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Силабус 

з обов’язкової навчальної 

дисципліни 

Загальна хімія  

 

 
 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 162 

«Біотехнології та біоінженерія» 

Рік навчання I  семестри I 

Кількість кредитів: 7,  Мова 

викладання: українська 

Звітність: іспит 

 

Викладачі: 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладачів 

Новохатько Ольга Володимирівна 

Мазницька Оксана Вікторівна 

Профайли 

викладачів 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-

olga-volodimirivna.html  

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/maznytska-

oksana-viktorivna.html  

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: olga.novohatko2015@gmail.com 

Телефон: +38(096)3851722 

 Ел. адреса: oksana.maznitskaya68@gmail.com 

Телефон: +38(096)2134588 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачами. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна хімія» є забезпечення 

основи теоретичної підготовки для вивчення спеціальних профілюючих дисциплін 

майбутнім спеціалістам за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна хімія» є 

засвоєння основних хімічних понять, законів, типів хімічних реакцій, розрахунків 

за рівняннями хімічних реакцій, будови речовини, механізму швидкості перебігу, 

напрямку рівноваги хімічних процесів та змін, що в них відбуваються, вивченні 

властивостей розчинів електролітів, основних електрохімічних понять, хімічних 

властивостей елементів; формування у студентів основ достатньо широкої 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-olga-volodimirivna.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-olga-volodimirivna.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/maznytska-oksana-viktorivna.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/maznytska-oksana-viktorivna.html
mailto:olga.novohatko2015@gmail.com
mailto:oksana.maznitskaya68@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/


4 

 

  

теоретичної підготовки в галузі хімії для оволодіння прийомами і методами 

рішення конкретних задач із різних галузей хімії в застосуванні до своєї 

спеціальності.  

Компетентності та програмні результати навчання 
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

К11. Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії та біології  в обсязі,  

необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 

Програмні результати навчання: 

ПР02. Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин 

неорганічного, органічного та біологічного походження, використовуючи 

відповідні методи. 

ПР12 (частково). Використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-

хімічні та біохімічні методи, вміти 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).   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні хімічні поняття і закони, типи хімічних реакцій;  

- енергетику, напрям, механізм перебігу основних хімічних та 

електрохімічних процесів, властивості хімічних елементів та їх сполук; 

вміти: 

- виконувати розрахунки для будь-яких процесів; 

-  користуватися періодичною системою елементів, складати формули 

хімічних сполук та рівняння хімічних реакцій, які виражають суть процесів 

між різними хімічними речовинами; 

- встановлювати зв’язок між класами органічних сполук; 

- визначати концентрації розчинів; 

- встановлювати термодинамічну можливість проходження процесів; 

- змінити напрямок процесу.  

 

 

 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
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ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 

Змістовий модуль 1. Основні положення загальної хімії 

Тема 1. Вступ. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття та закони 

хімії  

Хімія як розділ природничих наук. Атомно-молекулярне вчення. Основні 

хімічні поняття: атом, молекула, елемент, прості та складні сполуки. Атомні та 

молекулярні маси. Моль, еквівалент. Методи визначення атомних, молекулярних 

та еквівалентних мас. Основні стехіометричні закони хімії. 

Тема 2. Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва 

Відкриття періодичного закону та будова періодичної системи 

Д.І. Менделєєва. Періоди, групи, підгрупи. Роботи Мозлі. Сучасне формулювання 

періодичного закону. Періодичний закон і періодична система з точки зору 

сучасної теорії будови атома. Причини періодичності у зміні властивостей 

елементів. Закономірність зміни властивостей елементів і їх сполук у групах і 

періодах. Значення періодичної системи. 

Тема 3. Будова атома та ядра 

Передумови розвитку теорії будови атому. Модель Резерфорда. Теорія Бора 

і Зоммерфельда. Атомні спектри. Квантово-механічна теорія будови атома. 

Рівняння Де Бройля. Принцип невизначеності Гейзенберга. Хвильова функція. 

Орбіталь. Рівняння Шредінгера. Квантові числа. Принцип Паулі. Ємність 

енергетичних рівнів і підрівнів. Протонно-нейтронна теорія будови ядра. 

Радіоактивність. Радіоактивний розпад. Ядерні реакції. 

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова молекул 

Теорія хімічної будови. Ковалентний зв’язок і способи його утворення. 

Метод валентних зв’язків і молекулярних орбіталей. Направленість ковалентного 

зв’язку, гібридизація атомних орбіталей. Полярний і неполярний ковалентний 

зв’язок. Валентність і ступінь окиснення елементів. Йонний зв’язок. Водневий 

зв’язок. Металевий зв’язок. Міжмолекулярна взаємодія. 

