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ВСТУП 

 

Основною навчальною роботою студента є самостійне вивчення 

рекомендованої літератури: навчальних посібників, конспекту лекцій, 

методичних вказівок. 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи мають на меті ознайомити 

студентів з програмою навчальної дисципліни, переліком питань для 

опрацювання та спонукати студентів до якісного засвоєння теоретичного 

матеріалу. Навчальну літературу студент може вільно отримати в бібліотеках 

університету і працювати як у читальній залі, так і вдома. Окрім того здобувач 

освіти має можливість опрацьовувати джерела в електронному вигляді, 

розміщені на сайті кафедри «Біотехнології та біоінженерія» за посиланням 

http://biotech.kdu.edu.ua/, а також в системі онлайн-навчання та оцінювання 

знань КрНУ за посиланням http://krnu.org/.  

Під час вивчення літературних джерел потрібно дотримуватися такої 

послідовності: 

 ознайомитися з програмою навчального курсу (розділ 1); 

 вибрати необхідні навчальні посібники, у тому числі методичні розробки; 

 ознайомитися з переліком питань для вивчення конкретної теми 

(розділ 2); 

 вдумливо прочитати теоретичний матеріал, бажано з одночасним тезовим 

конспектуванням; 

 дати відповідь на контрольні питання теми, використовуючи тезовий 

конспект, а за необхідності – і безпосередньо навчальний посібник; 

 самостійно здійснити перевірку якості засвоєння матеріалу,  відповідаючи 

на контрольні питання теми без використання конспекту і посібників; 

 повторно опрацювати всі питання програмного курсу, що залишилися без 

відповіді під час самоперевірки. 

У період самостійного вивчення навчальної дисципліни студент має 

право на консультації закріпленого за ним викладача за встановленим графіком. 
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«Неорганічна та органічна хімія» є обов’язковою навчальною 

дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» підготовки бакалавра зі спеціальності 162 – 

«Біотехнології та біоінженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Неорганічна та 

органічна хімія» є властивості хімічних елементів, утворених ними простих і 

складних речовин; будова, властивості, реакційна здатність органічних сполук 

різних класів. 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім 

фахівцям у галузі біотехнології теоретичних знань і практичних навичок з 

неорганічної та органічної хімії, формування уявлення про найбільш загальні 

властивості хімічних елементів, утворених ними простих і складних речовин 

(окрім органічних сполук вуглецю), а також про будову, властивості, реакційну 

здатність органічних сполук різних класів, створення наукового підґрунтя для 

подальшого вивчення спеціальних дисциплін.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 сформувати у студентів фундаментальну базу з неорганічної та 

органічної хімії для вивчення циклу хімічних (аналітична, фізична та колоїдна 

хімія) та інших навчальних дисциплін (біохімія з основами біосинтезу, загальна 

біотехнологія); 

 навчити студентів використовувати основні поняття хімії, основні 

закони хімії, загальні закономірності протікання хімічних реакцій, теорію 

будови атома, теорії хімічних зв’язків, учення про розчини, загальні відомості 

про хімічні елементи та їх сполуки у розв’язанні конкретних задач хімії 

відповідно до сучасних потреб; 

 забезпечити засвоєння системи знань про основні класи органічних 

речовин і оволодіння творчими уміннями встановлювати причинно-наслідкові 

та генетичні зв’язки між органічними сполуками;  

 забезпечити розвиток інтелектуальних умінь;   

 сформувати у студентів практичні знання, навички і вміння у галузі 

сучасної хімії (неорганічної та органічної); 
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 забезпечити оволодіння студентами здатністю застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, учитися й оволодівати сучасними знаннями, 

використовувати ґрунтовні знання з хімії та біології  в обсязі,  необхідному для 

досягнення інших результатів освітньої програми, проводити аналіз сировини, 

матеріалів, напівпродуктів, цільових продуктів біотехнологічного виробництва. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 фізичні та хімічні властивості елементів та їх найважливіших сполуки; 

  основні методи дослідження будови речовини, методи синтезу 

неорганічних матеріалів;  

 будову органічних сполук та механізми реакцій основних класів 

органічних сполук (алкани, алкени, алкіни, алканоли, альдегіди та кетони, 

карбонові кислоти), способи їх добування, застосування;  

 будову, хімічні властивості, механізми реакцій ароматичних і 

гетероциклічних сполук, їх промислове та біологічне значення;  

 будову, ізомерію та хімічні властивості вуглеводів, їх біологічну роль; 

 будову, фізичні та хімічні властивості амінів та амінокислот; 

 будову, ізомерію, класифікацію та властивості білків. 

вміти: 

 використовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань, 

які ґрунтуються на хімічних сполуках і хімічних перетвореннях; 

  проводити прості розрахунки, розв’язувати задачі з неорганічної хімії; 

 поводитися з органічними речовинами та виконувати лабораторні роботи 

з дотриманням правил техніки безпеки;  

 досліджувати хімічні властивості та способи добування речовин основних 

класів органічних сполук; 

  досліджувати вплив будови органічних сполук на їх хімічні властивості; 

  розпізнавати органічні речовини за загальними та характерними 

якісними реакціями;  

  визначати основні класи органічних сполук за їх складом, будовою, 
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хімічними властивостями;  

 установлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями 

та застосуванням речовин, генетичні зв’язки між класами органічних сполук;  

 розв’язувати задачі з органічної хімії;  

 здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, 

органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні методи; 

 розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їх 

приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової 

продукції, використовуючи знання на основі знань про фізико-хімічні 

властивості органічних і неорганічних речовин; 

 визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних 

сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, 

вуглеводи, ліпіди); 

 використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, уміти здійснювати хімічний контроль (визначення 

концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, 

концентрації компонентів поживного середовища тощо), технологічний 

контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині 

упродовж процесу, концентрації цільового продукту);  

 виконувати мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної 

чистоти поживних середовищ після стерилізації, мікробіологічної чистоти 

біологічного агента тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності 

біотехнологічних продуктів різного призначення. 

Основними формами роботи є лекції, лабораторні та практичні заняття, 

самостійна робота. 

Методи контролю:  

 робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій);  

 поточний, модульний та підсумковий контроль знань (індивідуальне 

опитування, виконання тестових завдань або самостійних робіт, модульних 

контрольних робіт);  

 робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, 
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підготовки до заняття, оцінювання активності студента на практичних 

заняттях);  

 робота студентів на лабораторних роботах (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність конспекту лабораторних робіт, оцінювання 

активності студента під час лабораторних робіт, якості підготовки та захисту 

лабораторних робіт). 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях загальної хімії, фізики. 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Сам. 

робота 

Змістовий модуль 1 Неорганічна хімія 

1 Елементи VIIA групи   8 

2 Елементи VА, VIA груп  12 

3 Елементи IIIA, IVA та VIIIA груп  12 

4 Елементи IA та IIA груп  8 

5 Загальна характеристика елементів побічних підгруп  12 

 Усього за змістовим модулем 1  52 

Змістовий модуль 2 Органічна хімія 

6 Вступ. Теоретичні уявлення в органічній хімії. 

Предмет органічної хімії  

 6 

7 Вуглеводні  16 

8 Спирти. Феноли  14 

9 Оксосполуки. Карбонові кислоти та їх похідні  12 

10 Загальна характеристика гетероциклів  6 

11 Вуглеводи (моносахариди, дисахариди, полісахариди)  6 

12 Аміни. Амінокислоти. Білки  8 

 Усього за змістовим модулем 2  68 

 Усього  120 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 Неорганічна хімія 

Тема 1.1 Елементи VIIA групи. Загальна характеристика елементів VIIА 

групи. Знаходження в природі  

Водень. Ізотопи. Особливості положення в періодичній системі. 

Характеристика молекули водню з позицій МВЗ і ММО. Методи добування. 

Властивості та застосування. 

Фтор. Способи одержання. Фізичні та хімічні властивості. Сполуки 

фтору. Фтороводень, плавикова кислота, фториди.  

Хлор. Хлор у природі. Лабораторні та промислові способи одержання, 

його фізичні та хімічні властивості. Хлороводень, соляна кислота, хлориди. 

Взаємодія хлору з водою, лугами та іншими складними речовинами. 

Кисневмісні сполуки хлору. Порівняння сили, міцності і окисних властивостей 

оксикислот хлору. Застосування хлору та його сполук.  

Бром. Йод. Методи одержання в лабораторії та промисловості. Фізичні та 

хімічні властивості простих речовин. Бромоводень, йодоводень, бромоводнева і 

йодоводнева кислоти, їх солі. Одержання, властивості, застосування. 

Порівняльна характеристика сили галоґеноводнів і відновних властивостей їх 

атомів. Напрямленість реакцій між галоґенами та речовинами, що містять 

галоґенід-іони. Кисневмісні сполуки брому та йоду. Порівняльна 

характеристика оксикислот галоґенів з однаковими ступенями окиснення 

кислотоутворювальних елементів. Загальна характеристика сполук галоґенів 

між собою.  

Застосування галоґенів та їхніх сполук. Біологічне значення та 

токсикологія. 

Питання для самоперевірки 

1. Як змінюються неметалічні та металічні властивості галоґенів?  

2. У чому полягає відмінність електронної будови атома фтору від атомів 

інших галоґенів? Які особливості хімічної поведінки фтору?  
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3. Ураховуючи будову молекули галоґенів і довідкових даних, з’ясуйте 

зміну агрегатного стану галоґенів у ряді F2–Cl2–Br2–I2 за кімнатної 

температури? У якому агрегатному стані повинен існувати астат? Підтвердіть 

відповідь довідковими даними.  

4. Відомо, що бром та йод добре розчиняються в неполярних органічних 

розчинниках (бензен, толуен тощо) і обмежено розчиняються у воді. Надайте 

цьому пояснення, ураховуючи хімічну теорію розчинів.  

