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Обов`язкова частина професійної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин 6 кредитів 

ЄКТС.  
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов`язкова.  
Програма навчальної дисципліни «Хімія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми  Харчові технології    спеціальності 181 
Харчові технологі]  підготовки СВО  Бакалавр.  

Мета навчальної дисципліни: є забезпечення студентів основами 
знань з  хімії, які допоможуть їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в 
практичній роботі сприятимуть розумінню хімічних аспектів, спрямованих 
на зріст продуктивності та покращення якості продуктів тваринництва. 

Основними завданнями вивчення дисципліни: є  вивчення основних 
закономірностей хімії, хімічних властивостей біогенних елементів та їх 
найважливіших сполук, особливостей хімічних процесів, що відбуваються у 
живому організмі, природі, водоймах та сільськогосподарському 
виробництві; засвоєння теоретичних основ аналітичної хімії, основних 
методів та прийомів якісного та кількісного визначення вмісту 
найважливіших біогенних макро- і мікроелементів у складі кормів, 
природних вод, продуктів тваринництва; оволодіння основними прийомами 
виконання хімічного експерименту, способами обробки та узагальнення 
одержаних результатів; набуття студентами міцних знань з  хімії, які 
необхідні для подальшого вивчення спеціальних дисциплін; набуття 
студентами вмінь використовувати одержані знання і навички у 
сільськогосподарському виробництві. 

 Програма навчальної дисципліни  
Тема 1. Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних 
елементів. 
Тема 2. Хімічний зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії. 
Тема 3. Кінетика хімічних реакцій. 
Тема 4. Розчини.. Способи вираження складу розчинів. Основні положення 
теорії електролітичної дисоціації. 
Тема 5 Комплексні сполуки.  
Тема 6. Загальна характеристика, якісні реакції та хід аналізу катіонів І - VI 
аналітичних груп. 
Тема 7. Класифікація аніонів. 
Тема 8 Загальна характеристика та основні поняття кількісного аналізу. 



Тема 9. Титриметричні методи аналізу, їх класифікація 
Тема 10  Фізико-хімічні методи кількісного аналізу.  
Тема 11. Теорія хімічної будови органічних сполук, класифікація та 
номенклатура органічних сполук. 
Тема 12. Насичені та ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, арени).  
Тема 13. Спирти.  
Тема 14. Альдегіди і кетони 
Тема 15. Карбонові кислоти. 
Тема 16.  Вуглеводи.  
 


	Тема 16.  Вуглеводи.

