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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 

Галузь знань: 

(шифр і назва) 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

Нормативна 

 

 

Модулів – 3 

Спеціальність:  

201 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

4 
2019-2020-й 

 

Курс 

1 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 105 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

26 год. 6 

Практичні, семінарські 

 8 

Лабораторні 

26 год.  

Самостійна робота 

53 год. 91 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

Примітка.   

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання -  49,5 / 50,5 (52/53) 

для заочної форми навчання 13/87 (14/91) 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з теоретичними 

основами загальної хімії, неорганічної та аналітичної хімії; сюди входять: основні 

закони хімії, будова атому, хімічний зв'язок, енергетика та кінетика хімічних 

реакцій, властивості розчинів, окисно-відновні реакції, комплексоутворення, 

властивості та способи добування простих речовин і хімічних сполук за всіма 

групами періодичної системи Д.І.Менделєєва, основні засади аналітичної хімії, 

методологія кількісного та якісного хімічного аналізу. Основна мета - 

формування навичок для проведення хімічних дослідів, необхідних при вивченні 

прикладних хімічних дисциплін. 
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Завдання: Сформувати у студентів науковий світогляд, засвоєння ними 

провідних ідей, понять і законів хімії та властивостей неорганічних і органічних 

речовин, а також вміння вирішувати практичні питання цієї дисципліни з 

орієнтацією на профіль обраної спеціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії, її роль у науковому і 

технічному прогресі, створенні нових матеріалів, розв'язанні енергетичних 

проблем, в раціональному використанні природних багатств і охорони природи; 

поняття, визначення та закони хімії, властивості неорганічних речовин та їх 

практичне значення, методи визначення складу речовин та їх вмісту в об’єктах 

навколишнього середовища. 

вміти: спостерігати і пояснювати хімічні явища, самостійно 

систематизувати, поповнювати і застосовувати знання, користуватися навчальною 

і довідниковою літературою, писати формули хімічних речовин, складати 

рівняння реакцій розв'язувати хімічні задачі, поводитись з хімічними реактивами і 

обладнанням, виконувати хімічні досліди, дотримуючись правил техніки безпеки. 

Програма навчальної дисципліни 

1. (Затверджена Методичною радою Сумського національного аграрного 

університету  

протокол № 2 від 9 жовтня 2017 р.) 

Модуль 1. Основні поняття хімії. 

Змістовий модуль 1. Загальні наукові поняття з хімії та 

закономірностей перебігу хімічних процесів у розчинах.  

Тема 1. Основні поняття і закони хімі 

Основні поняття атомно-молекулярного вчення. Закон збереження маси та 

енергії. Закон еквівалентів. Закон Авогадро. 

Історичні етапи розвитку хімії. Вклад українських учених у розвиток 

хімічної науки. Роль хімії в інтенсифікації агропромислового виробництва (АПВ). 

Хімія та охорона довкілля. 

Тема 2. Будова атома 

Квантово-механічні принципи будови атомів. Ядерна модель будови атома. 

Квантові числа та рівні енергії. Електронні формули. Сучасне тлумачення 

періодичного закону Д.І. Менделєєва. 

Електронні формули атомів і Періодична система. Зміна властивостей 

елементів у світі Періодичного закону Д.І. Менделеева. 

Тема 3. Хімічний зв’язок  

Сучасне уявлення про природу хімічного зв’язку. Основні характеристики і 

типи хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок, його властивості: насиченість, 

кратність, напрямленісгь у просторі, полярність. Іонний зв’язок, його природа. 

Іонні кристали. Водневий зв’язок та його біологічна роль. Міжмолекулярний та 

внутрішньомолекулярний зв’язки. 

Тема 4. Дисперсні системи. Розчини 

Дисперсні системи. Характеристика розчинів. Теплові явища при 

розчиненні. Іонообмінні реакції. Розчини, їх типи та способи вираження 

концентрацій розчинів. Електроліти і неелектроліти. Електролітична дисоціація. 

Ступінь і константа дисоціації. Іонно-молекулярні рівняння. Водневий та 
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гідроксильний показники. Поняття про буферні розчини. Сутність гідролізу. Типи 

гідролізу. Константа гідролізу та обчислення рН розчинів солей  

Хімічна рівновага в гетерогенних реакціях. Застосування закону діючих мас 

до гетерогенних систем. Поняття добутку розчинності осадів та їх розчинності. 

Фактори, що впливають на повноту осадження іонів з розчині 

Модуль 2. Сучасні тлумачення характеристики окисно-відновних 

процесів. Хімія елементів. 

Змістовий модуль 2. Характеристика окисно-відновних процесів. 