5. Укажіть промислові способи добування галоґенів. Який галоґен не 

можна одержати хімічним способом? 

Література: [1–7, 13–18]. 

 

Тема 1.2 Елементи VА, VIA груп  

Загальна характеристика елементів VА групи. Знаходження в природі. 

Азот. Азот у природі. Фізичні та хімічні властивості, лабораторні та промислові 

способи добування азоту. Сполуки азоту з воднем. Амоніак, солі амонію. 

Аміди, іміди, нітриди. Гідразин. Гідроксиламін (будова молекул, одержання, 

властивості). Лабораторні та промислові способи одержання амоніаку. 

Здатність амоніаку до взаємодії за донорно-акцепторним механізмом. 

Практичне застосування амоніаку і його солей. Кисневмісні сполуки азоту. 

Будова молекул, хімічні властивості. Нітритна кислота, нітрити. Нітратна 

кислота, хімічні властивості, особливості будови молекул. Нітрати. Термічний 

розклад нітритів. 

Фосфор. Алотропні видозміни, їх властивості. Добування і властивості 

фосфору. Фосфіди, фосфіни. Порівняння геометрії молекул і властивостей 

фосфіну й амоніаку. Кисневмісні сполуки фосфору. Оксиди. Оксокислоти. 

Зміна стійкості, кислотних та окисно-відновних властивостей у ряду 

оксокислот фосфору. Мета-, поліфосфати. Солі ортофосфатної кислоти. 

Арсен, стибій, бісмут. Порівняльна характеристика фізичних і хімічних 

властивостей. Водневі сполуки, оксиди й гідроксиди, їх одержання та 

властивості. Галоґеніди, їх властивості. Гідроліз солей As, Sb, Bi. Сульфіди. 

Порівняння окисно-відновних властивостей As, Sb, Bi у ступенях окиснення III 
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і V.  

Загальна характеристика елементів VIА групи. Знаходження в природі. 

Кисень. Ізотопний склад. Лабораторний і промислові способи одержання 

кисню, його фізичні та хімічні властивості, одержання, утворення в природі. 

Водневі сполуки кисню. Пероксиди. Одержання, властивості, застосування 

пероксидів металів. Термодинамічна стійкість, кислотно-основні та окисно-

відновні властивості пероксиду водню. Оксиди, способи їх одержання, 

властивості, класифікація та номенклатура. Алотропія.  

Сірка. Алотропія сірки. Хімічні властивості та практичне застосування 

сірки. Водневі сполуки сірки. Сірководень, одержання, фізичні та хімічні 

властивості. Сірководнева кислота, сульфіди, їх відновні властивості. 

Полісірководні та полісульфіди. Кисневмісні сполуки сірки: будова молекули, 

характер валентних зв’язків, сульфітна кислота, сульфіти, їх хімічні 

властивості. Сульфатна кислота, її властивості (концентрованої та розбавленої). 

Взаємодія з металами та складними речовинами. Виробництво сульфатної 

кислоти. Тіосульфатна кислота та її солі, їх практичне значення. Олеум і 

піросульфатна кислота. Солі сульфатної кислоти, їх знаходження в природі, 

властивості, застосування.  

Селен, телур, полоній. Порівняльна характеристика, фізичні та хімічні 

властивості. Сполуки з воднем і киснем. Особливості зміни властивостей у 

водневих сполуках елементів у підгрупі. Значення в сучасній техніці. 

Застосування сполук елементів VА, VIA груп. Біологічне значення та 

токсикологія.  

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть електронні формули атомів азоту та фосфору. З огляду на 

електронну будову поясніть, яку максимальну валентність виявляє азот у 

сполуках.  

2.  За допомогою електронних формул р-елементів V групи поясніть 

відмінність азоту від інших елементів цієї групи, головної підгрупи. 

3. Чому дорівнюють ступені окислення і координаційні числа фосфору? 

Порівняйте з азотом і поясніть причину подібності та відмінності. 
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4. Напишіть рівняння реакції одержання білого фосфору у промисловості. 

5. Як можна добути Аs, Sb, Ві з природних сполук? Напишіть рівняння 

відповідних реакцій. 

6. Запропонуйте два методи розв’язання задачі – отримайте сірководень 

у лабораторії, маючи лише з реактивів сірку, залізо і хлоридну кислоту. 

7. Поясніть, чому ферум(ІІ) сульфід і сульфід цинку розчиняються у 

хлоридній кислоті, а сульфіди міді (ІІ) та плюмбуму (ІІ) – ні? Відповідь 

мотивуйте та напишіть рівняння реакцій. 

8. Якими засобами можна отримати сірчистий газ? Наведіть приклади: 

а) окисно-відновних реакцій; б) реакцій, що проходять без зміни степені 

окиснення. 

Література: [1–7, 13–18]. 

 

Тема 1.3 Елементи IIIA, IVA та VIIIA груп  

Загальна характеристика атомів елементів IIIA групи та простих речовин. 

Знаходження в природі. 

Бор. Алотропія. Фізичні та хімічні властивості, одержання і застосування. 

Особливості структури бороводнів, їхні властивості. Бориди металів. Нітрид, 

оксид, гідроксид бору. Структура, властивості, застосування. Ортоборна 

кислота. Бура.  

Алюміній. Фізичні та хімічні властивості, одержання. Алюмотермія. 

Застосування алюмінію і сплавів. Одержання і властивості сполук алюмінію: 

оксиду, гідроксиду, гідроксоалюмінатів, солей, їх практичне застосування.  

Ґалій, індій, талій. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, їх 

практичне використання. Одержання і властивості найважливіших сполук 

елементів: оксидів, гідроксидів, солей. Закономірності зміни кислотно-

основних властивостей гідроксидів елементів.  

Загальна характеристика атомів елементів IVA групи. Вуглець. 

Алотропія, фізичні та хімічні властивості, практичне значення. Особливості 

гібридизації орбіталей. Особливості хімії вуглецю та значення його в 

органічних сполуках. Активоване вугілля, застосування. Карбіди металів. 
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Кисневмісні сполуки вуглецю, їхні хімічні властивості. Оксид вуглецю (ІІ), 

хімічні властивості (зокрема СО як відновник). Будова молекули оксиду 

вуглецю (ІІ) з позицій МВЗ і ММО. Фізіологічна дія СО, техніка безпеки, 

перша медична допомога у разі отруєння чадним газом. Фосген, карбоніли 

металів. Оксид вуглецю (ІV), будова молекули, фізичні та хімічні властивості. 

СО2 у природі. Фотосинтез. Карбонатна кислота, карбонати, гідрокарбонати. 

Сполуки вуглецю з азотом і галоґенами. Синильна кислота. Ціаніди. 

Тетрахлорид вуглецю. Фторопохідні вуглецю, фреони.  

Силіцій. Силіцій в природі. Природні силікати. Промислові та 

лабораторні способи одержання, властивості та застосування. Водневі сполуки 

силіцію, відмінність їхніх властивостей від аналогічних сполук вуглецю. 

Кисневмісні сполуки силіцію. Силікатні кислоти. Силікати, штучні силікати. 

Скло, цемент, бетон, фарфор, фаянс.  

Ґерманій, олово, свинець та їхні сполуки, одержання, фізичні та хімічні 

властивості. Алотропія. Значення в сучасній техніці. Оксиди та гідроксиди, їхні 

кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Причини зниження стійкості 

вищих ступенів окиснення в ряду ґерманію, олова, свинцю.  

Електронна структура атомів елементів VIIIA групи, їхнє місце в 

періодичній системі. Знаходження в природі. Пояснення неможливості 

існування двохатомних молекул з позицій методу МО. Потенціали йонізації. 

Знаходження в природі, способи їх виділення, властивості, застосування. 

Найважливіші сполуки, їхні властивості, одержання.  

Застосування сполук елементів ІІІA, ІVA та VІІІA груп. Біологічне 

значення та токсикологія. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте будову атомів елементів ІІІА групи. Які електронні 

конфігурації вони мають в основному та збудженому станах?  

2. Які ступені окиснення характерні для сполук указаних елементів? Як і 

чому змінюється стійкість сполук з вищим ступенем окиснення з переходом від 

бору до талію? Як досягається для бору координаційне число 4?  
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3. Як можна пояснити різницю фізичних і хімічних властивостей бору та 

алюмінію? Порівняйте властивості простих речовин. Проілюструйте їх 

відповідними рівняннями реакції.  

4. Як у промисловості добувають алюміній та бор?  

5. Проаналізуйте властивості оксидів і гідроксидів бору. Чим зумовлена 

здатність бору утворювати численні оксиґеновмісні аніони?  

6. Охарактеризуйте кислотно-основні властивості оксидів, гідроксидів 

алюмінію, ґалію, індію та талію. Чи властива амфотерність сполукам талію?  

7. На чому засновано застосування сульфату алюмінію для очищення 

води? Назвіть інші сфери застосування алюмінію.  

8. Проаналізуйте властивості водневих сполук елементів ІІІА групи. 

9. Яка з простих речовин – вуглець, кремній, германій, олово або свинець 

– взаємодіє з розведеною хлорводневою кислотою? Чому з нею не реагує 

свинець?  

10. Охарактеризуйте відмінності у взаємодії простих речовин ІVA групи з 

концентрованою азотною кислотою.  

11. Чи відбуватиметься взаємодія кремнію: а) з концентрованою азотною 

кислотою, б) із сумішшю концентрованих азотної та плавикової кислот?  

12. Як взаємодіятимуть прості речовини ІVA групи з лугами у водному 

розчині? Які реагенти можна використовувати для хімічного розчинення 

ґерманію? 

13. Які загальні принципи отримання водневих сполук для елементів 

підгрупи германію? Яка їхня порівняна стабільність і як можна пояснити 

спостережувані закономірності?  

14. Які оксиди утворюють елементи підгрупи германію під час нагрівання 

на повітрі? Які висновки про хімію цих елементів можна зробити на підставі 

цього факту? 

