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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 
нявчання 

денна заочна 

Загальна та 
неорганічна хімія 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 6/180 6/180 

Курс 1 1 

Семестр 1 2 1 

Кількість змістовних модулів за розподілом 9 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі 180 180 

Аудиторні 106 26 

Семестровий контроль 4 4 

Самостійна робота 70 150 

Форма семестрового контролю залік ПМК ПМК 

 

«Загальна та неорганічна хімія» –дисципліна що  розвиває діалектичний спосіб мислення, 

розширює й поглиблює наукові знання про матерію, будову і властивості хімічних елементів та 

їхні перетворення, а також визначає шляхи вирішення прикладних задач у галузі фармації. 

 

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» – хімічні сполуки неорганічної 

природи, особливості їх структури та реакційна здатність. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Загальна та неорганічна хімія як навчальна дисципліна: 

а) ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: хімія, фізика, математика; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоювати знання з таких дисциплін як: органічна 

хімія, біологічна хімія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, фізична та колоїдна хімія, 

фармакологія, фармакогнозія та ін.; 

в) дає змогу більш професійно виконувати обов’язки у майбутній практичній діяльності. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 

годин, 6 кредитів ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням знань, умінь та 

навиків для роботи в галузі   неорганічної хімії. 

Завдання. Класифікація хімічних властивостей та перетворень неорганічних речовин; 

інтерпретація основних типів йонної, кислотно-основної та окисно-відновної рівноваги 

та хімічних процесів для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та 

біологічних процесів; розуміння загальних закономірностей, що лежать в основі 

застосування неорганічних речовин у фармації та медицині. 

 

3. Результати навчання 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Навчальна практика з фармакогнозії» 

здобувачі вищої освіти повинні в повній чи частковій мірі набути наступні 

компетентності: 

 інтегральна: 

Здатність робити висновки, формувати судження при обмеженій інформації, ясно їх 



висловлювати та обґрунтовувати для фахової та нефахової аудиторії. Здатність справлятися з 

нестандартними та типовими фаховими ситуаціями у професійній діяльності на основі знань, 

умінь та навичок здобутих при вивченні фундаментальних, хімічних, технологічних, 

біомедичних та соціально-економічних наук. 

 загальні: 

ЗК 2. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 
спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 
ефективну професійну діяльність. 
ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології. ЗК 8. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати 

обґрунтовані рішення. 

 фахові: 

ФК 2. Здатність із урахуванням фізико-хімічних, фармакокінетичних, фармакодинамічних 

якостей лікарських засобів здійснювати консультування щодо рецептурних та 

безрецептурних лікарських засобів, також інших товарів аптечного асортименту; із 

урахуванням показів та протипоказів, сумісності та співвідношення ризик/користь 

лікарських засобів здійснювати фармацевтичну опіку . 

ФК 6. Здатність підбирати методи та проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою 

діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь, визначати  

ксенобіотики, лікарські засоби, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах 

організму. 

ФК 7. Здатність відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) та фізико-

хімічних властивостей лікарських засобів та товарів медичного призначення забезпечувати 

належне зберігання у закладах охорони здоров’я. 

ФК 14. Здатність відповідно Належній аптечній практиці (GPP) обґрунтовувати вибір 

допоміжних матеріалів, технологій виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів та 

замовленнями закладів охорони здоров'я в умовах аптек у різних лікарських формах, 

організовувати та виготовляти ці лікарські форми.  

ФК 15. Здатність відповідно Належній виробничій практиці (GMP) обирати обладнання, 

обґрунтовувати технологічний процес, оформляти необхідні документи, організовувати та 

брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах хіміко-фармацевтичних 

підприємств. 

ФК 19. Здатність відповідно до належних фармацевтичних практик та Державної фармакопеї 

України проводити стандартизацію лікарських засобів, вірно обирати методи відбору проб 

для контролю якості, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів.  

ФК 20. Здатність використовуючи  фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

фармакоорганолептичні, мікробіологічні, фармакотехнологічні методи контролю 

розробляти методики контролю якості лікарської рослинної сировини, допоміжних речовин, 

активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 

3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи 

частковій мірі досягти планованих результатів навчання (ПРН): 
ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній 
діяльності.  
ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки 
безпеки при здійснення професійної діяльності. 
ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних 

спеціалізованих завдань професійної діяльності. 

ПРН 8. Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати 



навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової 

спрямованості та перекладати іншомовні інформаційні джерела. 

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійнійдіяльності. 

ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних 

груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, 

фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати 

споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з 

наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки. 

ПРН 18. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків 

та їх метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим 

результатам з урахуванням їх розподілу в організмі. 

ПРН 19. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на 

якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного 

асортименту під час їх зберігання. 

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних 

лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, 

оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, 

відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. 

Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення 

лікарських засобів в аптеках. 

ПРН 32. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 

фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати 

методи їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з 

вимогами чинної Державної фармакопеї України 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

 

 
Назви змістових модулів, тем 

 

Усього 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторні Самостійна 

Лекції Практичні 

 

Модуль 1. Загальна хімія 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія 

розвитку хімії. Атомно-молекулярне вчення. Основні 

способи очистки речовин. 