Тема 5. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук 

Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, їх класифікація та 

номенклатура. Гідроксиди, їх класифікація та номенклатура. Кислоти, їх 

класифікація та номенклатура. Солі, їх класифікація (середні, основні, кислі, 

оксосолі, подвійні, змішані). Номенклатура солей. 

Тема 6.Хімічна термодинаміка та кінетика 

Поняття хімічної термодинаміки. Енергетика хімічних процесів. Внутрішня 

енергія та ентальпія. Термохімія. Тепловий ефект, теплота утворення. Закон Гесса. 

Термохімічні розрахунки. Ентропія та енергія Гіббса. Напрями перебігу хімічних 

реакцій.  Поняття хімічної кінетики. Гомогенні та гетерогенні реакції. Швидкість 

хімічних реакцій. Чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій. Хімічна 
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рівновага. Константа рівноваги. Порушення хімічної рівноваги. Принцип Ле-

Шательє. 

Змістовий модуль 2. Розчини. Електрохімічні процеси 

Тема 7. Агрегатний стан 

Твердий стан. Кристали. Внутрішня будова кристалів. Зонна теорія 

кристалів. Рідкий стан. Структура рідини. Газовий стан. Плазма. 

Тема 8. Розчини 

Характеристика розчинів. Процес розчинення. Концентрація розчинів. 

Гідрати та кристалогідрати. Розчинність. Осмос. Тиск пари розчинів. Замерзання, 

кипіння розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Ізотонічний коефіцієнт. 

Константа дисоціації. Кислоти, основи і солі з точки зору теорії електролітичної 

дисоціації. Теорія сильних електролітів. Дисоціація води. Водневий показник. 

Добуток розчинності. Йонно-молекулярні рівняння. Гідроліз солей. 

Тема 9. Координаційні сполуки 

Сполуки першого та вищого порядку. Координаційна теорія. Катіонні, 

аніонні й електронейтральні комплекси. Природа зв’язку в комплексах. 

Властивості координаційних сполук. Дисоціація координаційних сполук. 

Константа нестійкості. Номенклатура координаційних сполук. 

Тема 10. Окисно-відновні реакції. Основи електрохімії 

Поняття окисно-відновних реакцій. Найважливіші окисники та відновники. 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Електродні потенціали, рівняння 

Нернста. Стандартні електродні потенціали металів. Ряд напруги. Гальванічні 

елементи. Електроліз. Закони електролізу. Корозія металів. Хімічна й 

електрохімічна корозія. 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

http://krnu.org/course/view.ph

p?id=123  

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(тестування) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://krnu.org/course/view.php?id=123
http://krnu.org/course/view.php?id=123
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При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних та лабораторних заняттях  

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

Для оцінювання враховується низка складових, зокрема: 

− своєчасність виконання завдань лабораторних та практичних робіт; 

– оформлена  звітність  відповідно до мети та порядку виконання роботи; 

− аргументовані висновки за результатами роботи; 

− уміння студента якісно подати результати роботи та захистити її згідно 

з контрольними запитаннями. 

 

Критерії оцінювання практичних робіт 
№ 

з/п 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Основні поняття та закони хімії (2 

год.), частина І 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

2 
Основні газові закони 

(2 год.) 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

3 
Будова атома. Радіоактивність (2 

год.), частина І 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

4 

Основні класи неорганічних 

сполук. Хімічний зв’язок 

(2 год.), частина І 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

5 

Основні закономірності перебігу 

хімічних реакцій 

(2 год.), частина І 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

6 

Способи вираження концентрацій 

розчинів  

(2 год.), частина ІІ 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

7 
Електролітична дисоціація 

(4 год.), частина ІІ 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

8 
Комплексні сполуки (2 год.), 

частина ІІ 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

9 
Окисно-відновні реакції 

(2 год.), частина ІІ 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

10 
Електрохімічні процеси 

(2 год.), частина ІІ 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

Усього (22 год.) 10 

Лабораторна робота − одна з форм роботи студента в лабораторії під 

керівництвом викладача, метою якої є поглиблене дослідження конкретних тем, що 
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є складовими навчальної дисципліни, у межах якої виконується робота, і реалізація 

теоретичних знань на практиці. Кінцевим етапом виконання лабораторної роботи є 

отримані результати та їх захист. 

 

Критерії оцінювання лабораторних робіт 

№ 

з/

п 

Тема Критерії оцінювання 
Макс. 

бал 

1 
Визначення еквівалента 

металу (2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

2 
Класи неорганічних сполук 

(2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

3 
Енергетика хімічних реакцій 

(2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

4 
Швидкість хімічних  реакцій  

і хімічна рівновага (2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

5 
Загальні властивості розчинів 

(4 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

6 
Електролітична дисоціація  

(2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

7 
Комплексні сполуки та їх 

властивості (2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

8 Дисперсні системи (2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

9 
Окисно-відновні реакції  

(2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

10 
Електрохімічні процеси  

(2 год.) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, самостійна робота, 

захист звіту 

1 

Усього (22 год.) 10 

 

 

 

 



9 

 

  

Критерії оцінювання самостійної роботи 

№ 

з/

п 

Завдання самостійної роботи Критерії оцінювання 
Макс. 