15. Чому елементи VІІІА групи називають інертними газами? 

16. Як змінюються фізичні та хімічні властивості простих речовин у 

ряду від Не до Rn?  
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17. Де у природі містяться інертні гази? Як їх добувають у 

промисловості? 

18. Напишіть рівняння реакцій гексафториду ксенону з фторидом 

рубідію, пентафторидом фосфору, водою та розчином кам’яної солі. Які 

властивості виявляє ця сполука у кожному випадку? 

19. У присутності води дифторид радону гідролізується аналогічно 

дифториду ксенону. Напишіть рівняння реакції. 

20. Які сполуки відомі для криптону, ксенону? Охарактеризуйте їхні 

властивості. 

Література: [1–7, 13–18]. 

 

Тема 1.4 Елементи IA та IIA груп  

Загальна характеристика атомів елементів IA групи, фізичні та хімічні 

властивості простих речовин. Знаходження в природі. Властивості, одержання, 

застосування найважливіших сполук елементів: гідридів, оксидів, гідроксидів, 

пероксидів, солей. Значення сполук елементів ІА групи для живих організмів. 

Калійні добрива, їх виробництво. Розповсюдженість у земній корі, ізотопний 

склад, природні сполуки. Поведінка металів у реальних атмосферних умовах. 

Застосування сполук елементів ІA групи.  

Загальна характеристика атомів елементів IIA групи, фізичні та хімічні 

властивості простих речовин. Властивості, одержання, застосування 

найважливіших сполук елементів: гідридів, оксидів, гідроксидів, пероксидів, 

солей. Значення сполук елементів ІІА групи для живих організмів. 

Розповсюдженість у земній корі, ізотопний склад, природні сполуки. Поведінка 

металів у реальних атмосферних умовах. Біологічне значення та токсикологія 

елементів IA та IIA груп. 

Питання для самоперевірки 

1. У вигляді яких сполук лужні метали зустрічаються в природі? 

Наведіть основні реакції, що протікають у процесі отримання металічного Na 

(Li)?  

2. Як на практиці отримують K і важчі метали?  
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3. Сполуки якого складу утворюються під час згоряння лужних металів 

на повітрі або в кисні? Від чого залежить їх склад?  

4. Укажіть положення лужних елементів у періодичній системі 

елементів, будову та розмір їхніх атомів і ступені окислення, які вони 

проявляють. Як змінюються: а) енергія іонізації атомів; б) відновні властивості 

простих речовин із зростанням порядкового номера елемента? Підтвердіть 

відповідь прикладами.  

5. Порівняйте хімічну активність лужних металів на прикладі їхньої 

взаємодії: а) з киснем повітря, б) з водою.  

6. Чому лужні метали зберігають під шаром гасу або вазелінового 

масла? Чи можна зберігати лужні метали під шаром: а) ацетону, б) етанолу, 

в) тетрахлориду вуглецю? Поясніть відповідь рівняннями реакцій.  

7. Які кисневі сполуки утворюються під час горіння лужних металів на 

повітрі? Який з лужних металів під час згоряння на повітрі утворює не тільки 

оксид, але і нітрид?  

8. Якими властивостями (кислотними, основними, амфотерними) 

володіють кисневі сполуки лужних металів?  

9. У чому полягають особливості хімії літію, порівняно з властивостями 

інших металів ІА групи таблиці хімічних елементів?  

10. На чому ґрунтуються способи одержання лужних металів у 

промисловості? 

11. У вигляді яких сполук зустрічаються Be, Mg, Ca в природі? Як 

отримують ці метали в промисловості? Напишіть рівняння відповідних реакцій.  

12. У яких кислотах можна розчинити Be, Mg, Ca, Sr, Ba? Які з цих 

металів розчиняються в розчинах лугів? Напишіть рівняння відповідних 

реакцій.  

13. Як змінюється активність металів у ряду Be–Mg–Ca–Sr–Ba?  

14. До якого типу (кислотного, основного, амфотерного) відносяться 

оксиди та гідроксиди лужноземельних елементів?  

15. Як розділити катіони стронцію і барію за їх сумісній присутності в 

розчині?  
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16. Назвіть найважливіші мінерали а) берилію і маґнію, 

б) лужноземельних металів. Наведіть їхні хімічні формули. Де в природі 

зустрічається радіоактивний елемент радій? 

Література: [1–7, 13–18]. 

 

Тема 1.5 Загальна характеристика елементів побічних підгруп 

Елементи IВ групи. Загальна характеристика властивостей елементів 

побічних підгруп. Знаходження в природі. Особливості електронних структур 

атомів елементів d і f-родин. Їхнє положення в періодичній системі. Порівняння 

властивостей атомів, простих речовин і сполук елементів головних та побічних 

підгруп. Різноманітність ступенів окиснення. Лантаноїдне та актиноїдне 

стиснення. Подібність властивостей елементів V i VI перiодiв. Схильність            

d-елементів до комплексоутворення. Загальна характеристика атомів елементів 

IB групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Способи їх 

одержання. 

Мідь, срібло, золото. Найважливіші сполуки: оксиди, гідроксиди, солі. 

Комплексні сполуки. Властивості сполук Сu, Ag, Au. Біологічне значення міді 

та срібла. Мідь як мікроелемент. Живлення рослин. Застосування сполук 

елементів ІВ групи. Біологічне значення і токсикологія. 

Елементи IIВ групи. Цинк, кадмій, ртуть. Розповсюдженість у природі, 

ізотопний склад, природні сполуки. Загальна характеристика атомів елементів, 

фізичні та хімічні властивості сполук. Комплексні сполуки елементів. 

Практичне використання сполук Zn, Cd, Hg. Способи їх одержання. Біологічне 

значення і токсикологія. 

Елементи IIІВ групи. Скандій, ітрій, лантан, актиній та дві родини                     

 f-елементів. Загальна характеристика елементів, фізичних і хімічних 

властивостей простих речовин. 

Елементи IVВ і VВ груп. Титан, цирконій, гафній. Загальна 

характеристика елементів, фізичних і хімічних властивостей простих речовин. 

Знаходження в природі. Хімізм одержання з природних сполук. Оксиди, 

гідроксиди, солі. Застосування титану, цирконію, гафнію та їхніх сполук. 
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Порівняння властивостей елементів IVA i IVB груп.  

Ванадій, ніобій, тантал. Загальна характеристика атомів елементів, 

фізичні та хімічні властивості простих речовин. Знаходження в природі. 

Способи їх одержання. Оксиди, гідроксиди, солі. Застосування ванадію, ніобію, 

танталу. Порівняння властивостей елементів VA i VB груп. Застосування 

сполук елементів IVВ-VВ груп. Біологічне значення і токсикологія. 

Елементи VIB групи. Загальна характеристика атомів елементів VIB 

групи, хімічні та фізичні властивості простих речовин. Знаходження в природі. 

Хром. Способи одержання хрому. Сполуки хрому (ІІ, ІІІ, VI). Оксиди, 

гідроксиди, солі, їх одержання, властивості. Залежність кислотно-основних 

властивостей оксидів і гідроксидів хрому від величини умовних зарядів та 

радіусів відповідних йонів. Гідроксо- і оксохромати (ІІІ). Хромові кислоти, 

хромати і дихромати, умови їх існування. Сполуки Cr (VI) як окисники. 

Хромова суміш.  

Молібден і вольфрам. Одержання молібдену та вольфраму з їхніх 

природних сполук. Поняття про порошкову металургію. Властивості та 

застосування молібдену та вольфраму, їхніх сплавів. Молібденова та 

вольфрамова кислоти, їхні солі.  

Елементи VIIB групи. Загальна характеристика атомів елементів VIIB 

групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Знаходження в природі. 

Манґан. Одержання манґану з природних сполук. Ферроманґан. Сполуки 

манґану. Оксиди і гідроксиди манґану. Залежність їх властивостей від ступеня 

окиснення атомів манґану. Сполуки манґану вищих ступенів окиснення. 

Кислоти манґану. Манґанати, перманґанати. Окисні властивості перманґанатів і 

манґанатів. Залежність окисних властивостей перманґанатів від рН середовища.  

Технецій і реній. Властивості ренію, його оксиди і гідроксиди. Ренієва 

кислота і її солі. Відновні властивості ренатів.  

Застосування сполук елементів VIІB групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

Елементи VIIIB групи. Загальна характеристика атомів елементів VIIIB 

групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин.  
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Елементи родини заліза. Розповсюдженість у земній корі, природні 

сполуки, історія відкриття. Найважливіші сплави заліза: чавун, сталь, леговані 

сталі. Хімізм виробництва чавуну та переробки його на сталь. Одержання заліза 

прямим відновленням оксидів. Порівняння властивостей найважливіших 

сполук Fe, Co, Ni (II, III), їх одержання. Ферати. Комплексні сполуки Fe, Co, Ni.  

Елементи родини платини. Розповсюдження в природі, історія відкриття, 

одержання. Особливості фізичних і хімічних властивостей простих речовин, їх 

практичне використання. Властивості найважливіших сполук, їх одержання, 

застосування в лабораторній практиці, техніці, медицині.  

Біологічне значення та токсикологія сполук Fe, Co, Ni, Pt.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте будову атомів d-елементів ІВ, ІІВ груп. Яку 

електронну конфігурацію вони мають в основному стані? Які орбіталі в атомах 

елементів цих груп можуть брати участь в утворенні хімічного зв’язку? 

2. Які ступені окиснення характерні для елементів цих підгруп? Які з них 

найбільш характерні для Сu, Ag та Аu?  

3. Охарактеризуйте відновлювальні властивості простих речовин. Як вони 

змінюються у рядах  Сu–Аu, Zn–Нg?  

4. Розгляньте відношення металів ІВ, ІІВ груп до води, кислот, лугів і 

солей.  

5. Охарактеризуйте біологічне значення елементів ІВ, ІІВ груп. 