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних 

сполук. 

7 1 4 2 

Тема 3. Основні закони хімії. 
Тема 4. Поняття еквівалента речовин. 

7 1 4 2 

Разом за змістовим модулем 1 14 2 8 4 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

Тема 5. Будова атома 

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних 

сполук 

12 2 4 6 

Разом за змістовим модулем 2 12 2 4 6 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 



Тема 8. Вчення про розчини 
Тема 9. Способи вираження складу розчинів. 

Приготування розчинів заданої концентрації 
Тема 10. Колігативні властивості розчинів 

11 1 4 6 

Разом за змістовим модулем 3 11 1 4 6 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в 

розчинах електролітів 

Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. 
Перший закон термодинаміки. Термохімія 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Направленість 

хімічних процесів. 

6 1 4 1 

Тема 13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. 

Каталіз 

Тема 14. Хімічна рівновага. Фактори впливу на 

зміщення хімічної рівноваги. 

7 2 4 1 

Тема 15. Теорія сильних  і   слабких електролітів. 

Рівновага а розчинах сильних та слабких електролітів 

Тема  16.  Рівновага в розчинах малорозчинних 
електролітів 

4 1 2 1 

Тема 17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН. 
Буферні розчини. 

6 1 4 1 

Разом за змістовим модулем 4 23 5 14 4 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

Тема 18. Протолітичні процеси. Кількісні 

характеристики процесу гідролізу. Фактори впливу на 

процес гідролізу. Хімічна несумісність лікарських 
речовин. 

7 1 2 4 

Тема 19. Реакції з перенесенням електронів. Електроліз 

у розплавах та розчинах електролітів. Основи 

електрохімії. Роль окисно-відновних процесів 
у метаболізмі. 

10 2 4 4 

Тема 20. Реакції комплексоутворення. Координаційні 

сполуки. 

5 1 2 2 

Разом за змістовим модулем 5 22 4 8 10 

Підсумкове заняття.   2  

Разом за модулем 1 84 14 40 30 

Модуль 2. Неорганічна хімія 

Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера 

Тема 21. Хімічні елементи, їх класифікація 
Тема 22. Людина і біосфера 

Тема 23. Загальна характеристика s-елементів. 

Гідроген та його сполуки. 

5 1 2 2 

Разом за змістовим модулем 6 5 1 2 2 

Змістовий модуль 7. s-Елементи 

Тема 24. s-Елементи ІА групи. Лужні метали 

Тема 25. s-Елементи ІІА групи. Берилій, Магній і 

лужноземельні елементи 

6 2 2 2 

Разом за змістовим модулем 7 6 2 2 2 

Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ–VІІІ груп періодичної системи елементів 

Тема 26. Загальна характеристика p-елементів. р- 

елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній 

7 1 2 4 

Тема 27. р-елементи IVА групи. Карбон та його 
неорганічні сполуки 

5 1 2 2 



Тема 28. Силіцій та його сполуки 

Тема 29. р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію 
(Ґерманій, Станум, Плюмбум) 

6 2 2 2 

Тема 30. р-елементи VА групи. Азот. Сполуки 

Нітрогену у від’ємному ступені окиснення. Сполуки 
Нітрогену у додатному ступені окиснення 

10 1 6 3 

Тема 31. Фосфор та його сполуки 

Тема 32. р-елементи VА групи. Підгрупа Арсену 

(Арсен, Стибій, Бісмут) 

10 1 4 5 

Тема 33. р-елементи VІА групи. Оксиген та його 
сполуки 

Тема 34. р-елементи VІА групи. Сульфур, Селен, 

Телур 

16 2 6 8 

Тема 35. р-елементи VІІА групи. Галогени 
Тема 36. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 

6 1 2 3 

Разом за змістовим модулем 8 60 9 24 27 

Змістовий модуль 9. d-Елементи І – VІІІ груп періодичної системи елементів 

Тема 37. Загальна характеристика d-елементів. Типи 8 1 2 5 

хімічних реакцій за їх участю 
Тема 38. d-елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, 

Аурум 

Тема 39. d-елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, 
Меркурій 

    

Тема 40. d-елементи ІІІВ –VВ груп. Лантаноїди. 

Актиноїди. 

Тема 41. d-елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 
Тема 42. d-елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану 

8 2 4 2 

Тема 43. d-елементи VІІІВ групи. Ферум та його 
сполуки 

Тема 44. d-елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол 

Тема 45. d-елементи VІІІВ групи. Платинові метали 

7 1 4 2 

Разом за змістовим модулем 9 23 4 10 9 

Підсумковий модульний контроль   2  

Разом за модулем 2 96 16 40 40 

Разом з дисципліни 180 30 80 70 

 Тематичний план для заочної форми навчання 
 

 
Назви змістових модулів, тем 

 
Усього 

Розподіл годин між 
видами робіт 

Аудиторні 
Самостійна 

Лекції Практичні 

Модуль 1. Загальна хімія 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія 

розвитку хімії. Атомно-молекулярне вчення. Основні 

способи очистки речовин. 

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних 
сполук. 

 1  4 

Тема 3. Основні закони хімії. 
Тема 4. Поняття еквівалента речовин. 