Координаційні сполуки. 

Тема 5. Загальні поняття про окисно-відновні реакції  

Сучасні, загальні поняття про окисно-відновні реакції. Ступінь окиснення 

хімічних елементів, окисники і відновники. Метод електронного балансу. 

Особливості перебігу окисно-відновних реакцій залежно від середовищ: ґрунтове, 

повітряне, рослинний організм, водойма тощо. Типи окисно-відновних реакцій. 

Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій. 

Тема 6. Координаційні сполуки в агросфері 

Поширення і роль координаційних сполук в агросфері. Основні положення 

координаційної теорії Вагнера: комплексоутворювач, ліганди, координаційне 

число, внутрішня та зовнішня сфери комплексу. Класифікація, номенклатура та 

ізометрія комплексних сполук, їх ступінчаста дисоціація. Особливості будови 

біологічно активних координаційних сполук. 

Змістовий модуль 3. Хімія s-,p-,d -елементів, що знаходяться в 

компонентах агросфери та їх врахування з метою забезпечення сталого 

розвитку землеробства 

Тема 7. s-,p-,d – елементи біогенних елементів 

Загальна характеристика s-,p-,d - елементів. Їх основні фізичні і хімічні 

властивості. 

Вміст s-,p-,d - елементів як біогенних елементів в окремих компонентах 

агросфери: грунтах, рослинах, агрохімікатах, водоймах. 

Основні сполуки s-,p-,d -елементів у компонентах агросфери: ґрунтах, 

рослинах, агрохімікатах, водоймах. їх вміст, перетворення і значення для 

виробництва продукції рослинництва. 

Модуль 3. Аналітична хімія 

Змістовий модуль 4. Теоретичні та експериментальні основи хімічного 

аналізу іонів біогенних елементів 

Тема 8. Якісний аналіз Поняття про аналітичні реакції та реактиви, що 

використовуються для їх проведення. 

Основні та побічні реакції. Зовнішні ознаки, чутливість, специфічність, 

селективність та особливості умов виконання аналітичних реакцій. 

Особливості ідентифікації невідомих сполук, визначення хімічного складу 

розчину. 

Дробний та систематичний аналізи. Аналітична класифікація іонів, групові 

та специфічні реагенти на катіони і аніони основних біогенних елементів. 

Якісний аналіз катіонів і аніонів. Підготовка проби для аналізу. Способи 

виконання аналітичних реакцій. Особливості виконання якісного аналізу катіонів 

та аніонів основних біогенних елементів. 
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Тема 9.  Кількісний аналіз Кількісний аналіз як експериментальна основа 

наукових досліджень в агрономії. Достовірність результатів кількісного аналізу, 

його систематичні та випадкові помилки. 

Одиниці вираження кількісного вмісту іонів чи сполук в об'єктах, що 

досліджуються: грунт, рослина, добриво тощо. Вимоги до осаджуваної та вагової 

форм осаду в гравіметрії і особливості їх забезпечення; типова послідовність 

операцій та прийоми обробки осадів.  

Зважування осадів і точність методів гравіметрії Класифікація методів 

титриметрії та вимоги до їх базових реакцій і вихідних речовин. Поняття про 

процес титрування. Стандартні та стандартизовані розчини. Робочі титровані 

розчини. Особливості кислотно-основного титрування. Особливості окисно-

відновного титрування. Осаджувальне титрування. Комплексометричне 

титрування. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Основні поняття хімії. 
Змістовий модуль 1. Загальні наукові поняття з хімії та закономірностей 

перебігу хімічних процесів у розчинах. 

Тема 1.  

Основні поняття і 

закони хімії. 

 

14 

 

2 

  

6 

  

6 

 

14 

 

1 

 

    

13 

Тема 2.  Будова атома.  7 2  2  3 7     7 

Тема 3.  

Хімічний зв'язок.  

5 0  0  5 5     5 

Тема 4. Дисперсні 

системи. Розчини. 

16 8  6  2 16 2 2   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 12  14  16 42 3 2   37 

Модуль 2. Сучасні тлумачення характеристики окисно-відновних процесів. Хімія 

елементів. 

Змістовий модуль 2. Характеристика окисно-відновних процесів. Координаційні 

сполуки. 

Тема 5. Загальні 

поняття про окисно-

відновні реакції.  

 

14 

 

2 

  

4 

  

8 

 

14 

 

 

 

2 

   

12 

Тема 6. 
Координаційні 

сполуки в агросфері. 