6. Наведіть приклади промислового застосування сполук купруму, 

арґентуму, ауруму, цинку, кадмію та меркурію?  

7. У чому проявляється схожість і відмінність 3d-, 4f- та 5f-елементів? 

8. Який лантаноїд має найсильніші відновні властивості? Відповідь 

аргументуйте.  

9. Охарактеризуйте будову атомів d-елементів ІVВ, VВ і VІВ груп. Яку 

електронну конфігурацію вони мають в основному стані?   

10. Проаналізуйте особливості зміни атомних радіусів, енергій йонізації, 

спорідненості до електрона та електронегативності в рядах Ті–Нf , V–Nb.  

11. Які ступені окиснення характерні для елементів цих підгруп?   
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12. Охарактеризуйте відношення металів ІVВ, VВ та VІВ груп до  води, 

кислот, лугів і солей. Напишіть рівняння відповідних реакцій.  

13. Як змінюють кислотно-основні та окисно-відновлювальні властивості 

сполук елементів ІVВ, VВ та VІВ груп?   

14. Які ступені окиснення характерні для d-елементів VІІВ групи? 

Наведіть по два приклади сполук цих елементів у характерних ступенях 

окиснення та охарактеризуйте їх.  

15. Напишіть рівняння реакцій, в яких сполуки мангану проявляють: 

а) окисні; б) відновні; в) окисно-відновні властивості. Назвіть сполуки мангану, 

які можуть проявляти окисно-відновну двоїстість.  

16. Охарактеризуйте відношення Мn, Re, Tc до води, лугів, кислот.  

17. Які ступені окиснення характерні для Fe, Co, Ni? Наведіть по два 

приклади сполук цих елементів у характерних ступенях окиснення.  

18. Які ступені окиснення характерні для платиноїдів? Наведіть по два 

приклади сполук цих елементів у характерних ступенях окиснення та 

охарактеризуйте їх.  

19. Як взаємодіють Fe, Co, Ni із соляною, нітратною та сульфатною 

кислотами? Як ці метали взаємодіють з водою та водними розчинами солей?  

20. Охарактеризуйте відношення платиноїдів до води, лугів, кислот.  

21. Охарактеризуйте способи одержання міді, срібла, золота, цинку, 

хрому, заліза та їх найважливіших сплавів у промисловості. 

Література: [1–7, 13–18]. 

 

Змістовий модуль 2 Органічна хімія 

Тема 2.1 Вступ. Теоретичні уявлення в органічній хімії. Предмет 

органічної хімії. Найважливіші етапи розвитку органічної хімії та 

промисловості органічного синтезу. Значення органічної хімії у природі та 

практичній діяльності людей. Основні положення теорії хімічної будови 

органічних сполук А. М. Бутлерова. Структурні принципи в органічній хімії. 

Тетраедрична модель атома вуглецю. Явище гомології. Поняття про ізомерію 

органічних сполук. Радикали. Принципи раціональної та міжнародної 
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номенклатури (ІЮПАК). Основні типи хімічних зв’язків. Квантово-механічні 

уявлення про природу ковалентного зв’язку і його характеристика. Типи 

механічних, хімічних реакцій, органічних сполук. Класифікація органічних 

сполук. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає органічна хімія? Які її завдання?  

2. Як класифікують органічні сполуки за будовою вуглецевого скелету та 

природою функціональних груп? Основні функціональні групи й класи 

органічних сполук. 

3. Які типи хімічних зв’язків в органічних молекулах? 

4. Наведіть класифікацію органічних реакцій і реагентів.  

5. Які типи механізмів органічних реакцій? 

6. Охарактеризуйте типи органічних реакцій (приєднання, заміщення, 

відщеплення). 

Література: [8–12, 19]. 

 

Тема 2.2 Вуглеводні 

Насичені, ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, алкадієни). 

Гомологічний ряд насичених вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. Одержання 

та властивості насичених вуглеводнів. Реакції заміщення й окиснення. 

Використання насичених вуглеводнів. Гомологічний ряд етиленових 

вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. Одержання та властивості: реакції 

приєднання (правило Марковнікова), окиснення та полімеризації.  

Дієнові вуглеводні. Каучуки. Гомологічний ряд ацетиленових 

вуглеводнів, номенклатура. Одержання та властивості. Реакції приєднання, 

заміщення й окиснення. Використання ненасичених вуглеводнів у 

промисловості. 

Циклоакани та циклоалкени. Класифікація, ізомерія, номенклатура. 

Електронна та просторова будова, способи одержання, хімічні властивості. 

Теорія напруження. Терпени. Представники, природні джерела, застосування.  

Ароматичні вуглеводні. Арени. Гомологічний ряд ароматичних 
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вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. Одержання та властивості ароматичних 

вуглеводнів. Спрямувальна дія замісників у бензольному ядрі. Найважливіші 

представники, їх застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте гомологічний ряд, будову та ізомерію, номенклатуру 

таких класів вуглеводнів: алкани, алкени, циклоалкани, циклоалкени. 

2. Які хімічні властивості алканів? Охарактеризуйте реакції радикального 

заміщення (SR), механізм галоґенування.  

3. Наведіть приклади застосування окремих представників алканів, 

алкінів, аренів у медицині, фармації. 

4. Які реакції характерні для циклоалканів?  

5. Охарактеризуйте класи терпенів та хімічні властивості моноциклічних 

терпенів. 

6. Охарактеризуйте хімічні властивості алкенів, реакції електрофільного 

приєднання (АЕ). Правило Марковнікова та його сучасна інтерпретація. 

Окиснення алкенів, реакція Вагнера. 

7. Які є типи дієнів? Охарактеризуйте їх будову, номенклатуру. 

8. Які особливості реакцій електрофільного приєднання у спряжених 

дієнах (АЕ) (галоґенування, гідрогалоґенування)?  

9. Охарактеризуйте хімічні властивості алкінів: реакції електрофільного 

приєднання (АЕ) (галоґенування, гідрогалоґенування, гідратації – реакція 

Кучерова). Правило Ельтекова. Окиснення та відновлення алкінів. 

10. Які хімічні властивості характерні для аренів?  

11. Охарактеризуйте реакції електрофільного заміщення (SЕ) – 

галоґенування, нітрування, сульфування, алкілювання, ацилювання. 

12. Охарактеризуйте реакції приєднання в аренів (гідрування, приєднання 

хлору). Окиснення аренів.  

Література: [8–12, 19]. 

 

Тема 2.3 Спирти. Феноли 

Оксисполуки. Одно- й багатоатомні спирти. Гомологічний ряд насичених 

одноатомних спиртів. Класифікація. Ізомерія. Поняття про первинні, вторинні, 
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третинні спирти. Номенклатура спиртів. Способи добування. Фізичні 

властивості. Хімічні властивості: взаємодія з лужними металами, 

галоґеноводневими кислотами, галоґеноїдами фосфору. Добування простих і 

складних ефірів органічних та мінеральних кислот. Дегідратація, окиснення та 

дегідрування спиртів. Хімічні властивості первинних, вторинних і третинних 

спиртів.  

Ненасичені спирти. Вініловий та аліловий спирти. Багатоатомні спирти. 

Класифікація, ізомерія, номенклатура. Фізичні та хімічні властивості. 

Етиленгліколь, технічне добування та застосування.  

Гліцерин. Добування з жирів, цукристих речовин, з пропілену. Хімічні 

властивості та застосування. Поняття про спирти вищої атомності. 

Феноли та нафтоли. Ізомерія та номенклатура. Способи добування. 

Фізичні та хімічні властивості. Утворення фенолятів, алкілування й ацилювання 

фенолів, дія галоґенів, нітратної та сульфатної кислот. Дво- і триатомні феноли. 

 і  нафтоли. Фенольні антиоксиданти. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку будову мають спирти? Як їх класифікують за кількістю 

гідроксильних груп і природою вуглеводневого радикала?  

2. Які хімічні властивості характерні для одноатомних спиртів? 

3. Охарактеризуйте реакції нуклеофільного заміщення в алканолах (SN): 

утворення галоґеналканів, естерів.  

4. Які хімічні властивості мають гліколі та гліцерол?  

5. Застосування окремих представників спиртів і фенолів у медицині, 

фармації.  

6. Наведіть класифікацію фенолів за кількістю гідроксильних груп.  

7. Охарактеризуйте реакції фенолів за зв’язком О–Н (утворення 

фенолятів, етерів та естерів). 

8. Реакції електрофільного заміщення (SE) у фенолів: галоґенування, 

нітрування, сульфування. Відновлення та окиснення фенолів. 

9. Охарактеризуйте багатоатомні феноли та їх основні хімічні 

перетворення. 
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Література: [8–12, 19]. 

 

Тема 2.4 Оксосполуки. Карбонові кислоти та їх похідні 

Альдегіди та кетони. Будова, ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів. 

Природа карбонільної групи (- і -зв’язок). Добування альдегідів і кетонів: 

окиснення спиртів, піролізом солей карбонових кислот, гідролізом 

дигалоґенопохідних, гідратацією ацетилену і його гомологів. Оксосинтез. 

Фізичні та хімічні властивості. Реакції з нуклеофільними реагентами та їхній 

механізм: взаємодія з синильною кислотою, магнійгалоґеналкілами,  

гідросульфітом натрію, аміаком, гідроксиламіном, гідразином та його 

похідними, утворення напівацеталей та ацеталей. Полімеризація аліфатичних 

альдегідів. Альдольна й кротонова конденсації. Відновлення альдегідів і 

кетонів. Окислення альдегідів і кетонів. Реакція «срібного дзеркала». Реакція з 

фелінговою рідиною. Поняття про ненасичені альдегіди та кетони.  

Класифікація карбонових кислот. Одноосновні карбонові кислоти. 

Ізомерія. Номенклатура. Ацильні радикали. Природа карбоксильної групи. 