   4 

Разом за змістовим модулем 1 9 1  8 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 



Тема 5. Будова атома 

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних 

сполук 

 1 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 11 1 2 8 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 

Тема 8. Вчення про розчини 
Тема 9. Способи вираження складу розчинів. 

Приготування розчинів заданої концентрації 
Тема 10. Колігативні властивості розчинів 

 1 2 10 

Разом за змістовим модулем 3 13 1 2 10 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в 
розчинах електролітів 

Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. 

Перший закон термодинаміки. Термохімія 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Направленість 

хімічних процесів. 

 1 1 8 

Тема 13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. 

Каталіз 

Тема 14. Хімічна рівновага. Фактори впливу на 

зміщення хімічної рівноваги. 

 1 1 8 

Тема 15. Теорія сильних  і слабких електролітів. 

Рівновага а розчинах сильних та слабких електролітів 

Тема  16.  Рівновага в розчинах малорозчинних 
електролітів 

  1 6 

Тема 17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН. 

Буферні розчини. Експериментальне визначення рН 

розчинів електролітів. 

  1 7 

Разом за змістовим модулем 4 35 2 4 29 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

Тема 18. Протолітичні процеси. Кількісні 

характеристики процесу гідролізу. Фактори впливу на 

процес гідролізу. Хімічна несумісність лікарських 
речовин. 

  1 6 

Тема 19. Реакції з перенесенням електронів. Електроліз 

у розплавах та розчинах електролітів. Основи 

електрохімії. Роль окисно-відновних процесів у 
метаболізмі. 

  1 4 

Тема 20. Реакції комплексоутворення. Координаційні 
сполуки. 

 1 1 7 

Разом за змістовим модулем 5 21 1 3 17 

Разом за модулем 1 90 6 12 72 

Модуль 2. Неорганічна хімія 

Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера 

Тема 21. Хімічні елементи, їх класифікація 

Тема 22. Людина і біосфера 

Тема 23. Загальна характеристика s-елементів. 
Гідроген та його сполуки. 

  1 5 

Разом за змістовим модулем 6 6  1 5 

Змістовий модуль 7. s-Елементи 

Тема 24. s-елементи ІА групи. Лужні метали 

Тема 25. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і 
лужноземельні елементи 

  1 7 

Разом за змістовим модулем 7 8  1 7 



Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ–VІІІ груп періодичної системи елементів 

Тема 26. Загальна характеристика p-елементів. р- 

елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній 

  0,5 6 

Тема 27. р-елементи IVА групи.   Карбон та його 
неорганічні сполуки 

  1 7 

Тема 28. Силіцій та його сполуки 
Тема 29. р-елементи IVА групи. Підгрупа Арсену 

  0,5 6 

Тема 30. р-елементи VА групи. Азот. Сполуки 

Нітрогену у від’ємному ступені окиснення. Сполуки 

Нітрогену у додатному ступені окиснення 

  0,5 7 

Тема 31. Фосфор та його сполуки 

Тема 32. р-елементи VА групи. Підгрупа Арсену 

(Арсен, Стибій, Бісмут) 

  0,5 7 

Тема 33. р-елементи VІА групи. Оксиген та його 
сполуки 

  0,5 7 

Тема 34. р-елементи VІА групи. Сульфур, Селен, Телур     

Тема 35. р-елементи VІІА групи. Галогени 
Тема 36. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 

  0,5 6 

Разом за змістовим модулем 8 50  4 46 

Змістовий модуль 9. d-Елементи І – VІІІ груп періодичної системи елементів 

Тема 37. Загальна характеристика d-елементів. Типи 

хімічних реакцій за їх участю 
Тема 38. d-елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, 

Аурум 

Тема 39. d-елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, 

Меркурій 

  0,5 7 

Тема 40. d-елементи ІІІВ –VВ груп. Лантаноїди. 

Актиноїди. 

Тема 41. d-елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 
Тема 42. d-елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану 

  1 6 

Тема 43. d-елементи VІІІВ групи. Ферум та його 

сполуки 

Тема 44. d-елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол 
Тема 45. d-елементи VІІІВ групи. Платинові метали 

  0,5 7 

Разом за змістовим модулем 9 22  2 20 

Підсумковий модульний контроль 4  4  

Разом за модулем 2 90  12 78 

Разом з дисципліни 180 6 24 150 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Загальна хімія 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

Тема 1. Предмет, завдання та методи хімії. Значення хімії для розвитку 
медицини і фармації. 

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. 

Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, гідроксиди, кислоти, солі, ї

х класифікація і номенклатура. 

Тема 3. Основні закони хімії 

Основні закони хімії: закон збереження маси, закон сталості складу, закон 

Авогадро. 

Мольний об’єм газу. Хімічні формули, хімічні рівняння. 

Тема 4. Поняття про еквівалент речовини 

Хімічний еквівалент. Молярна маса еквівалента. Закон еквівалентів. 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 



Тема 5. Будова атома 

Електронні енергетичні рівні атома. Принципи та правила, що визначають 

послідовність заповнення атомних орбіталей електронами: принцип найменшої 

енергії, принцип Паулі, правило Хунда, правила Клечковського. Електронні та 

електронографічні формули атомів елементів та їх йонів. 

