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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Хімія (за професійним 

спрямуванням)» складена відповідно до освітньої програми та навчального 

плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за 

спеціальністю 014. Середня освіта (Трудове навчання, технології та 

креслення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з 

будовою та складом хімічних сполук, енергетикою хімічних процесів, 

розчинами, властивостями органічних сполук і методами їх одержання. 

Небезпечність органічних сполук і матеріалів на їх основі, а також вплив їх 

на довкілля. У підсумку вивчення курсу студенти повинні одержати сучасне 

наукове уявлення про матерії і форми її руху, про речовини як один із видів 

рухомої матерії, про механізм перетворення хімічних сполук, розуміти 

значення хімії в промисловості, в екологічно – забрудненому середовищі, в 

побуті кулінарії, в сільському господарстві і т.п. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс хімії є фундаментом, на якому 

базується засвоєння всіх інших хімічних і інженерно – технічних дисциплін 

(хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізика, матеріалознавство і ін.) 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні основи хімії. 

2. Закономірності хімічних процесів.  

3. Розчини. 

4. Органічні сполуки. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Хімія (за професійним 

спрямуванням)» є формування у студентів комплексу теоретичних хімічних 

знань про речовину і структуру перетворення, закономірності хімічних 



процесів, основні властивості хімічних елементів і їх сполук, про можливість 

їх використання в професійному навчанні. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Хімія (за 

професійним спрямуванням)» є формування у студентів практичних навичок 

про одержання хімічних сполук, їх перетворення, закономірності хімічних 

процесів, основні властивості хімічних процесів, основні властивості 

хімічних елементів, про можливість їх використання в професійному 

навчанні. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– готовність розвивати навички поводження з речовинами, приладами 

та установками, виконувати основні хімічні операції і реакції хімічних 

сполук; 

– здатність освоєння загально – теоретичних основ хімії, ознайомлення 

з хімічними речовинами, уявлення їх властивостей. 

спеціальні: 

–  готовність до проведення хімічного експерименту, дослідження 

властивостей хімічних елементів найважливіших сполук і оцінки їх 

екологічної небезпеки; 

– здатність формувати прийоми дослідницької  діяльності, сприяти 

розвитку хімічного мислення, використовувати хімічні знання на практиці. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи хімії 

Тема 1. Періодична система елементів Д.І.Менделєєва і електронна 

будова атомів. 

Основні стехіометричні закони хімії. Відносна атомна і молекулярна 



маси. Моль – основна одиниця кількості речовини. Закони збереження і 

взаємозв'язку маси і енергії, сталості складу, еквівалентів. Будова атома. 

Складові частини атома - ядро (протони, нейрони), електрони, їх заряд і маса. 

Кваркова модель будови ядра. Ізотопи. Радіоактивність. Ядерні реакції. 

Квантовий характер випромінювання і поглинання енергії. Рівняння Планка. 

Поняття про квантову механіку. Корпускулярно-хвильова природа електрона. 

Квантово-механічне пояснення будови атома. Рівняння Шредингера. 

Фізичний смисл квадрату хвильової функції. Характеристика енергетичного 

стану електрона в атомі: квантовими числами, їх фізичний смисл. Атомні 

орбіталі, форма і просторова орієнтація. Багато електронні атомі. Принцип 

Паулі, правило Хунда, правило Клечковського. 

Сучасне формування періодичного закону. Періодична система і її 

зв'язок із будовою атомів. Послідовність заповнення електронних оболонок 

атомів. Структура періодичної системи: періоди, групи, підгрупи. 

Особливості електронної будови атомів у головних і побічних підгрупах, в 

сімействах лантоноїдів і актиноїдів. Атомні і іонні радіуси. Енергія іонізації 

атомів, спорідненість до електрона. Поняття про електронегативність. 

Змінення властивостей елементів в періодичній системі. Елементарні 

відомості про форму і властивості хімічних сполук. Поняття про ступінь 

властивостей сполук по періодах і групах . 

Література: базова [1, 2, 3, 8, 10], додаткова [1, 2, 4]. 

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова молекул. 

Молекули, іони і вільні радикали. Кількісні характеристики хімічного 

зв'язку: довжина зв'язку, енергія зв'язку, кратність зв'язку, валентні кути, 

основні типи хімічного зв'язку. 

Ковалентний зв'язок. Основні положення методу валентних зв'язків. 