Способи добування кислот. Фізичні та хімічні властивості. Добування та 

властивості функціональних похідних кислот: галоґенангідридів, ангідридів, 

складних ефірів, амідів, нітрилів. 

Ненасичені одноосновні кислоти. Акрилова та метакрилова кислоти, їхні 

ефіри та нітрили. Технічні способи добування та застосування. Полімеризація 

та співполімеризація. 

Двохосновні кислоти. Класифікація. Номенклатура. Особливості хімічних 

властивостей. Поняття про ненасичені двохосновні кислоти: малеїнова та 

фумарова кислоти, їхні властивості. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію альдегідів, гомологічний ряд, номенклатуру, 

ізомерію, фізичні властивості. 

2. Яку електронну будову має карбонільна група? Як впливає природа 

вуглеводневого радикала на реакційну здатність оксосполук? 

3. Охарактеризуйте хімічні властивості альдегідів. Реакції 
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нуклеофільного приєднання (АN): гідратація, утворення напівацеталів та 

ацеталів, ціаннідної кислоти. 

4. Охарактеризуйте реакції приєднання–відщеплення альдегідів, взаємодії 

карбонільних сполук з амоніаком, амінами (основи Шиффа). 

5. Реакції альдольної конденсації. Окиснення і відновлення оксосполук. 

Полімеризація альдегідів. Застосування окремих представників у медицині, 

фармації. 

6. Наведіть загальну характеристику кетонів, їхні фізичні та хімічні 

властивості. 

7. Наведіть класифікацію карбонових кислот, гомологічний ряд, 

номенклатуру. 

8. Яка електронна будова карбоксильної групи? 

9. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості монокарбонових 

кислот. Кислотні властивості карбонових кислот та їх залежність від природи 

вуглеводневого радикала. Утворення солей. 

10. Охарактеризуйте реакції нуклеофільного заміщення в 

монокарбонових кислотах (утворення функціональних похідних 

монокарбонових кислот: галоґенангідридів, ангідридів, естерів, амідів). Якісна 

реакція на ацетат-йон. 

11. Які особливості властивостей ароматичних карбонових кислот? 

Орієнтувальна дія карбоксильної групи в реакціях (SE). Бензойна кислота. 

Якісна реакція на бензоат-йон. 

12. Які властивості мають дикарбонові кислоти як біфункціональні 

сполуки? Якісна реакція на оксалат-йон. 

13. Специфічні властивості дикарбонових кислот. Відношення до 

нагрівання (декарбоксилювання, утворення циклічних ангідридів, циклічних 

імідів). Наведіть приклади застосування окремих представників у медицині, 

фармації. 

Література: [8–12, 19]. 
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Тема 2.5 Загальна характеристика гетероциклів. Класифікація, 

номенклатура. Ароматичні гетероцикли. Характер делокалізації р-електронів у 

п’яти- та шестичленних гетероциклах, вплив гетероатома. Порівняльна 

характеристика ароматичності бензену та гетероциклічних ароматичних 

сполук. 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом: фуран, 

тіофен, пірол. Знаходження у природі. Загальні та специфічні методи синтезу 

фурану, піролу та тіофену. Одержання фурану з фурфуролу та                                   

1,4-дикарбонільних сполук. Взаємне перетворення п’ятичленних гетероциклів 

за Юр’євим. Властивості п’ятичленних гетероциклів.  

Піридин як представник шестичленних гетероциклів. Піридинове кільце у 

складі природних сполук. Вітаміни, що містять піридинове кільце. 

Піридиновий та піперидиновий цикли в алкалоїдах. Одержання піридину. 

Хімічні властивості. Будова піридину і вплив його гетероатома на розподіл 

електронної густини в ядрі. Основність і нуклеофільність піридину. Реакції з 

мінеральними кислотами, алкілгалоґенідами. Реакції електрофільного 

заміщення: нітрування, сульфування та бромування. Нуклеофільне заміщення 

при взаємодії піридину з натрій амідом, калій гідроксидом. Поняття про 

нуклеїнові кислоти. Піримідин та його основи. Пурин. 

Хінолін. Будова, хімічні властивості. Значення гетероциклів у природі та 

різних галузях промислового органічного синтезу. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте гетероциклічні сполуки. Класифікація за розміром 

циклу, природою гетероатома, кількістю гетероатомів та ступенем насиченості. 

Основні принципи номенклатури гетероциклічних сполук. 

2. Охарактеризуйте ароматичні особливості найважливіших 

гетероциклічних сполук. Кислотно-основні властивості. Властивості атомів 

азоту пірольного та піридинового типу. 

3. Охарактеризуйте п’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним 

гетероатомом. Бідова та хімічні властивості піролу, фурану, тіофену. Реакції 

електрофільного заміщення (SE). Особливості реакцій нітрування, сульфування 
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і галоґенування ацидофобних гетероциклів. Реакції відновлення. Застосування 

окремих представників у медицині, фармації. 

4. Охарактеризуйте азоли: піразол, імідазол, тіазол, тіазолідин, тіадіазол, 

оксазол. Які будова та хімічні властивості цих сполук? Кислотно-основні 

властивості. Реакції електрофільного заміщення (SE). Відновлення. 

Застосування окремих представників у медицині, фармації. 

5. Охарактеризуйте лікарські засоби на основі піразолону-5: антипірин, 

анальгін. 

6. Які хімічні властивості піридину? Реакції електрофільного (SE) та 

нуклеофільного (SN) заміщення в піридині. Реакції відновлення. Піперидин. 

Застосування окремих представників у медицині, фармації. 

Література: [8–12, 17]. 

 

Тема 2.6 Вуглеводи (моносахариди, дисахариди, полісахариди). 

Класифікація вуглеводів. Моносахариди. Будова, просторова конфігурація, 

таутомерія моносахаридів. Фізичні властивості моносахаридів. Хімічні 

властивості: окиснення, реакція «срібного дзеркала», взаємодія з фелінговою 

рідиною, відновлення, взаємодія з фенілгідразином, спиртами, галоґеналкілами, 

ангідридами кислот. Бродіння гексоз. Глікозиди. Окремі представники 

моносахаридів: глюкоза, галактоза, фруктоза, рибоза, арабіноза, ксилоза. 

Дисахариди. Відновлюючі та невідновлюючі дисахариди. Мальтоза, 

лактоза, целобіоза, сахароза. Високомолекулярні полісахариди. Крохмаль, 

глікоген, клітковина. Пектинові речовини.  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику вуглеводів, їх класифікацію (моно-, 

оліго- та полісахариди). Біологічне значення. 

2. Охарактеризуйте будову, номенклатуру та класифікацію моносахаридів 

(альдо-, кетопентози та гексози).  

3. Які хімічні властивості моносахаридів? Реакції напівацетального 

гідроксилу. Утворення глікозидів. Реакції спиртових гідроксильних груп 

(ацилювання, алкілювання): утворення етерів та естерів. 

4. Охарактеризуйте відновні властивості моноз. Окиснення глюкози; 
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утворення глюконової, глюкарової та глюкуронової кислот. Якісні реакції на 

виявлення глюкози. 

5. Які речовини належать до полісахаридів? Охарактеризуйте 

гомополісахариди: крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза.  

6. Як відбувається гідроліз полісахаридів? 

Література: [8–12, 19]. 

 

Тема 2.7 Аміни. Амінокислоти. Білки. Будова, ізомерія, класифікація. 

Одержання амінів. Фізичні та хімічні властивості амінів. Діаміни, діазо- й 

азосполуки. Поняття про азобарвники. Класифікація та номенклатура  

амінокислот. Метод одержання амінокислот. Фізичні і хімічні властивості. 

Амфотерність амінокислот. Реакції, що відрізняють -, - і -амінокислоти.  

Білки. Будова. Первинна, вторинна, третинна і четвертинна структури. 

Класифікація білків. Тваринні та рослинні білки, їх значення. Синтез білків, 

пептидний зв’язок. Властивості білків. Осадження білків оборотне та 

необоротне (денатурація). Кольорові реакції білків: біуретова та 

ксантопротеїнова реакції. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію, номенклатуру, ізомерію, фізичні та хімічні 

властивості амінів.  

2. Охарактеризуйте аміни як нуклеофільні реагенти. Реакції алкілування, 

ацилювання, утворення основ Шиффа. 

3. Охарактеризуйте ароматичні аміни. Як впливає аміногрупа на 

проходження реакцій електрофільного заміщення (SN) в ароматичних амінах: 

галоґенування, сульфування, нітрування? 

4. Яку будову мають амінокислоти. Номенклатура. Хімічні властивості. 

Амфотерні особливості амінокислот. Специфічні реакції α-, β-, γ-амінокислот. 

5. Яку будову мають білки? Охарактеризуйте їх основні структури. 

6. Охарактеризуйте властивості білків. Які кольорові реакції 

застосовують для визначення білків? 

Література: [8–12, 19]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Елементи VIIA групи. Загальна характеристика елементів VII А групи. 

Знаходження в природі.  

2. Водень. Способи одержання. Фізичні та хімічні властивості, 

застосування. 

3. Фтор. Способи одержання. Фізичні та хімічні властивості.  

4. Сполуки фтору. Фтороводень, плавикова кислота, фториди.  

5. Хлор. Хлор у природі. Лабораторні та промислові способи одержання, 

його фізичні та хімічні властивості.  

6. Хлороводень, хлоридна кислота, хлориди. Взаємодія хлору з водою, 

лугами та іншими складними речовинами.  

7. Кисневмісні сполуки хлору. Порівняння сили, міцності й окисних 

властивостей оксикислот хлору.  

8. Застосування хлору та його сполук.  

9. Бром. Йод. Методи одержання в лабораторії та у промисловості. 

Фізичні та хімічні властивості простих речовин. 

10.  Бромоводень, йодоводень, бромоводнева та йодоводнева кислоти, їх 

солі. Одержання, властивості, застосування. Порівняльна характеристика сили 

галоґеноводневих кислот і відновних властивостей їх атомів.  