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

Типи хімічного зв’язку. Фізико-хімічні властивості сполук з ковалентним, 

йонним і металічним зв’язком. Донорно-акцепторний механізм утворення зв’язку. 

Йонний зв’язок та його властивості. Металічний зв’язок. Водневий зв’язок і його 

біологічна роль. 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 

Тема 8. Вчення про розчини 

Процес розчинення як фізико-хімічне явище Розчинність твердих речовин у рідинах, 

чинники, що впливають на розчинність. Розчинність газів у рідинах, її залежність  

від парціального тиску (закон Генрі, Генрі-Дальтона), від температури, концентрації 

розчинених у воді електролітів (закон Сєчєнова). 

Тема 9. Способи вираження складу 

розчинів Тема 10. Колігативні 
властивості розчинів 

Закони Рауля і Вант-Гоффа. Осмос і осмотичний тиск. Гіпо-, гіпер- та 

ізотонічні розчини. Роль осмосу і осмотичного тиску в біологічних системах. 

Плазмоліз, гемоліз, тургор. Кріометрія, ебуліометрія, осмометрія та їх застосування. 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в 

розчинах електролітів 

Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон 

термодинаміки. Термохімія. Закон Гесса. Розрахунки стандартних ентальпій 

хімічних реакцій і фізико- хімічних перетворень. 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію як міру 

неупорядкованості системи. Енергія Гіббса як критерій самочинного перебігу 

хімічних реакцій і характеристика термодинамічної стійкості хімічних сполук. 

Тема 13. Швидкість та механізми хімічних 

реакцій. Каталіз Тема 14.Хімічна рівновага 

Тема 15.Теорія сильних і слабких електролітів 
Тема 16.Рівновага в розчинах малорозчинних 

електролітів Тема 17.Теорії кислот і основ. 

Дисоціація води 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

Тема 18.Протолітичні процеси 

Гідроліз катіонів, аніонів і сумісний гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. 
Роль протолітичних реакцій при метаболізмі ліків та в аналізі лікарських препаратів. 

Тема 19.Реакції з перенесенням електронів 

Електронна теорія окисно-відновних реакцій (ОВР). Ступінь окиснення 

атомів елементів. Визначення напрямку окисно-відновного процесу, окисно-

відновні потенціали. Використання окисно-відновних реакцій у хімічному аналізі та 

аналізі лікарських засобів. 

Тема 20. Реакції комплексоутворення. 
Координаційні сполуки Модуль 2. Неорганічна хімія 

Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера 
Тема 21. Хімічні елементи, їх 

класифікація Тема 22. Людина і 

біосфера 

Змістовий модуль 7. Гідроген та s-елементи (типові метали) 

Тема 23. Гідроген та його сполуки 

Тема 24. s-елементи ІА групи. Лужні метали 



Тема 25. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні 

елементи Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ – VІІІ групи періодичної 

системи елементів Тема 26. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній 

Тема 27. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні 

сполуки Тема 28. Силіцій та його сполуки 

Тема 29. р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, 

Плюмбум) Тема 30. р-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки 

Тема 31. Фосфор та його сполуки 
Тема 32. р-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, 
Стибій, Бісмут) Тема 33. р-елементи VІА групи. Оксиген та 

його сполуки 

Тема 34. р-елементи VІА групи. Сульфур, Селен, 

Телур Тема 35. р-елементи VІІА групи. Галогени 

Тема 36. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 

Змістовий модуль 9. d-елементи І–VІІІ груп періодичної системи елементів 

Тема 37. Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних реакцій за їх 
участю Тема 38. d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум 

Тема 39. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій 

Тема 40. d-елементи ІІІВ – VВ груп ПСЕ. 

Титан, Ванадій. Лантаноїди Тема 41. d-

Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому Тема 

42. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа 

Мангану 

Тема 43. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та 

його сполуки Тема 44. d-Елементи VІІІВ групи. 
Кобальт і Нікол 

Тема 45. d-Елементи VІІІВ групи. Платинові метали 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти 
Знання здобувача вищої освіти оцінюються як з теоретичної, так і з 

практичної підготовки за такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: здобувач вищої освіти відмінно засвоїв теоретичний 

матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного 

матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, 

володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей 

і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих 

практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: здобувач вищої освіти в основному опанував 

теоретичні знання навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові 

питання викликають у здобувач вищої освітиа невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє 

неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його 

майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: здобувач вищої освіти не опанував навчальний 

матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 
Самостійна робота здобувача вищої освіти, яка передбачена темою заняття 

поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, 

перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), 

яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може набрати під час 

вивчення кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну 

діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 

балів. 

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності 
та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля здобувачеві вищої освіти 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною 

шкалою з використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв 

оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, 

передбачені методичною розробкою для вивчення теми. 

Знання здобувача вищої освіти повинні бути оцінені на кожному занятті (з 

кожної теми). При цьому на одному занятті здобувач вищої освіти може отримати 

кілька оцінок за різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, 

письмовий або комп'ютерний контроль тощо). 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 

(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються здобувачеві вищої освіти лише 

за умов успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних здобувачем вищої освіти на заняттях під час 

поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну 

навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, 

які відвідали усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні 

заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Здобувачеві вищої освіти, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски 

навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти під час 



складання підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач 

вищої освіти набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не 

менше 48 балів)/ Кількість балів, яку здобувач вищої освіти набрав з 

дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів 

дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку здобувач вищої освіти набрав із дисципліни, можуть 

додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на 

міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна 

сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. 