бал 

1 
Самостійне пропрацювання теми, 

виконаний конспект   

Вчасне виконання роботи, 

уміння дати відповіді на 

поставлені запитання за 

темою 

1 

2 Підготовка презентації  

Вчасне виконання роботи, 

представлення та захист 

презентації 

4 

3 

Самостійна робота над лекційним 

матеріалом, лабораторними та 

практичними 

Входить у до критеріїв оцінювання 

цих видів робіт 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю 
Бали 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції 

Відвідування – 3 бали 

Конспект – 2 бали 

Усього – 5 балів 

Відвідування – 6 балів Конспект 

– 4 бали 

Усього – 5 балів 

Самостійна 

робота 

Виконанн завдання 

самостійної роботи – 5 

балів 

Виконанн завдання самостійної 

роботи – 5 балів 

Робота на 

практичних і 

лабораторних 
заняттях 

Виконання лабораторних 

робіт – 10 балів 

Виконання практичних 

завдань – 10 балів 

Усього – 20 балів 

Виконання лабораторних робіт – 

10 балів 

Виконання практичних завдань – 

10 балів 

Усього – 20 балів 

Поточний 

контроль 

Виконання модульних 

контрольних робіт: 
№ 1 – 25 балів; 
№ 2 – 25 балів 

Усього – 50 балів 

Виконання модульних 

контрольних робіт та 

індивідуального  завдання 
згідно з варіантом (контрольна 

робота) – 50 балів 

Усього – 50 балів 

Підсумковий 

іспит 
Усього – 20 балів Усього – 20 балів 

Усього 100 100 
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Порядок  перерахунку  рейтингових  показників  100-бальної  системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

опрацювати матеріал та у консультаційний час за пропущеними темами здати 

матеріал (опитування, тестові завдання) http://krnu.org/course/view.php?id=123 

Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

2. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових 

і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та надає 

доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, 

студентами та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять 

років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для 

забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 2019 р. 

КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://krnu.org/course/view.php?id=123 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Питання до іспиту. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=123, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

1. Григор’єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М., Голуб О. А. Загальна хімія: 

Підручник; за ред.. О.А. Голуба. К.: Вища школа, 2009. 471 с. 

2. Сухорукова Л. С., Курова Т. І., Мальцева Н. І., Григор’єва В. І., Коновалов 

О.М., Назарова Р. І., Снагощенко Л. П., Яковлєва Р. А. Основи загальної хімії: 

Навчальний посібник. Х.: Видавнича група «РА-Каравела», 2005. 153 с. 

3. Степаненко О. М., Рейтер Л. Г Загальна та неорганічна хімія. Частина 1: 

Підручник. К.: Педагогічна преса, 2002. 518 с. 

4. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія: Підручник. К.-Ірпінь: Перун, 

2007. 480 с. 
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5. Хімія. Частина І. Загальна хімія: Підручник. За ред. акад. УАН Голубєва А. 

В. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 264 с. 

6. Глинка Н. Л. Общая химия: Учеб. пособ. для вузов. Под ред. Ермакова А. И. 

М.: Интеграл-Пресс, 2002. 728 с. 

7. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии. Под ред. В. А. 

Рабиновича, Х. М. Рубиной. М.: Интеграл-Пресс, 2005. 240 с. 

8. Левітін Є. Я., Бризицька А. М., Клюєва Р. Г. Загальна та неорганічна хімія. 

Вінниця: Нова книга, 2003. 464 с. 

9. Жак О. В., Каличак Я. М. Загальна хімія: Навчальний посібник. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  386 с. 

10. Неділько С. А., Попель П.П. Загальна та неорганічна хімія: задачі та вправи: 

Навч. посіб. К.: Либідь, 2001. 400 с. 

11.  Слободяник С. С., Улько Н. В., Бойко К. М., Самойленко В. М. Загальна та 

неорганічна хімія: Практикум. К.: Либідь, 2004. 336 с. 

12. Мазницька О. В., Новохатько О. В., Орел В. І., Пасенко А. В.,  Рєпіна О. М. 

Хімія з основами біогеохімії. Частина І: Навч. посіб. Кривий Ріг: Мінерал, 

2007. 554 с. 

13. Н.В. Саєнко, Ю.В. Попов, Р.О. Биков. Загальна хімія. Лабораторний 

практикум: Навчально-методичний посібник. Харків : ХНУБА, 2018. 50 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Мережа Інтернет 

2. http://krnu.org/course/view.php?id=123 