11. Кисневмісні сполуки брому та йоду. Порівняльна характеристика 

оксикислот галоґенів з однаковими ступенями окиснення 

кислотоутворювальних елементів. Загальна характеристика сполук галоґенів.  

12. Застосування галоґенів та їхніх сполук. Біологічне значення і 

токсикологія. 

13. Елементи VIA групи. Загальна характеристика елементів VI А групи. 

Знаходження в природі. 

14. Оксиґен. Ізотопний склад. Лабораторний і промислові способи 

одержання кисню, його фізичні та хімічні властивості, одержання, утворення в 

природі. 

15.  Гідроґеновмісні сполуки оксиґену. Пероксиди. Одержання, 

властивості, застосування пероксидів металів. Термодинамічна стійкість, 

кислотно-основні та окисно-відновні властивості гідроґен пероксиду.  
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16. Оксиди, способи їх одержання, властивості, класифікація та 

номенклатура. 

17. Сульфур. Алотропія сірки. Хімічні властивості та практичне 

застосування сірки. Гідроґеновмісні сполуки сульфуру.  

18. Сірководень, одержання, фізичні та хімічні властивості. Сірководнева 

кислота, сульфіди, їхні відновні властивості. Полісірководні та полісульфіди.  

19. Оксиґеновмісні сполуки сульфуру: будова молекули, валентні зв’язки, 

сульфітна кислота, сульфіти, їхні хімічні властивості.  

20. Сульфатна кислота, її властивості (концентрованої та розбавленої). 

Взаємодія з металами та складними речовинами. Виробництво сульфатної 

кислоти.  

21. Тіосульфатна кислота та її солі, їхнє практичне значення.  

22. Олеум і піросульфатна кислота. Солі сульфатної кислоти, їх 

знаходження в природі, властивості, застосування.  

23. Селен, телур, полоній. Порівняльна характеристика, фізичні та хімічні 

властивості. 

24.  Гідроґеновмісні та оксиґеновмісні сполуки селену, телуру, полонію. 

Зміна властивостей у гідроґеновмісних сполуках елементів у підгрупі. Значення 

в сучасній техніці. 

25. Застосування сполук елементів VIA групи. Біологічне знчення і 

токсикологія.  

26. Елементи VA групи. Загальна характеристика елементів VА групи. 

Знаходження в природі.  

27. Нітроґен. Нітроґен у природі. Фізичні та хімічні властивості. 

Лабораторні та промислові способи добування.  

28. Гідроґеновмісні сполуки нітроґену. Амоніак, солі амонію. Аміди, 

іміди, нітриди. Гідразин. Гідроксиламін (будова молекул, одержання, 

властивості).  

29. Лабораторні та промислові способи одержання амоніаку. Здатність 

амоніаку до взаємодії за донорно-акцепторним механізмом. Практичне 

застосування амоніаку та його солей.  

30. Оксиґеновмісні сполуки нітроґену. Будова молекул, хімічні 
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властивості.  

31. Нітратна кислота, хімічні властивості, особливості будови молекул. 

Нітрати.  

32. Фосфор. Алотропні видозміни, їх властивості. Добування і 

властивості фосфору.  

33. Фосфіди, фосфіни. Порівняння геометрії молекул і властивостей 

фосфіну і амоніаку.  

34. Оксиґеновмісні сполуки фосфору. Оксиди.  

35. Оксокислоти. Зміна стійкості, кислотних і окисно-відновних 

властивостей в ряду оксокислот фосфору. Мета-, поліфосфати. Солі 

ортофосфатної кислоти. 

36. Арсен, стибій, бісмут. Порівняльна характеристика фізичних і 

хімічних властивостей.  

37. Гідроґеновмісні сполуки, оксиди та гідроксиди арсену, стибію, 

бісмуту, їх одержання та властивості.  

38. Галоґеніди арсену, стибію, бісмуту, їх властивості. Гідроліз солей As, 

Sb, Bi. Сульфіди.  

39. Застосування сполук елементів VA групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

40. Елементи IVA групи. Загальна характеристика атомів елементів і 

простих речовин. Знаходження в природі. 

41. Карбон. Алотропія, фізичні та хімічні властивості, практичне 

значення. Особливості гібридизації орбіталей. Особливості хімії карбону та 

значення його в органічних сполуках.  

42. Активоване вугілля, застосування. Карбіди металів. Оксиґеновмісні 

сполуки карбону, їхні хімічні властивості.  

43. Оксид карбону (ІІ), хімічні властивості (зокрема СО як відновник). 

Фізіологічна дія СО, техніка безпеки, перша медична допомога у випадку 

отруєннях чадним газом. Фосген, карбоніли металів.  

44. Оксид карбону (ІV), будова молекули, фізичні та хімічні властивості. 

СО2 в природі. Фотосинтез.  

45. Карбонатна кислота, карбонати, гідрокарбонати.  
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46. Cполуки карбону з нітроґеном і галоґенами. Синильна кислота. 

Ціаніди.  

47. Тетрахлорид карбону. Флюоропохідні карбону, фреони.  

48. Силіцій. Силіцій у природі. Природні силікати. Промислові та 

лабораторні способи одержання, властивості та застосування.  

49. Гідроґеновмісні сполуки силіцію, відмінність їхніх властивостей від 

аналогічних сполук карбону. Оксиґеновмісні сполуки силіцію. Силікатні 

кислоти. Силікати, штучні силікати. Скло, цемент, бетон, фарфор, фаянс.  

50. Ґерманій, станум, плюмбум і їх сполуки, одержання, фізичні та хімічні 

властивості. Алотропія. Значення в сучасній техніці.  

51. Оксиди та гідроксиди ґерманію, стануму, плюмбуму, їхні кислотно-

основні та окисно-відновні властивості. Причини зниження стійкості вищих 

ступенів окиснення в ряду ґерманію, стануму, плюмбуму.  

52. Застосування сполук елементів ІVA групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

53. Елементи VIIIA групи. Історія відкриття елементів VIIIA групи. Їх 

місце в періодичній системі, електронна структура атомів. Знаходження в 

природі, способи їх виділення, властивості, застосування. Найважливіші 

сполуки, їхні властивості, одержання. Біологічне значення і токсикологія. 

54. Загальні властивості та способи одержання металів. Металічний стан 

речовини. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних 

утворювати металічний зв’язок; положення цих елементів у періодичній 

системі.  

55. Загальні хімічні властивості металів, їх залежність від будови атомів. 

Типи кристалічних ґраток металів.  

56. Поняття про металічні сплави. Найважливіші компоненти сплавів. 

Полікристалічна структура реальних металів і сплавів.  

57. Електрохімічний механізм взаємодії металів з водою і водними 

розчинами електролітів. Електрохімічний ряд стандартних електродних 

потенціалів металів.  

58. Корозія металів і основні способи захисту від неї. Огляд основних 

методів одержання металів.  
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59. Елементи IA групи. Загальна характеристика атомів елементів IA 

групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Знаходження в природі.  

60. Властивості, одержання, застосування найважливіших сполук 

елементів IA групи: гідридів, оксидів, гідроксидів, пероксидів, солей. Значення 

сполук елементів ІА групи для живих організмів.  

61. Калійні добрива, їх виробництво. Розповсюдженість у земній корі, 

ізотопний склад, природні сполуки. Застосування сполук елементів ІA групи. 

Біологічне значення і токсикологія. 

62. Елементи IIA групи. Загальна характеристика атомів елементів IIA 

групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Знаходження в природі.  

63. Властивості, одержання, застосування найважливіших сполук 

елементів IІA групи: гідридів, оксидів, гідроксидів, пероксидів, солей.  

64. Значення сполук елементів ІІА групи для живих організмів. 

Розповсюдженість в земній корі, ізотопний склад, природні сполуки.  

65. Застосування сполук елементів ІІA групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

66. Елементи IIIA групи. Загальна характеристика атомів елементів IIIA 

групи та простих речовин. Знаходження в природі. 

67. Бор. Алотропія. Фізичні та хімічні властивості, одержання і 

застосування. Особливості структури борогідроґенів, їхні властивості. Бориди 

металів.  

68. Нітрид, оксид, гідроксид бору. Структура, властивості, застосування. 

Ортоборна кислота. Бура.  

69. Алюміній. Фізичні та хімічні властивості, одержання. Алюмотермія. 

Застосування алюмінію і сплавів.  

70. Одержання і властивості сполук алюмінію: оксиду, гідроксиду, 

гідроксоалюмінатів, солей, їх практичне застосування.  

71. Ґалій, індій, талій. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, їх 

практичне використання. Одержання і властивості найважливіших сполук 

елементів: оксидів, гідроксидів, солей.  

72. Застосування сполук елементів ІІІA групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 



34 
 

73. Загальна характеристика властивостей елементів побічних підгруп. 

Знаходження в природі.  

74. Особливості електронних структур атомів елементів d і f-родин. Їх 

положення в періодичній системі. Порівняння властивостей атомів, простих 

речовин і сполук елементів головних та побічних підгруп. Різноманітність 

ступенів окиснення.  

75. Загальна характеристика атомів елементів IB групи, фізичні та хімічні 

властивості простих речовин.  

76. Купрум, арґентум, аурум. Найважливіші сполуки: оксиди, гідроксиди, 

солі. Комплексні сполуки.  

77. Властивості сполук Сu, Ag, Au. Біологічне значення купруму та 

арґентуму. Купрум як мікроелемент. Живлення рослин. Знаходження в природі, 

способи їх одержання.  

78. Застосування сполук елементів ІВ групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

79. Елементи IIВ групи. Цинк, кадмій, меркурій. Розповсюдженість у 

природі, ізотопний склад, природні сполуки. Загальна характеристика атомів 

елементів, фізичні та хімічні властивості сполук.  