2. Поняття про еквівалент речовини. 

3. Будова атома. 

4. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук. 

5. Вчення про розчини. 

6. Колігативні властивості розчинів. 

7. Основні поняття хімічної термодинаміки. Закони термодинаміки. 

8. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз. 

9. Хімічна рівновага. 

10. Теорія сильних і слабких електролітів. 

11. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів. 

12. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. 

13. Гідроліз. 

14. Окисно-відновні реакції. 

15. Координаційні сполуки. 

16. Гідроген та його сполуки. 

17. Лужні та лужноземельні метали та їх сполуки. 

18. Бор, Алюміній та їх сполуки. 

19. Карбон, Силіцій, підгрупа Германію. 

20. Нітроген, Фосфор, підгрупа Арсену. 

21. Оксіген, Сульфур. 

22. Галогени. 

23. Купрум, Аргентум, Аурум. 

24. Цинк, Кадмій, Меркурій. 

25. Підгрупа Хрому. 

26. Підгрупа Мангану. 

27. Ферум, Кобальт та Нікол. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 
системі 

Оцінка у традиційній 
чотирьохбальній шкалі 

Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Основні методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод  (лекція), 



репродуктивний метод, метод проблемного викладу, дискусійний метод; мультимедійні  

презентації; практичні та лабораторні роботи; робота у групах; обговорення; діалог зі 

здобувачами вищої освіті; тестові, письмові, контрольні роботи. 

Основні форми оцінювання: Опитування, вирішення тестових та розрахункових 

завдань, 

самостійна робота. Оцінка 

Методичне забезпечення:  
1. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти 

 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

 

№ 
з/п 

Тема Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

1 Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Атомно- 

молекулярне вчення. 

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук Тема 

3. Основні закони хімії. 
Тема 4. Поняття еквівалента речовин. 

2 

 Разом за змістовим модулем 1 2 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

2 Тема 5. Будова атома 

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 
Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

1 
 

1 

 Разом за змістовим модулем 2 2 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 

3 Тема 8. Вчення про розчини 

Тема 9. Способи вираження складу розчинів 

Тема 10. Колігативні властивості розчинів 

1 

 Разом за змістовим модулем 3 1 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в  
розчинах електролітів 

4 Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон 

термодинаміки. Термохімія 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Направленість хімічних процесів Тема 
13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз 

Тема 14. Хімічна рівновага 

Тема 15. Теорія сильних і слабких електролітів 

Тема 16. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів Тема 
17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН 

1 

  

2 

 1 

 1 

 Разом за змістовим модулем 4 5 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

5 Тема 18. Гідроліз солей. 1 



 Тема 19. Реакції з перенесенням електронів. Основи електрохімії. 2 

 Тема 20. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки 1 

 Разом за змістовим модулем 5 4  

 Разом за модулем 1 14  

Модуль 2. Неорганічна хімія  

Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера  

6 Тема 21. Хімічні елементи, їх класифікація 
Тема 22. Людина і біосфера 
Тема 23. Загальна характеристика s-елементів. Гідроген та його сполуки 

1  

 Разом за змістовим модулем 6 1  

Змістовий модуль 7. s-Елементи  

7 Тема 24. s-елементи ІА групи. Лужні метали 
Тема 25. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи 

1 
1 

 

 Разом за змістовим модулем 7 2  

Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ–VІІІ груп періодичної системи елементів  

8 Тема 26. Загальна характеристика p-елементів. р-елементи ІІІА групи. Бор і 1 
 Алюміній  

 Тема 27. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки 1 
 Тема 28. Силіцій та його сполуки 2 
 Тема 29. р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум,  

 Плюмбум)  

 Тема 30. р-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки 1 
 Тема 31. Фосфор та його сполуки 1 
 Тема 32. р-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут)  

 Тема 33. р-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки 2 
 Тема 34. р-елементи VІА групи. Сульфур, Селен, Телур 1 
 Тема 35. р-елементи VІІА групи. Галогени  

 Тема 36. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази  

 Разом за змістовим модулем 8 9 

Змістовий модуль 9. d-Елементи І – VІІІ груп періодичної системи елементів 

9 Тема 37. Загальна характеристика d-елементів.  

 Тема 38. d-елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, Аурум 1 
 Тема 39. d-елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій  

 Тема 40. d-елементи ІІІВ – VВ груп. Титан, Ванадій. Лантаноїди.  

 Тема 41. d-елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому  

 Тема 42. d-елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану  

 Тема 43. d-елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки 2 
 Тема 44. d-елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол 1 



 Тема 45. d-елементи VІІІВ групи. Платинові метали  

 Разом за змістовим модулем 9 4 

 Разом за модулем 2 

Разом з дисципліни 

16 
30 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

1 Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Атомно- 

молекулярне вчення. 

Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук 

Тема 3. Основні закони хімії. 
Тема 4. Поняття еквівалента речовин. 

