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Анотація дисципліни, 
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результати  навчальної 
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фахові компетентності, 
основна тематика 
дисципліни  

Мета: сприяння поглибленню, вдосконаленню та 
розширенню знань і вмінь під час розв'язування хімічних 
задач, набуття навичок самоосвіти і самовдосконалення. 
Завдання:  
Методологічна основа: створити міцні теоретичні основи 
навчальної методології, яку можна додатково розширювати 
за допомогою самопідготовки та практичного досвіду. 
Теоретичні: 
- поглиблення теоретичних знань, узагальнення та 
систематизація набутих знань і вмінь; 
- розвиток уявлень про застосування хімічних обчислень у 
побуті і господарстві та забезпеченні добробуту людини; 
Практичні: 
- формування навичок самостійної роботи з літературними 
джерелами; 
- набуття вмінь здійснювати необхідні математичні операції 
для знаходження шуканої величини. 
Змістовий модуль 1. Фізичні і хімічні властивості 
неорганічних та органічних речовин. 
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1.1. Вступ. Комбіновані та ускладнені стехіометричні 
розрахунки.  
Поняття «хімічна задача». Класифікація хімічних задач за 
різними ознаками. Загальний огляд методів і прийомів 
розв’язування хімічних задач. Поняття про масову частку 
домішок у вихідній речовині, надлишок вихідної речовини, 
масову частку виходу продукту. 
1.2. Основи хімічної кінетики. 
Швидкість хімічної реакції.  Хімічна рівновага. Константа 
рівноваги. Рівноважні концентрації. Ступінь перетворення 
вихідної речовини. Вплив концентрації реагуючих речовин, 
тиску, температури на стан рівноваги. Принцип Ле Шательє 
1.3-4. Розчини. Електролітична дисоціація. 
Способи вираження концентрації розчину. Правило 
змішування. Взаємозв’язок способів вираження 
концентрації розчинів. Розчинність. Коефіцієнт 
розчинності. Насичені, ненасичені, пересичені розчини. 
Електролітіична дисоціація. Ступінь, константа дисоціації. 
Йонний добуток води. Водневий показник реакції 
середовища. 
1.5. Фізичні і хімічні властивості неорганічних речовин. 
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук. 
Змістовий модуль 2. Швидкість та енергетичні ефекти 
хімічних реакцій. 
2.1-2. Окисно-відновні реакції. Основи електрохімії. 
Класифікація окисно-відновних реакцій. Поняття про 
електродний потенціал, стандартний електродний 
потенціал. Гальванічний елемент. Електрорушійна сила. 
Електроліз розплавів і водних розчинів електролітів. 
Послідовність процесів на катоді та аноді. Закони 
електролізу.  
2.3.. Основи термохімії. 
Тепловий ефект хімічної реакції. термохімічні рівняння. 
Поняття про ентальпію. Стандартна ентальпія утворення 
речовини. Теплота згоряння. Закон Гесса та наслідки з 
нього. 
2.4. Газові закони. 
Закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, об’єднаний газовий 
закон, рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розрахунки за 
рівняннями хімічних реакцій за участю газуватих речовин. 
2.5. Органічні сполуки. 
Класифікація, гомологія, ізомерія, номенклатура 
органічних речовин. Структурна і просторова ізомерія. 
Загальні формули гомологічних рядів органічних речовин. 



Огляд властивостей і способів добування органічних 
сполук. Якісні реакції на органічні речовини. Генетичний 
зв’язок між органічними та неорганічними речовинами. 
 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Курс завершується заліком.  
Вимоги: виконання практичних завдань, самостійної 
роботи та модульних семестрових робіт. Виконання 
практичних завдань оцінюється окремо. За правильну 
виконану та подану вчасно практичну роботу - 5 балів.  

Інша інформація про 
дисципліну (технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

Модульні семестрові роботи - 40 балів. Семестрова робота 
- практичні завдання, модульні семестрові роботи - 
максимум 100 балів. 
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