опера-

ції. 

Розуміти суть та 

етапи виконання 

хімічного експери-

менту з визначення 

якісного складу не-

відомої речовини. 

Застосовувати різну 

розчинність фосфа-

тів у NH3·H2O і 

CH3COOH для ви-

значення належності 

катіонів до певної 

групи і підгрупи 

Використовувати 

умови виконання 

якісних реакцій для 

одержання стійкого 

аналітичного сигна-

лу. 

Тема 19. Тит-

риметричні 

методи кількі-

сного аналізу. 

Метод кислот-

но-основного 

титрування. 

-/2 Знати класифікацію 

титриметричних ме-

тодів кількісного 

аналізу, їх суть, пе-

реваги та недоліки, 

застосування для 

конкретних визна-

чень. Стандартні та 

стандартизовані роз-

чини, способи їх 

приготування. Роз-

рахунки в титримет-

ричному аналiзі. Ос-

нови статистичної 

обробки та узагаль-

нення результатів 

хімічного аналiзу.   

Суть методу кисло-

тно-основного тит-

рування (нейтраліза-

ції) та його можли-

вості. Поняття про 

криві титрування, 

точку еквівалентнос-

ті, індикатори, їх 

вибiр, помилки тит-

рування, вимоги до 

вихідної речовини 

методу. Практичне 

застосування методу 

нейтралізації на при-

кладі визначення 

тимчасової твердості 

Здача лабора-

торної роботи. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. 

Написання тес-

тів. 

Розв’язок задач.  

 



води.  

Вміти готувати ста-

ндартні i робочі роз-

чини методу. Обира-

ти індикатор та умо-

ви титриметричних 

визначень, викону-

вати титрування ки-

слотами та основами 

з одержанням відт-

ворюваних результа-

тів, виконувати об-

робку результатів 

експерименту, роз-

раховувати абсолю-

тну та відносну по-

хибки аналізу. 

Аналізувати кривi 

титрування для ви-

значення кінцевої 

точки титрування та 

вибору індикатора  

для конкретного 

аналізу.  

Розуміти принципо-

ві відмінності стан-

дартних і стандарти-

зованих розчинів. 

Можливості методу 

кислотно-основного 

титрування. 

Розрізняти стандар-

тні і стандартизовані 

розчини, особливості 

їх приготування; 

вихідну речовину 

методу.  

Використовувати 

суть методів титри-

метричних визна-

чень, їх можливості, 

переваги та недоліки 

для обрання най-

кращого для кількіс-

ного аналізу конкре-

тного об’єкту дослі-

дження. 

Тема 20. Мето-

ди окисно-

відновного ти-

трування. Ме-

тод перманга-

натометрії. 

-/2 Знати класифікацію, 

суть, можливості 

методiв редокси-

метрiї та їх практич-

не застосування. За-

гальну характерис-

тику, суть та можли-

востi методу перма-

Здача лабора-

торної роботи. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  

Написання тес-

тів. 

Розв’язок задач.  

 



нганатометрiї.. Ста-

ндартнi та робочi 

розчини, особливості 

їх приготування. 

Основні етапи та 

прийоми перманга-

натометричних ви-

значень. Встанов-

лення точки еквіва-

лентності та умови 

перманганатометри-

чних визначень.  
Вміти обирати умо-

ви перманганатомет-

ричних визначень 

(титрант, температу-

ру, ін.). Користува-

тись мірним посудом 

під час використання 

забарвлених розчи-

нів. Виконувати роз-

рахунки та готувати 

стандарті та робочі 

розчини. Виконувати 

стандартизацію ро-

бочого розчину калій 

перманганату. Вико-

нувати титрування 

калій перманганатом 

з одержанням відт-

ворювальних резуль-

татів. Обчислювати 

результати експери-

ментальних даних та 

похибки аналізу. 

Обирати методику 

перманганатометри-

чного аналізу для 

виконання конкрет-

ного визначення. 

Виконати експери-

ментальне визначен-

ня: - вмісту Феру-

му(ІІ)  в солі Мора;  

- вмісту нітритів. 

Аналізувати вибір 

титранту для визна-

чення окисника або 

відновника. 

Розуміти вплив се-

редовища на резуль-

тати перманганато-

метричних титру-

вань. Механізм авто-

каталітичної дії йо-



нів Mn
2+

. 

Використовувати 

метод пермангана-

тометрії для визна-

чення концентрації 

йонiв феруму(II), 

нітритів тощо. 

Тема 21.  

Метод компле-

ксонометрич-

ного титруван-

ня.  

-/2 Знати суть та основ-

ні принципи компле-

ксонометричних ви-

значень. Поняття 

про комплексні спо-

луки з органічними 

лігандами, комплек-

сони та їх хімічні 

властивості. Умови 

виконання комплек-

сонометричного тит-

рування, метал-

індикатори, робочі 

розчини методу. 

Вміти обирати Умо-

ви виконання ком-

плексонометричного 

титрування: індика-

тори, рН середови-

ща, метод встанов-

лення точки еквіва-

лентності. Виконати 

обробку експериме-

нтальних даних. 

Аналізувати одер-

жані результати та 

можливі помилки 

титрування. 

Розуміти хімізм вза-

ємодії трилону Б з 

катіонами лужнозе-

мельних металів з 

утворенням стійких 

комплексних сполук. 

Розрізняти вплив 

середовища на вибір 

метал-індикатору та 

хід комплексономет-

ричних визначень. 

Використовувати 

метод комплексоно-

метрії для визначен-

ня загальної твердо-

сті води, концентра-

ції йонів купруму, 

цинку, кальцію, маг-

нію, інших макро- і 

мікроелементів.  

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання тес-

тів. 

Виконання са-

мостійної робо-

ти. Розв’язок 

задач. 

 



Тема 22. Фізи-

ко-хімічні ме-

тоди аналізу. 

-/2 Знати класифікацію 

фізико-хімічних ме-

тодів аналізу. Їх суть 

та можливості.  

Вміти оцінити пере-

ваги і недоліки 

окремих методів і 

обрати найкращий 

для кількісного ана-

лізу конкретного 

об’єкту дослідження. 

Готувати проби зра-

зку для аналізу. Ви-

конувати експери-

ментальні визначен-

ня та обробку ре-

зультатів аналізу  

Аналізувати перс-

пективи розвитку і 

застосування сучас-

них фізико-хімічних 

методів аналізу для 

моніторингу забруд-

нення повітря, ґрун-

тів, якості води у 

природніх та штуч-

них водоймах, ви-

значення складу мі-

неральних добрив, 

засобів захисту лісо-

вих та садово-

паркових рослин, 

кущів, квітів, інших 

біологічних об’єктів. 

Розуміти суть та 

методичні особливо-

сті виконання певно-

го методу аналізу.  

Основні прийоми  

експериментальних 

визначень.  

Здача лабора-

торної роботи. 

Написання ре-

ферату.  

Виконання са-

мостійної робо-

ти.  
 

 

Всього за модуль 5 100 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо  

дедлайнів та 

 перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-

чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів від-

бувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (на-

приклад, 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. За об’єктивних причин (на-

приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може від-

буватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із де-

каном факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