1 

 Разом за змістовим модулем 1 1 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

2 Тема 5. Будова атома 
Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

 

0,5 

0,5 

 Разом за змістовим модулем 2 1 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 

3 Тема 8. Вчення про розчини 

Тема 9. Способи вираження складу розчинів 

Тема 10. Колігативні властивості розчинів 

1 

 Разом за змістовим модулем 3 1 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах 

електролітів 

4 Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон 
термодинаміки. Термохімія 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Направленість хімічних процесів 
Тема 13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз 

Тема 14. Хімічна рівновага 

1 
 

1 

 Разом за змістовим модулем 4 2 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

7. Тема 15. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки 1 
 Разом за змістовим модулем 5 1 
 Разом за модулем 1 6 
 Разом з дисципліни 6 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ 
з/п 

Тема Кількіс
ть 

годин 

Модуль 1. Загальна хімія 



Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

 

1 
Тема 1. Хімія в системі природничих наук. 
Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.  

Тема 3. Основні закони хімії. 

Тема 4. Поняття еквівалента речовин. 

4 
 

4 

 Разом за змістовим модулем 1 8 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

2 Тема 5. Будова атома 

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 
Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

4 

 Разом за змістовим модулем 2 4 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 

3 Тема 8. Вчення про розчини 

Тема 9. Способи вираження складу розчинів. Приготування розчинів заданої 

концентрації 

4 

 Тема 10. Колігативні властивості розчинів  

 Разом за змістовим модулем 3 4 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах 

електролітів 

4 Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон 
термодинаміки. Термохімія 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних процесів. Тема 13. 

Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз 

Тема 14. Хімічна рівновага. Фактори впливу на зміщення хімічної рівноваги. Тема 

15. Теорія сильних і слабких електролітів. Рівновага а розчинах сильних та 

слабких електролітів 

Тема 16. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів 

Тема 17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН. Буферні розчини. 

4 

 
 

4 

 

2 

 

4 

 Разом за змістовим модулем 4 14 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

5 Тема 18. Протолітичні процеси. Кількісні характеристики процесу гідролізу. 
Фактори впливу на процес гідролізу. 

Тема 19. Реакції з перенесенням електронів. Основи електрохімії. Тема 20. 
Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки. 

2 
 

4 

2 

 Разом за змістовим модулем 5 8 

6 Підсумкове заняття 2 

 Разом за модулем 1 40 



Модуль 2. Неорганічна хімія 

Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера 

1  

Тема 21. Хімічні елементи та їх класифікація. Тема 

22. Людина і біосфера. 
Тема 23. Загальна характеристика s-елементів. Гідроген та його сполуки. 

2 

 Разом за змістовим модулем 6 2 

Змістовий модуль 7. s-Елементи 

2 Тема 24. s-Елементи ІА групи. Лужні метали 
Тема 25. s-Елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи 

2 

 Разом за змістовим модулем 7 2 

Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ–VІІІ груп періодичної системи елементів 

3 Тема 26. Загальна характеристика p-елементів. р-елементи ІІІА групи. Бор і 

Алюміній 
Тема 27. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки Тема 

28. Силіцій та його сполуки 

Тема 29. р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум) 

Тема 30. р-елементи VА групи. Азот. Сполуки Нітрогену у від’ємному ступені 

окиснення. Сполуки Нітрогену у додатному ступені окиснення 

Тема 31. Фосфор та його сполуки 
Тема 32. р-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) Тема 33. 

р-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки 

Тема 34. р-елементи VІА групи. Сульфур, Селен, Телур Тема 

35. р-елементи VІІА групи. Галогени 

Тема 36. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 

2 
 

2 

 

2 

 

6 

 

4 

 

6 

 

2 

 Разом за змістовим модулем 8 24 

Змістовий модуль 9. d-Елементи І – VІІІ груп періодичної системи елементів 

4 Тема 37. Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних реакцій за їх участю 

Тема 38. d-елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, Аурум Тема 

39. d-елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій Тема 40. d-

елементи ІІІВ –VВ груп. Лантаноїди. Актиноїди. Тема 41. d-

елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 

Тема 42. d-елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану Тема 43. 

d-елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки Тема 44. d-

елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол 

Тема 45. d-елементи VІІІВ групи. Платинові метали 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 Разом за змістовим модулем 9 10 

5 Підсумковий модульний контроль 2 



 Разом за модулем 2 40 

 Разом з дисципліни 80 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

1 Тема 5. Будова атома 

Тема 6. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 
Тема 7. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

2 

 Разом за змістовим модулем 2 2 

Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів 

2 Тема 8. Вчення про розчини 

Тема 9. Способи вираження складу розчинів. 

Тема 10. Колігативні властивості розчинів 

2 

 Разом за змістовим модулем 3 2 

Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах 
електролітів 

3 Тема 11. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон 

термодинаміки. Термохімія 

Тема 12. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних процесів. 

Тема 13. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз 

Тема 14. Хімічна рівновага. Фактори впливу на зміщення хімічної рівноваги. 

Тема 15. Теорія сильних і слабких електролітів. Рівновага а розчинах сильних та 

слабких електролітів 

Тема 16. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів 

Тема 17. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН. Буферні розчини. 