 

12 

 

2 

  

2 

  

8 

 

12 

 

1 

    

11 

Разом за змістовим 

модулем 2 

26 4  6  16 26 1 2   23 

Змістовий модуль 3. Хімія s-,p-,d -елементів, що знаходяться в компонентах агросфери та 

їх врахування з метою забезпечення сталого розвитку землеробства 

Тема 7. 

s-,p-,d – елементи 

біогенних елементів 

 

16 

 

0 

   

0 

 

16 

 

16 

     

16 

Разом за змістовим 16 0    16 16     16 
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модулем 3 

Модуль 3. Аналітична хімія. 

Змістовий модуль 4. Теоретичні та експериментальні основи хімічного аналізу іонів 

біогенних елементів 

Тема 8. Якісний аналіз 11 4  4  3 11 1 2   8 

Тема 9.  Кількісний 

аналіз 

10 6  2  2 10 1 2   7 

Разом за змістовим 

модулем 4 

21 10  6  5 21 2 4   15 

Усього годин 105 26  26  53 105 6 8   91 

5. Теми та план лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

1 Тема 1: «Основні поняття і закони хімії». 

1. Основні поняття атомно-молекулярного вчення. 

2. Закон збереження маси та енергії. 

3. Закон еквівалентів.  

4. Закон Авогадро. 

 

2/1 

 

2 Тема 2 Будова атома 

1. Квантово-механічні принципи будови атомів.  

2. Ядерна модель будови атома.  

3. Квантові числа та рівні енергії. Електронні формули.  

4. Сучасне тлумачення періодичного закону. 

2 

3 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини». Електролітична 

дисоціація 

1. Дисперсні системи.  

2. Розчини, їх типи та способи вираження концентрацій 

розчинів. 

3. Електролітична дисоціація. Ступінь і константа дисоціації 

 

2/1 

4 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини». Водневий 

показник 

1. Водневий та гідроксильний показники.  

2. Поняття про буферні розчини..  

2/1 

5 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини». Гідроліз солей 

1. Сутність гідролізу 

2. Типи гідролізу 

3. Константа гідролізу та обчислення рН розчинів солей. 

2 

6 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини». Гетерогенні 

системи 

1. Хімічна рівновага в гетерогенних реакціях. 

2. Застосування закону діючих мас до гетерогенних систем. 

3. Поняття добутку розчинності осадів та їх розчинності. 

4. Фактори, що впливають на повноту осадження іонів з 

розчині 

2 

7 Тема 5. «Загальні поняття про окисно-відновні реакції». 

1. Сучасні, загальні поняття про окисно-відновні реакції.  

2. Ступінь окиснення хімічних елементів, окисники і 

відновники.  

 

2 
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3. Метод електронного балансу.  

4. Особливості перебігу окисно-відновних реакцій залежно 

від середовищ.  

8 Тема 6. «Координаційні сполуки в агросфері.». 

1. Основні положення координаційної теорії Вагнера: 

комплексоутворювач, ліганди, координаційне число, внутрішня та 

зовнішня сфери комплексу.  

2. Класифікація, номенклатура та ізометрія комплексних сполук, 

їх ступінчаста дисоціація.  

 

2/1 

9 Тема 8. «Якісний аналіз» Ч1. 

1. Поняття про аналітичні реакції та реактиви, що 

використовуються для їх проведення. 

2. Основні та побічні реакції.  

3. Зовнішні ознаки, чутливість, специфічність, селективність та 

особливості умов виконання аналітичних реакцій. 

 

2/1 

10 Тема 8. «Якісний аналіз» Ч2. 
1. Особливості ідентифікації невідомих сполук, визначення 

хімічного складу розчину. 

2. Дробний та систематичний аналізи.  

3. Аналітична класифікація іонів, групові та специфічні реагенти 

на катіони і аніони основних біогенних елементів 

2/1 

11 Тема 9. «Кількісний аналіз» Гравіметрія. 

1. Кількісний аналіз як експериментальна основа наукових 

досліджень в агрономії.  

2. Вимоги до осаджуваної та вагової форм осаду в гравіметрії і 

особливості їх забезпечення; типова послідовність операцій та 

прийоми обробки осадів.  

3. Зважування осадів і точність методів гравіметрії 

 

2 

12 Тема 9. «Кількісний аналіз» Титриметрія. 
1. Класифікація методів титриметрії та вимоги до їх базових 

реакцій і вихідних речовин.  

2. Поняття про процес титрування. 

3. Стандартні та стандартизовані розчини. Робочі титровані 

розчини.  

2 

13 Тема 9. «Кількісний аналіз» Види титриметрії 

1. Особливості кислотно-основного титрування 

2. Особливості окисно-відновного титрування. 