80. Комплексні сполуки елементів. Практичне використання сполук Zn, 

Cd, Hg. Застосування сполук елементів ІІВ групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

81. Елементи IVВ-VВ груп. Титан, цирконій, гафній. Загальна 

характеристика елементів, фізичних та хімічних властивостей простих речовин. 

Знаходження в природі.  

82. Хімізм одержання з природних сполук титану, цирконію, гафнію. 

Оксиди, гідроксиди, солі.  

83. Застосування титану, цирконію, гафнію та їх сполук. Порівняння 

властивостей елементів IVA i IVB груп.  

84. Ванадій, ніобій, тантал. Загальна характеристика атомів елементів, 

фізичні та хімічні властивості простих речовин. Знаходження в природі. 

Способи їх одержання. Оксиди, гідроксиди, солі.  

85. Застосування ванадію, ніобію, танталу. Порівняння властивостей 
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елементів VA i VB груп. Застосування сполук елементів IVВ-VВ груп. 

Біологічне значення і токсикологія. 

86. Елементи VIB групи. Загальна характеристика атомів елементів VIB 

групи, хімічні та фізичні властивості простих речовин. Знаходження в природі. 

87. Хром. Способи одержання хрому. Сполуки хрому (ІІ, ІІІ, VI). Оксиди, 

гідроксиди, солі, їх одержання, властивості. Залежність кислотно-основних 

властивостей оксидів і гідроксидів хрому від величини умовних зарядів і 

радіусів відповідних іонів. Гідроксо-і оксохромати  (ІІІ). Хромові кислоти, 

хромати і дихромати, умови їх існування. Сполуки Cr (VI) як окисники. 

Хромова суміш.  

88. Молібден і вольфрам. Одержання молібдену і вольфраму з їх 

природних сполук. Поняття про порошкову металургію. Властивості та 

застосування молібдену та вольфраму, їх сплавів. Молібденова та вольфрамова 

кислоти, їх солі.  

89. Елементи VIIB групи. Загальна характеристика атомів елементів VIIB 

групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Знаходження в природі. 

90. Манґан. Одержання манґану з природних сполук. Ферроманґан. 

Сполуки манґану. Оксиди та гідроксиди манґану. Залежність їхніх властивостей 

від ступеня окиснення атомів манґану.  

91. Сполуки манґану вищих ступенів окиснення. Кислоти манґану. 

Манґанати, перманганати. Окисні властивості перманґанатів і манґанатів. 

Залежність окисних властивостей перманґанатів від рН середовища.  

92. Технецій і реній. Властивості ренію, його оксиди і гідроксиди. Ренієва 

кислота і її солі. Відновні властивості ренатів.  

93. Застосування сполук елементів VIB групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

94. Елементи VIIIB групи. Загальна характеристика атомів елементів 

VIIIB групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин.  

95. Елементи родини феруму. Розповсюдженість у земній корі, природні 

сполуки, історія відкриття. Найважливіші сплави заліза: чавун, сталь, леговані 

сталі. Хімізм виробництва чавуну та переробки його на сталь. Одержання заліза 

прямим відновленням оксидів. Порівняння властивостей найважливіших 
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сполук Fe, Co, Ni (II, III), їх одержання. Феррати. Комплексні сполуки Fe, Co, 

Ni.  

96. Елементи родини платини. Розповсюдження в природі, історія 

відкриття, одержання. Особливості фізичних і хімічних властивостей простих 

речовин, їх практичне використання. Властивості найважливіших сполук, їх 

одержання, застосування в лабораторній практиці, техніці, технології, 

медицині.  

97. Біологічне значення та токсикологія сполук Fe, Co, Ni, Pt.  

98. Елементи IIIВ групи. Особливості електронних структур атомів 

елементів IIIB. Знаходження в природі. 

99. Скандій, ітрій. Загальна характеристика атомів елементів, фізичні та 

хімічні властивості простих речовин. Прогнозування властивостей екабору 

(скандію) і його сполук Д. І. Менделєєвим. Оксиди, гідроксиди, солі  

100. Лантаноїди і актиноїди. Історія відкриття. Характеристика 

властивостей простих речовин. Синтез нових елементів. Знаходження в 

природі. Фізичні та хімічні властивості простих сполук. Оксиди. Характер 

зміни властивостей гідроксидів. Загальна характеристика солей.  

101. Уран. Природні та штучні ізотопи. Одержання, фізичні та хімічні 

властивості урану та його сполук.  

102. Застосування сполук елементів IІІВ групи. Біологічне значення і 

токсикологія. 

103. Предмет органічної хімії. Найважливіші етапи розвитку органічної 

хімії та промисловості органічного синтезу. Значення органічної хімії у природі 

та практичній діяльності людей.  

104. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук 

А. М. Бутлерова. Структурні принципи в органічній хімії. Тетраедрична модель 

атома Карбону. Явище гомології. Поняття про ізомерію органічних сполук. 

Радикали. Принципи раціональної та міжнародної номенклатури (ІЮПАК).  

105. Основні типи хімічних зв’язків. Квантово-механічні уявлення про 

природу ковалентного зв’язку і його характеристика. Типи механічних, 

хімічних реакцій, органічних сполук. Класифікація органічних сполук. 

106. Насичені вуглеводні та ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, 
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алкіни, алкадієни). Гомологічний ряд насичених вуглеводнів, ізомерія, 

номенклатура. 

107. Одержання та властивості насичених вуглеводнів. Реакції заміщення 

й окиснення. Використання насичених вуглеводнів.  

108. Гомологічний ряд етиленових вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. 

Одержання та властивості: реакції приєднання (правило Марковнікова), 

окиснення та полімеризації.  

109. Дієнові вуглеводні. Каучуки. Гомологічний ряд ацетиленових 

вуглеводнів, номенклатура. Одержання та властивості. Реакції приєднання, 

заміщення й окиснення. Використання ненасичених вуглеводнів у 

промисловості. 

110. Циклоакани та циклоалкени. Класифікація, ізомерія, номенклатура. 

111. Циклопарафіни. Електронна та просторова будова, способи 

одержання, хімічні властивості. Теорія напруження. Терпени. Представники, 

природні джерела, застосування.  

112. Ароматичні вуглеводні. Арени. Гомологічний ряд ароматичних 

вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. Одержання та властивості ароматичних 

вуглеводнів. Спрямувальна дія замісників у бензольному ядрі. Найважливіші 

представники, їх застосування. 

113. Галоґенопохідні вуглеводнів. Класифікація галоґенопохідних. 

Одержання аліфатичних і ароматичних галоґенопохідних. Хімічні властивості. 

Взаємодія з воднем, водою, водними та спиртовими розчинами лугів, аміаком, 

ціанідом калію, алкоголятами, солями карбонових кислот, нітратом срібла, 

металами. Найважливіші представники.  

114. Оксисполуки. Одно- й багатоатомні спирти. Гомологічний ряд 

насичених одноатомних спиртів. Класифікація. Ізомерія. Поняття про первинні, 

вторинні, третинні спирти. Номенклатура спиртів. Способи добування. Фізичні 

властивості. Хімічні властивості: взаємодія з лужними металами, 

галоґеноводневими кислотами, галоґеноїдами фосфору. Добування простих і 

складних ефірів органічних і мінеральних кислот. Дегідратація, окиснення та 

дегідрування спиртів. Хімічні властивості первинних, вторинних і третинних 

спиртів.  
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115. Ненасичені спирти. Вініловий і аліловий спирти. Багатоатомні 

спирти. Класифікація, ізомерія, номенклатура. Фізичні та хімічні властивості. 

Етиленгліколь, технічне добування та застосування.  

116. Гліцерин. Добування з жирів, цукристих речовин і з пропілену. 

Хімічні властивості і застосування. Поняття про спирти вищої атомності. 

117. Феноли та нафтоли. Ізомерія та номенклатура. Способи добування. 

Фізичні та хімічні властивості. Утворення фенолятів, алкілування й ацилювання 

фенолів, дія галоґенів, нітратної та сульфатної кислот. Дво- і триатомні феноли. 

 і  нафтоли. Фенольні антиоксиданти. 

118. Оксисполуки. Альдегіди та кетони. Будова, ізомерія, номенклатура 

альдегідів і кетонів. Природа карбонільної групи (- і -зв’язок).  

119. Добування альдегідів і кетонів окисненням  спиртів, піролізом солей 

карбонових кислот, гідролізом дигалоґенопохідних, гідратацією ацетилену і 

його гомологів. Оксосинтез.  

120. Фізичні та хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції з 

нуклеофільними реагентами та їхній механізм: взаємодія із синильною 

кислотою, маґнійгалоґеналкілами, гідросульфітом натрію, аміаком, 

гідроксиламіном, гідразіном та його похідними, утворення напівацеталей та 

ацеталей. 

121.  Полімеризація аліфатичних альдегідів. Альдольна та кротонова 

конденсації. Відновлення альдегідів і кетонів. Окислення альдегідів і кетонів. 

Реакція «срібного дзеркала». Реакція з фелінговою рідиною.  

122. Карбонові кислоти та їхні похідні. Класифікація карбонових кислот. 

Одноосновні карбонові кислоти. Ізомерія. Номенклатура.  

123. Ацильні радикали. Природа карбоксильної групи. Способи 

добування кислот. Фізичні та хімічні властивості.  

124. Добування та властивості функціональних похідних кислот: 

галоґенангідридів, ангідридів, складних ефірів, амідів, нітрилів. 

125. Ненасичені одноосновні кислоти. Акрилова та метакрилова кислоти, 

їхні ефіри та нітрили. Технічні способи добування та застосування. 

Полімеризація та співполімеризація. 

126. Двохосновні кислоти. Класифікація. Номенклатура. Особливості 
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хімічних властивостей. Поняття про ненасичені двохосновні кислоти: малеїнова 

та фумарова кислоти, їхні властивості. 

127. Естери. Жири та масла. Мила. Складні ефіри (естери). Механізм 

реакції естерифікації. Вищі жирні кислоти. Мила.  