1 

 
 

1 

 

1 

 

1 

Разом за змістовим модулем 4 4 

Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій 

4 Тема 18. Протолітичні процеси. Кількісні характеристики процесу гідролізу. 

Тема 19. Реакції з перенесенням електронів. 
Тема 20. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки. 

1 

2 
1 

 Разом за змістовим модулем 4 4 

 Разом за модулем 1 12 

Модуль 2. Неорганічна хімія 

Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера 

1 Тема 23. Загальна характеристика s-елементів. Гідроген та його сполуки. 1 
 Разом за змістовим модулем 6 1 

Змістовий модуль 7. s-Елементи 

2 Тема 24. s-елементи ІА групи. Лужні метали 
Тема 25. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи 

1 

 Разом за змістовим модулем 7 1 

Змістовий модуль 8. р-елементи ІІІ–VІІІ груп періодичної системи елементів 



 

3 
Тема 26. Загальна характеристика p-елементів. р-елементи ІІІА групи. Бор і 

Алюміній 

Тема 27. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки 

Тема 30. р-елементи VА групи. Азот. Сполуки Нітрогену у від’ємному ступені 

окиснення. Сполуки Нітрогену у додатному ступені окиснення 

Тема 31. Фосфор та його сполуки 
Тема 33. р-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки 
Тема 34. р-елементи VІА групи. Сульфур 

Тема 35. р-елементи VІІА групи. Галогени 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 Разом за змістовим модулем 8 3 

Змістовий модуль 9. d-елементи І – VІІІ груп періодичної системи елементів 

 
 

4 

Тема 38. d-елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, Аурум 

Тема 39. d-елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій 

Тема 41. d-елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 

Тема 42. d-елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану 

Тема 43. d-елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки 

Тема 44. d-елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол 

1 
 

1 

 

1 

 Разом за змістовим модулем 9 3 

5 Підсумковий модульний контроль 4 
 Разом за модулем 2 12 

 Разом з дисципліни 24 
   

Тематичний план самостійної роботи здобувач вищої освітиів денної форми 

навчання 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

1.1 Історія розвитку хімії. 2 

1.2 Експериментальне визначення еквіваленту металу. 2 

1.3 Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома. 2 

1.4 Токсична дія радіонуклідів. 2 

1.5 Періодичний закон як приклад дії законів діалектики. 2 

1.6 Вода як один з найпоширеніших розчинників у біосфері і хімічній технології. 2 

1.7 Роль водних розчинів у життєдіяльності організмів. 2 

1.8 Роль осмосу і осмотичного тиску в біологічних системах. 2 

1.9 Поняття про ферментний каталіз у біологічних системах. 2 

1.10 Характеристика кислотності середовища. 2 

1.11 Роль протолітичних реакцій при метаболізмі ліків та в аналізі лікарських 
препаратів. 

3 

1.12 Хімічна несумісність лікарських речовин. 3 

1.13 Роль окисно-відновних процесів у метаболізмі. 2 

1.14 Хімічні основи використання комплексних сполук   у   фармацевтичному 
аналізі і медицині. 

2 

 Разом за модулем 1 30 

Модуль 2. Неорганічна хімія 

2.1 Зв’язок фізико-хімічних параметрів елементів з їх положенням у періодичній 
системі і вмістом в організмі. 

2 

2.2 Йонофори та їх роль у мембранному перенесенні йонів Калію і Натрію. 2 

2.3 Борорганічні сполуки. Біологічна роль Бору. Антисептичні властивості 
боратної кислоти та її солей. 

2 

2.4 Фізико-хімічні основи застосування Алюмінію та його сполук у медицині, 
фармації та косметології. 

2 

2.5 Хімічні основи токсичності ціанідів. 2 



2.6 Силікагель, його використання. Скло, його властивості та стійкість. 2 

2.7 Механізм токсичної дії оксидів Нітрогену та нітратів. 3 

2.8 Біологічна роль Фосфору та його сполук. 3 

2.9 Хімічні основи застосування в медицині і фармації оксидів і солей Арсену, 
Стибію та Бісмуту, та сполук р-елементів VA групи у фармацевтичному 
аналізі. 

 

2 

2.10 Біологічна роль Оксигену, хімічні основи застосування кисню та озону у 
медицині і фармації. 

3 

2.11 Хімічні основи застосування сполук Сульфуру в медицині, фармації, 

фармацевтичному аналізі. 
3 

2.12 Біологічна роль Селену. Поняття про антиоксиданти. 2 

2.13 Поняття про хімізм бактерицидної дії хлору і йоду. Застосування хлорного 

вапна, хлорної води, препаратів активного Хлору, Йоду, а також фторидів, 

хлоридів, бромідів, йодидів у медицині, санітарії і фармації. 

 

3 

2.14 Поняття біогенні мікроелементи, їх вміст в організмі. 3 

2.15 Хімічні основи застосування простих речовин та сполук Титану,Ніобію, 
Танталу та Ванадію у медицині і фармації. 

2 

2.16 Біологічна роль Мангану. Хімічні основи застосування калію перманганату та 
його розчинів як антисептичного засобу та у фармацевтичному аналізі. 

