
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

ХІМІЯ 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра ґрунтознавства та 

землеробства. 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1 курс, 1 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Дорохов В.І., доцент, канд.хім. наук 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml 

Контактна інформація 0962302555, vdorokhov2@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1478 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom щосереди з 15.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Хімія» для фахівців спеціальності «Агроінженерія» є 

фундаментальним, природознавчим курсом, що вивчає будову, склад, властивості 

речовин, перебування їх у природі, перетворення та явища, що супроводжують ці 

перетворення, їхню роль та використання у виробничій діяльності суспільства. Хімія як 

наука є теоретичною базою для вивчення загально-технічних і спеціальних дисциплін. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни – дати знання, які необхідні для вивчення фізико-хімічних процесів, і 

навчити використовувати їх для вирішення інженерних задач сільськогосподарського 

виробництва. Знання хімії необхідні для творчої діяльності сучасного інженера будь-якої 

спеціальності, який весь час має справу зі складними фізико-хімічними процесами, із 

конструкційними, інструментальними, абразивними та іншими матеріалами, асортимент 

яких став широким і різноманітним. 

Завдання – вивчення хімії переслідує дві основні задачі: 

Перша задача – загально виховна й розвиваюча, яка полягає у формуванні наукового 

світогляду студента і в розвитку в нього теоретичного мислення. 

Друга задача – конкретно-практична, пов’язана з формами творчого застосування 

хімічних законів і процесів у сучасній техніці й ознайомлення студентів із сучасними 

технічними конструкційними матеріалами, а не з накопиченням фактичних відомостей 

про властивості різних матеріалів та запам’ятовуванням існуючих технологічних 

рекомендацій. 



 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 6 

Лабораторні 28 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 
Очний. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Вступ. Основні поняття і закони хімії. 

Будова атома і періодичний закон. Хімічний зв’язок, будова 

молекул кристалічної речовини. 

15 15 

2 Т2 Класи неорганічних сполук 15 15 

3 Т3 Розчини. Властивості розчинів неелектролітів 15 15 

4 Т4 Розчини електролітів 15 15 

5 Т5 Окисно-відновні реакції. 15 15 

6 Т6 Основи електрохімії. Хімічні джерела електричного струму. 15 15 

7 Т7 Кінетика та основи термодинаміки. 15 15 

8 Т8 Органічні сполуки. Полімерні та паливно-мастильні матеріали. 15 15 

Разом: 120 120 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 
Лекції - 2,0 бали,  

Лабораторні – 4,0 бали 

Самостійна робота – 2.0 за кожен звіт. 

Модульна контрольна робота – 40 балів 

Бесіда, захист лабораторних робіт, 

вирішення проблемних завдань, тестування, 

виконання контрольних робіт, звітування 

про виконані проекти, конструювання 

установок для проведення 

експериментальної роботи, спостереження 

за здійсненням експериментальної 

діяльності, оцінювання точності заздалегідь 

відомих результатів експериментально-

пошукової роботи, їх узагальнення та 



складання звітів, якість виконання проектів 

та наукових досліджень, їх захист; 

написання статей, доповідь на конференції, 

самоаналіз якості виконання навчальних 

завдань, облік отриманих балів, 

самотестування тощо 
Умови допуску до підсумкового контролю Мінімальна кількість набраних балів за 

семестр – 36 балів 
Критерії оцінювання 

 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача знаходить 

та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

Студент вільно володіє вивченим 

Обсягом матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість 

яких незначна 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача ; в цілому 

самостійно застосовувати власну діяльність 

; виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження 

думок 

Студент відтворює значну частину 

Теоретичного матеріалу, виявляє Знання і 

розуміння основних Положень ; за 

допомогою викладача може аналізувати 

начальний матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість суттєвих 

Студент володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу 

 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об'єктів 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

 

90-100 балів– відмінно (А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82-89 балів – дуже добре (В) 

 

 

 

 

 

 

75-81 – добре (С), 

 

 

 

 

 

64-74 – задовільно (D), 

 

 

 

 

60-63 – задовільно (Е), 

 

 

35-59 – незадовільно (FХ) з можливістю 

повторного складання семестрового 

контролю 

 

1-34 – незадовільно (F) з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 



6. Результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: роль хімії в науково-технічному прогресі, створенні нових видів неорганічних і 

полімерних матеріалів, розв’язанні енергетичної проблеми, раціональному використанні 

природних багатств і охороні природи; фізичні й хімічні властивості та практичне 

використання речовин; 

вміти: пояснювати й узагальнювати хімічні явища, що спостерігаються в лабораторії, 

на виробництві, у природі; користуватися навчальною й довідковою літературою, 

розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними речовинами й 

обладнанням; виконувати хімічні досліди, дотримуватись правил техніки безпеки. 

 

7. Пререквізити 
 

Вивчення дисципліни «Хімія» базується на основі повної загальної середньої освіти 

здобувача вищої освіти. 

8. Політики дисципліни 
 

Пояснювально-репродуктивні методи: лекція, розповідь-пояснення, бесіда, спрямовані 

на вирізнення ціннісно-орієнтованого змісту навчального матеріалу (в контексті  

професійних завдань), робота з підручниками, посібниками, матеріалами мережі Інтернет; 

когнітивне інструктування, ілюстрація, демонстрація, виконання дослідів, вправ, 

дидактичних завдань, індивідуальних домашніх робіт за зразком тощо.  

Частково-пошукові методи: проблемно-діалогові, самостійний пошук навчальної 

інформації, виконання лабораторних робіт частково-пошукового змісту, комплексних 

дидактичних завдань та задач, імітаційно-ігрове моделювання, кейс-метод тощо.   

Дослідницькі методи: метод проектів; пошук інформації для написання статей та 

доповідей на наукові конференції, виконання лабораторних робіт дослідницького 

характеру. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
1. Павлюк Г.В., Федишин Б.М., Дорохов В.І. Хімія: Навч. посіб. – Житомир. Вид-во 

ДВНЗ „Державний агроекологічний університет, 2007. – 490 с. 

2. Дорохов В.І., Горбунова Н.О., Вовк М.В. Хімія: Навч. посіб. – Житомир. Вид-во 

ЖНАЕУ, 2018. – 328 с. 

3. Федишин Б.М., Заблоцька О.С., Дорохов В.І, Павлюк Г.В. Хімія з основами 

біогеохімії. Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 536 с. 

4. Хімія. Частина І. .Загальна, неорганічна та аналітична хімія. Лабораторний практикум. 

Федишин Б.М. та інш./За ред.. Федишин Б.М. –Житомир: Волинь, 2004. − 300с. 

5. Хімія. Частина ІІ. Органічна хімія. Лабораторний практикум. Федишин Б.М. та інш. 

/За ред.. Федишин Б.М. – Житомир: ДАУ, 2005.- 268 с. 

6. Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В. Загальна хімія. Житомир: Видавн. 

Державного агроекологічного університету, 2001. − 276 с. 

7. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна 

хімія: В 2 ч. — К.: Пед. преса, 2000. − Ч. 2. – 784 с. 

8. Романова Н.В. Загальна і неорганічна хімія. К.:Ірпінь, ВТФ ―Перун‖, 1998. − 480 с. 

 



 