3. Осаджувальне титрування 

4. Комплексометричне титрування 

2 

Разом 26/6 

6. Теми лабораторних ( денна) і практичних (заочна форма навчання) 

занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. «Основні поняття і закони хімії». Частина 1. 

1. Рішення задач за темою «Основні поняття та закони хімії»: 

1.1 Основні газові закони. 

1.2  Закон Авогадро. Відносна густина газів 

 

2 
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2 Тема 1. «Основні поняття і закони хімії». Частина 2. 

1. Рішення задач за темою «Основні поняття та закони хімії»: 

1.1 Еквіваленти. Закон еквівалентів. 

1.2 Закон сталості складу. 

 

2 

3 Тема 1: «Основні поняття і закони хімії». Частина 3. 

Виконання і здача лабораторної роботи №1 « Класи 

неорганічних сполук» 

 

2 

4 Тема 2: «Будова атома». 

1. Рішення вправ за темою «Будова атома». 

 

2 

5 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини.» Частина 1.  

1. Розв’язок задач за темою «Концентрації розчинів»: 

1.1 Визначення складу розчинів. 

1.2 Визначення концентрації за складом. 

1.3. Перерахунок концентрацій з одного виду в інший. 

1.4 Розрахунки за реакціями, що відбуваються в розчинах. 

 

2/1 

6 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини.» Частина 2.  

Виконання і здача лабораторної роботи № 2 « Приготування 

розчинів» 

 

2 

7 Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини.» Частина 3.  

1. Рішення задач на визначення рН розчинів 

 

2/1 

8 Тема 5. «Загальні поняття про окисно-відновні реакції». 

Частина 1. 

1. Рішення задач за темою «Загальні поняття про окисно-

відновні процеси». 

2/1 

9 Тема 5. «Загальні поняття про окисно-відновні реакції». 

Частина 2.  

1. Виконання і здача лабораторної роботи 3. «Класифікація 

окисно-відновних реакцій». 

 

2/1 

10 Тема 6. «Координаційні сполуки в агросфері.» 

1. Виконання вправ та завдань з теорії будови комплексних 

сполук, їх номенклатури та властивостей; складання рівнянь 

їх дисоціації. 

 

2 

11 Тема 8. «Якісний аналіз». Частина 1.  

1. Виконання і здача лабораторної роботи 4. «Якісний 

аналіз катіонів» 

 

2/2 

12 Тема 8. «Якісний аналіз». Частина 2.  

Виконання і здача лабораторної роботи 5. «Якісний аналіз 

аніонів» 

 

2/2 

13 Тема 9. «Кількісний аналіз» 

Виконання і здача лабораторної роботи 6 “Стандартизація 

НСІ по бурі” 

 

2 

 Разом 26/8 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1: «Основні поняття і закони хімії». 

Історичні етапи розвитку хімії. Вклад українських учених у 

6/13 
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розвиток хімічної науки. 

Роль хімії в інтенсифікації агропромислового виробництва 

(АПВ). Хімія та охорона довкілля. 

2. Тема 2: «Будова атома». Електронні формули атомів і 

Періодична система. Зміна властивостей елементів у світі 

Періодичного закону Д.І.Менделеева. 

3/7 

3. Тема 3: «Хімічний зв'язок». Сучасне уявлення про природу 

хімічного зв’язку. Основні характеристики і типи хімічного 

зв’язку. Ковалентний зв’язок, його властивості: насиченість, 

кратність, напрямленісгь у просторі, полярність. Іонний зв’язок, 

його природа. Іонні кристали. Водневий зв’язок та його 

біологічна роль. Міжмолекулярний та внутрішньомолекулярний 

зв’язки. 

5/5 

4. Тема 4: «Дисперсні системи. Розчини.» 
Характеристика розчинів. Теплові явища при розчиненні. 

Іонообмінні реакції. 

2/12 

5. Тема 5. «Загальні поняття про окисно-відновні реакції».  

Типи окисно-відновних реакцій. Методи складання рівнянь 

окисно-відновних реакцій. 

8/12 

6. Тема 6. «Координаційні сполуки в агросфері.».  

Особливості будови біологічно активних координаційних 

сполук. 

8/11 

7. Тема 7. «s-,p-,d – елементи біогенних елементів». 

Загальна характеристика s-,p-,d - елементів. Їх основні фізичні і 

хімічні властивості. Вміст s-,p-,d - елементів як біогенних 

елементів в окремих компонентах агросфери: грунтах, 

рослинах, агрохімікатах, водоймах. 