128. Поняття про кислоти з декількома подвійними зв’язками: лінолева, 

ліноленова, арахідонова кислоти.  

129. Ліпіди. Класифікація. Прості ліпіди. Жири та мила. Омилення та 

Гідроґенізація жирів.  

130. Загальна характеристика гетероциклів. Класифікація. Номенклатура.  

131. Ароматичні гетероцикли. Особливості делокалізації р-електронів у 

п’яти- та шестичленних гетероциклах, вплив гетероатома. Порівняльна 

характеристика ароматичності бензену та гетероциклічних ароматичних 

сполук. 

132. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом: фуран, 

тіофен, пірол. Знаходження у природі.  

133. Загальні та специфічні методи синтезу фурану, піролу та тіофену. 

Одержання фурану із фурфуролу та 1,4-дикарбонільних сполук. Взаємне 

перетворення п’ятичленних гетероциклів за Юр’євим. Властивості 

п’ятичленних гетероциклів.  

134. Піридин як представник шестичленних гетероциклів. Піридинове 

кільце у складі природних сполук. Вітаміни, що містять піридинове кільце. 

Піридиновий та піперидиновий цикли в алкалоїдах.  

135. Одержання піридину. Хімічні властивості. Будова піридину і вплив 

його гетероатома на розподіл електронної густини в ядрі. Основність і 

нуклеофільність піридину.  

136. Реакції з мінеральними кислотами, алкілгалоґенідами. Реакції 

електрофільного заміщення: нітрування, сульфування та бромування.  

137. Нуклеофільне заміщення при взаємодії піридину з натрій амідом, 

калій гідроксидом. Поняття про нуклеїнові кислоти. Піримідин та його основи. 

Пурин. 

138. Хінолін. Будова, хімічні властивості. Значення гетероциклів у 

природі та різних галузях промислового органічного синтезу. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні й системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; 

уміє застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання практичних 

завдань, що стосується нових технологій дослідження; самостійно може 

підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час 

виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і 

захистити основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні 

вміння, але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема, підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. За допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для розв’язання стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворювальному) 

рівні; здатний з помилками дати визначення понять і термінів, що вивчаються; 

може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки 

робить нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 
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орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, 

але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та науковими термінами з навчальної дисципліни, що вивчається, зовсім не 

здатний до самостійного вивчення навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни здійснюється у вигляді 

диференційованого заліку. Отримана кількість балів переводиться в 

національну шкалу відповідно до таблиці, виставляється у відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
Незадовільно, з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 
  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

Лекції 

Відвідування лекцій – 6 балів;  

ведення конспекту – 4 бали 

Усього – 10 балів 

Практичні та лабораторні 

заняття 

Виконання лабораторних робіт – 10 балів 

Робота під час практичних занять, виконання 

тестових завдань за темами – 20 балів 

Модульний контроль 

Модульна контрольна робота 

№ 1 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Модульна контрольна робота 

№ 2 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Підсумковий контроль 

Підсумкове контрольне 

завдання 
20 балів 

Усього 100 балів 



42 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія : підручник. Київ-Ірпінь : 

Перун, 2007. 480 с. 

2. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія : практикум з загальної і 

неорганічної хімії : навч. посіб. Київ : Либідь, 2003. 208 с. 

3. Левітін Є. Я., Бризицька А. М., Клює ва Р. Г. Загальна та неорганічна хімія : 

підручник. Вінниця : Нова Книга, 2003. 468 с. 

4. Карнаухов О. І., Мельничук Д. О., Чеботько К. О., Копілевич В. А. Загальна 

та біонеорганічна хімія : підручник. Вінниця : Нова Книга, 2003. 543 с. 

5. Загальна та неорганічна хімія : підручник / В. А. Копілевич та ін. Київ : 

Фенікс, 2003. 752 с.  

6. Степаненко О. М., Рейтер Л. Г., Ледовських В. М., Іванов С. В. Загальна та 

неорганічна хімія. Частина 1 : підручник. Київ : Педагогічна преса, 2002. 

518 с.  

7. Степаненко О. М., Рейтер Л. Г., Ледовських В. М., Іванов С. В. Загальна та 

неорганічна хімія. Частина 2 : підручник. Київ : Педагогічна преса, 2000. 

784 с.  

8. Ранський  А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х частинах. Частина 1. 

Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні : навч. посіб. 

Вінниця : ВНТУ, 2012. 120 с.  

9. Бобрівник Л. Д., Руденко В. М., Лезенко Г. О. Органічна хімія : підручник. 

Київ-Ірпінь : Перун, 2005. 544 с. 

10.  Кононський О. І. Органічна хімія. Київ : Дакор, 2003. 568 с.  

11.  Кононський О. І. Органічна хімія. Практикум : навч. посіб. Київ : Вища шк., 

2002. 247 с.  

12.  Мітрясова О. П. Вступ до органічної хімії : навч. посіб. Київ : Професіонал, 

2007. 400 с.  

 

 



43 
 

Додаткова 

13. Жак О. В., Каличак Я. М. Загальна хімія. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. 368 с. 

14. Телегус В. С., Бодак О. І., Заречнюк О. С., Кінжибало В. В. Основи загальної 

хімії. Львів : Світ, 2000. 424 c. 

15.  Неділько С. А., Попель П. П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. 

Київ : Либідь, 2001. 400 c. 

16.  Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія неметалів. 

Лабораторний  практикум. Вінниця : ВДТУ, 2003. 115 с.  

17.  Григор’єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М. Загальна хімія. Київ : Вища 

шк., 1991. 431 с.  

18.  Друзяк З. В. Лабораторний практикум з загальної і неорганічної хімії : 

Навчальний посібник. Херсон : ХДТУ, 2002. 125 с. 

19.  Ластухін Ю. О. Воронов С. А. Органічна хімія. Львів : Центр Європи, 2001. 

864 с.



44 
 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Неорганічна та органічна хімія» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 − «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної 

програми «Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. О. В. Мазницька 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск к. т. н., доц. Пасенко А. В. 

 

 

 

 

Підп. до др. . Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.  . Наклад ____ прим. Зам. № . Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


	1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	Питання для самоперевірки
	1. Як змінюються неметалічні та металічні властивості галоґенів?
	2. У чому полягає відмінність електронної будови атома фтору від атомів інших галоґенів? Які особливості хімічної поведінки фтору?
	3. Ураховуючи будову молекули галоґенів і довідкових даних, з’ясуйте зміну агрегатного стану галоґенів у ряді F2–Cl2–Br2–I2 за кімнатної температури? У якому агрегатному стані повинен існувати астат? Підтвердіть відповідь довідковими даними.
	4. Відомо, що бром та йод добре розчиняються в неполярних органічних розчинниках (бензен, толуен тощо) і обмежено розчиняються у воді. Надайте цьому пояснення, ураховуючи хімічну теорію розчинів.
	5. Укажіть промислові способи добування галоґенів. Який галоґен не можна одержати хімічним способом?
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	8. Проаналізуйте властивості водневих сполук елементів ІІІА групи.
	9. Яка з простих речовин – вуглець, кремній, германій, олово або свинець – взаємодіє з розведеною хлорводневою кислотою? Чому з нею не реагує свинець?
	10. Охарактеризуйте відмінності у взаємодії простих речовин ІVA групи з концентрованою азотною кислотою.
	11. Чи відбуватиметься взаємодія кремнію: а) з концентрованою азотною кислотою, б) із сумішшю концентрованих азотної та плавикової кислот?
	12. Як взаємодіятимуть прості речовини ІVA групи з лугами у водному розчині? Які реагенти можна використовувати для хімічного розчинення ґерманію?
	13. Які загальні принципи отримання водневих сполук для елементів підгрупи германію? Яка їхня порівняна стабільність і як можна пояснити спостережувані закономірності?
	14. Які оксиди утворюють елементи підгрупи германію під час нагрівання на повітрі? Які висновки про хімію цих елементів можна зробити на підставі цього факту?
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	1. У вигляді яких сполук лужні метали зустрічаються в природі? Наведіть основні реакції, що протікають у процесі отримання металічного Na (Li)?
	2. Як на практиці отримують K і важчі метали?
	3. Сполуки якого складу утворюються під час згоряння лужних металів на повітрі або в кисні? Від чого залежить їх склад?
	4. Укажіть положення лужних елементів у періодичній системі елементів, будову та розмір їхніх атомів і ступені окислення, які вони проявляють. Як змінюються: а) енергія іонізації атомів; б) відновні властивості простих речовин із зростанням порядковог...
	5. Порівняйте хімічну активність лужних металів на прикладі їхньої взаємодії: а) з киснем повітря, б) з водою.
	6. Чому лужні метали зберігають під шаром гасу або вазелінового масла? Чи можна зберігати лужні метали під шаром: а) ацетону, б) етанолу, в) тетрахлориду вуглецю? Поясніть відповідь рівняннями реакцій.
	7. Які кисневі сполуки утворюються під час горіння лужних металів на повітрі? Який з лужних металів під час згоряння на повітрі утворює не тільки оксид, але і нітрид?
	8. Якими властивостями (кислотними, основними, амфотерними) володіють кисневі сполуки лужних металів?
	9. У чому полягають особливості хімії літію, порівняно з властивостями інших металів ІА групи таблиці хімічних елементів?
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	16. Назвіть найважливіші мінерали а) берилію і маґнію, б) лужноземельних металів. Наведіть їхні хімічні формули. Де в природі зустрічається радіоактивний елемент радій?
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	5. Охарактеризуйте біологічне значення елементів ІВ, ІІВ груп.
	6. Наведіть приклади промислового застосування сполук купруму, арґентуму, ауруму, цинку, кадмію та меркурію?
	21. Охарактеризуйте способи одержання міді, срібла, золота, цинку, хрому, заліза та їх найважливіших сплавів у промисловості.
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