2 

2.17 Хімічні основи застосування сполук платинових металів у медицині. 2 
 Разом за модулем 2 40 
 Разом з дисципліни 70 

Тематичний план самостійної роботи здобувач вищої освітиів заочної форми навчання 

№ з/п Тема Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

1.1 Історія розвитку хімії. 4 

1.2 Експериментальне визначення еквіваленту металу. 4 

1.3 Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома. 2 

1.4 Токсична дія радіонуклідів. 4 

1.5 Періодичний закон як приклад дії законів діалектики. 2 

1.6 Вода як один з найпоширеніших розчинників у біосфері і   хімічній 
технології. 

3 

1.7 Роль водних розчинів у життєдіяльності організмів. 3 

1.8 Роль осмосу і осмотичного тиску в біологічних системах. 4 

1.9 Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон термодинаміки. 8 

1.10 Поняття про ферментний каталіз у біологічних системах. 8 

1.11 Теорія сильних і слабких електролітів. Рівновага а розчинах сильних та 
слабких електролітів 

6 

1.12 Характеристика кислотності середовища. 7 

1.13 Роль протолітичних реакцій при метаболізмі ліків та в аналізі лікарських 

препаратів. 

3 

1.14 Хімічна несумісність лікарських речовин. 3 

1.15 Роль окисно-відновних процесів у метаболізмі. 4 

1.16 Хімічні основи використання комплексних сполук у фармацевтичному 
аналізі і медицині. 

7 

 Разом за модулем 1 72 

Модуль 2. Неорганічна хімія 

2.1 Зв’язок фізико-хімічних параметрів елементів з їх положенням у 

періодичній системі і вмістом в організмі. 

2 

2.2 Йонофори та їх роль у мембранному перенесенні йонів Калію і Натрію. 2 



2.3 Борорганічні сполуки. Біологічна роль Бору. Антисептичні властивості 
боратної кислоти та її солей. 

2 

2.4 Фізико-хімічні основи застосування Алюмінію та його сполук у медицині, 

фармації та косметології. 
2 

2.5 Хімічні основи токсичності ціанідів. 2,5 

2.6 Силікагель, його використання. Скло, його властивості та стійкість. 6 

2.7 Механізм токсичної дії оксидів Нітрогену та нітратів. 7 

2.8 Біологічна роль Фосфору та його сполук. 4 

2.9 Хімічні основи застосування в медицині і фармації оксидів і солей Арсену, 

Стибію та Бісмуту, та сполук р-елементів VA групи у фармацевтичному 

аналізі. 

 

3 

2.10 Біологічна роль Оксигену, хімічні основи застосування кисню та озону у 
медицині і фармації. 

3 

2.11 Хімічні основи застосування сполук Сульфуру в медицині, фармації, 
фармацевтичному аналізі. 

2 

2.12 Біологічна роль Селену. Поняття про антиоксиданти. 2 

2.13 Поняття про хімізм бактерицидної дії хлору і йоду. Застосування хлорного 
вапна, хлорної води, препаратів активного Хлору, Йоду, а також фторидів, 

6 

 хлоридів, бромідів, йодидів у медицині, санітарії і фармації.  

2.14 Поняття біогенні мікроелементи, їх вміст в організмі. 5 

2.15 Хімічні основи застосування простих речовин та сполук Титану,Ніобію, 
Танталу та Ванадію у медицині і фармації. 

5 

2.16 Біологічна роль Мангану. Хімічні основи застосування калію перманганату 
та його розчинів як антисептичного засобу та у фармацевтичному аналізі. 

5 

2.17 Хімічні основи застосування сполук платинових металів у медицині. 5 
 Разом за модулем 2 78 
 Разом з дисципліни 150 



8. Рекомендовані джерела 

Базові 
 

 
1. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для здобувач вищої освітиів вищ. навч. 

закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 
3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 512 с. — (Національний 

підручник). 

2. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. –ВТФ 
«Перун», 2004. – 480 с. 

3. Рейтер Л.Г. Степаненко О.М., Басов В.П. Теоретичні розділи загальної хімії: 

Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2003. – 344 с. 

4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая шк., 2003. – 743 с. 
5. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, 

В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: Пед. Преса, 2002.– Ч. І.– 520 с. 

6. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я. та ін. Хімія. Задачі, вправи, тести: 

Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001. – 176 с. 

7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науковий-

експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001.– 

556 с. 
Допоміжні 

1. В. Гомонай, С. Мільович Біонеорганічна хімія. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2006. – 200 с. 
2. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії – За 

ред. В.С. Телегуса: Підручник – Львів: Світ, 2000 – 424 с. 

3. Ершов Ю.А. Попков А.С. Берлянд А.З. Книжник А.З. Общая химия. 

Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. – М.: Высш. шк., 2000. – 

560 с. 

9. Додаткові ресурси – інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри загальної та біологічної хімії (https://biochemistry.dsmu.edu.ua) 

2. Колекція віртуальних лабораторних, учбових посібників та тестів СhemCollective - 

https://chemcollective.org 

3. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Наукова бібліотека Національного Фармацевтичного Університету http://lib.nuph.edu.ua/ 

5. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://library.zsmu.edu.ua/ 

https://biochemistry.dsmu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuph.edu.ua/
http://library.zsmu.edu.ua/


 