Основні сполуки s-,p-,d -елементів у компонентах агросфери: 

ґрунтах, рослинах, агрохімікатах, водоймах. їх вміст, 

перетворення і значення для виробництва продукції 

рослинництва. 

16/16 

8. Тема 8. «Якісний аналіз». 

Підготовка проби для аналізу. Способи виконання аналітичних 

реакцій. Особливості виконання якісного аналізу катіонів та 

аніонів основних біогенних елементів. 

3/8 

9. Тема 9. «Кількісний аналіз» 

Достовірність результатів кількісного аналізу, його 

систематичні та випадкові помилки. Одиниці вираження 

кількісного вмісту іонів чи сполук в об'єктах, що 

досліджуються: грунт, рослина, добриво тощо 

2/7 

 Разом  53/91 

 

8. Індивідуальні завдання 

Виконання самостійної контрольної роботи за варіантами. 

9. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 
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1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, інструктаж, робота з 

книгою (читання, конспектування).  

1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація, спостереження. 

1.3. Практичні: лабораторний метод, практична робота, задача, вправа. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

2.1.Аналітичний  

2.2. Індуктивний метод  

2.3. Дедуктивний метод  

2.4. Традуктивний метод  

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 

діяльності студентів. 

3.1. Проблемний (проблемно-інформаційний) 

3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

3.3. Дослідницький 

3.4. Репродуктивний  

3.5. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних 

конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних 

технологій. 

10. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

- рівень знань, продемонстрований на практичних, лабораторних та 

семінарських заняттях;  

- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

- результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

- експрес-контроль під час аудиторних занять; 

- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- виконання аналітично-розрахункових завдань; 

- результати тестування; 

- письмові завдання при проведенні контрольних робіт. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 
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12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

1. Пономарьова Л.М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 

дисципліни Неорганічна та основи аналітичної  хімії для студентів спеціальностей 

201 «Агрономія», 202 «Захист рослин» – Суми: Сумський національний аграрний 

університет, – 2017. - 24 с. 

 

2. Івченко В.Д., Пономарьова Л.М. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ. Конспект лекцій для 

студентів 1 курсу денної форми навчання факультету агротехнологій та 

природокористування спеціальностей 6.130100 «Агрономія», 6.130104 «Захист 

рослин». – Суми: Сумський національний аграрний університет, – 2015. – 116 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Попков, В.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: 

Учебник для бакалавров / Ю.А. Ершов, В.А. Попков, А.С. Берлянд; Под ред. Ю.А. 

Ершов. - М.: Юрайт, 2012. - 560 c. 

2. Загальна та біонеорганічна хімія. Підручник (гриф МАП) /О.І. Карнаухов, Д.О. 

Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич . - К.: Фенікс, 2001. - 578 с. 

3. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С. Ахметов. - СПб.: 

Лань, 2014. - 752 c.  

4. Аналітична хімія для аграрних спеціальностей (хімічний аналіз). Навчальний 

посібник (гриф МОН) / В.А.Копілевич, В.Є. Косматий, Л.В. Войтенко, Л.М. 

Абарбарчук та ін. - К.: НАУ, 2002. - 295 с. 

5. Бабков, А.В. Общая, неорганическая и органическая химия: Учебное пособие / 

А.В. Бабков. - Ереван: МИА, 2015. - 568 c. 

6. Цветкова Л.Б. Загальна хімія: Теорія і задачі: Навч. посібник. Ч. I. – Л.: “Магнолія 

– 2006”, 2007. – 398 с. 

7. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Загальна хімія. Методичні вказівки 

(з основами теорії) для виконання лабораторного практикуму та самостійної 

роботи студентів спеціальностей 205 - "Лісове господарство", 206 - "Садово-

паркове господарство" – К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016. - 168 с. 
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Допоміжна 

1. Григор’єва В.В. та ін. Загальна хімія / В.В.Григор’єва, В.М. Cамійленко, А.М. Сич. - 

К: Вища шк. 1991. - 431 с. 

2. Навчальний посібник "Аналітична хімія" для підготовки бакалаврів напряму 

"Агрономія" / В.А. Копілевич, Л.М. Абарбарчук, Т.І. Ущапівська, Н.М. Прокопчук, 

Д.А. Савченко. - К.: ТОВ "Поліграф", 2010. - 205 с. 

3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Київ: ВТФ "Перун", 1998. – 480 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/ 

2. http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=99775 

3. http://elementy.ru/lib/430482 

4. http://window.edu.ru/resource/836/64836/files/lebed_t.pdf 

 

 

http://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/
http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=99775
http://elementy.ru/lib/430482
http://window.edu.ru/resource/836/64836/files/lebed_t.pdf
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