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МЕТА дисципліни Курс хімії націлений на поширення і поглиблення знань загальних 
законів хімії, що визначають будову і властивості речовини, а також 
взаємодію між ними та повинен формувати у студентів науковий 

світогляд та фундаментальну основу для опанування ними профільних 

дисциплін. 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

1.ЗНАТИ: 

загальні теоретичні положення даної науки з урахуванням сучасних 

досягнень; загальні поняття, закони хімії; властивості хімічних 

елементів та їх сполук на основі загальних закономірностей з 

використанням сучасних уявлень про будову атомів, молекул, теорії 

хімічних зв’язків; 

2.ВМІТИ:  

вільно орієнтуватися в основних класах сполук, складати електронні 

формули атомів, за положенням в періодичній системі елементів 

розуміти властивості хімічних елементів та їх сполук, писати 

рівняння хімічних реакцій, робити стехіометричні розрахунки.  

 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Основні закони хімії. 

Тема 1.1 Основні поняття та закони хімії.  

Тема 1.2 Будова атома. Періодичний закон 

та періодична система. Хімічний зв'язок та 

будова речовини 

Тема 1.3 Класифікація та номенклатура 

неорганічних сполук 

Тема 1.4 Загальні закономірності перебігу 

хімічних реакцій 

Змістовий модуль 2. Хімічні речовини та 

реакції між ними. 

Тема 2.1 Розчини електролітів. 

Електролітична дисоціація.  Іонні реакції. 

Тема 2.2 Окисно-відновні реакції.  

Тема 2.3 Електродні процеси 

Тема 2.4 Метали 

Види занять Лекції,  лабораторні, самостійні заняття 

Пререквізити 

(передумови вивчення 
дисципліни) 

Володіння основами знань з хімії та математики, що вивчаються 
в           курсі середньої школи. 
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