Властивості ковалентного зв'язку: Напрямленість, насиченість 

поляризовність, σ – , π-і δ — зв'язки. Довжина і енергія одинарних і кратних 

зв'язків. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. 

Типи гібридизації атомних орбіталей і структура молекул. Делокалізовані π – 



зв'язки. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Ефективні заряди 

атомів в молекулах. Електричний момент диполя. Полярність молекул. 

Іонний зв'язок як граничний випадок ковалентного зв'язку. 

Направленість і ненасиченість іонного зв'язку. Координаційне число. Ступінь 

йонності зв'язку. 

Основні положення методу молекулярних орбіталей. Зв'язуючи і 

розпушуючі молекулярні орбіталі. Енергетичні діаграми розподілення 

електронної густини в молекулах. Порядок зв'язку. Застосування методу 

молекулярних орбіталей до молекул, утворених із атомів 1-го і 2-го періодів, 

σ- і π-молекулярні орбіталі. Парамагнетизм і діамагнетизм. Розглядання 

можливості існування двохатомних частинок (молекул, іонів) з точки зору 

метода молекулярних орбіталей. Порівняння методів валентних зв'язків і 

молекулярних орбіталей, їх переваги і недоліки. 

Електростатична взаємодія молекул. Дисперсійна, орієнтаційна і 

індукційна взаємодія молекул. Утворення комплексних сполук при донорно-

акцепторній взаємодії молекул. Водневий зв'язок. Вплив водневого зв'язку на 

властивості. 

Література: базова [1, 2, 3, 8, 10], додаткова [1, 2, 4]. 

 

Змістовий модуль 2. 

Закономірності хімічних процесів 

Тема 3. Енергетика хімічних процесів. 

Внутрішня енергія і Ентальпія. Термохімічні закони. Ентальпія 

утворення хімічних сполук. Енергетичні ефекти при фазових переходах. 

Термохімічні розрахунки. Поняття про ентальпію. Енергія Гіббса в її зміна 

при хімічних процесах. 

 Література: базова [1, 2, 3, 8, 10], додаткова [1, 2,]. 

Тема 4. Хімічна кінетика і рівновага. 

Хімічні реакції в гомогенних і гетерогенних системах. Швидкість 

хімічної реакції в гомогенних і гетерогенних системах. Фактори, що 



впливають на швидкість реакції. І порядок реакції. Розмірність константи 

швидкості гомогенної хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від 

температури. Енергія активації. Поняття про активований комплекс. 

Рівняння Арреніуса. Гомогенний і гетерогенний каталіз. Поняття про 

механізм каталітичних процесів. Ланцюгові реакції. 

Зворотні і незворотні процеси. Хімічна рівновага в гомогенних і 

гетерогенних системах. Константа рівноваги. Зв'язок константи рівноваги 

хімічної рівноваги і його значення в хімії. Вплив температури, тиску і 

концентрації реагуючих речовин на рівновагу. 

Література: базова [1, 2, 3, 8, 10], додаткова [1, 2, 4]. 

 

Змістовий модуль 3. 

Розчини 

Тема 5. Утворення розчинів. 

Розчини як багатокомпонентні системи. Процеси, що супроводжують 

утворення розчинів. Сольватація. Гідратна теорія розчинів Д.І.Мендєлєєва. 

Гідрати і сольвати. Змінення ентальпії і ентропії під час розчинення. 

Розчиненність газів, рідин і твердих тіл у рідинах. Вплив на розчинність 

природи компонентів розчину, температури і тиску. Криві розчинності. 

Насиченні, ненасичені і перенасичені розчини. Різні способи виразу складу 

розчинів і їх взаємні перерахунки. 

Література: базова [1, 2, 3, 6, 7, 8], додаткова [1, 2, 3]. 

Тема 6. Розчини неелектролітів і електролітів. 

Властивості розведених розчинів нелектролітів, тиск насиченої пари 

над розчином, підвищення температури кипіння розчинів і зниження 

температури кристалізації. Закон Рауля. Осмос, осмотичний тиск, закон 

Вант-Гоффа. Явище осмосу в природі. 

Електролітична дисоціація. Роли розчинника в процесах розкладу 

електроліту на іони. Ізотонічний коефіцієнт і його зв'язок зі ступеню 

дисоціації, сильні і слабкі електроліти. Константа дисоціації слабких 



електролітів. Закон розведення Освальда. Вплив однойменного іону на 

дисоціацію слабкого електроліту. Ступенева дисоціація Уявна ступінь 

дисоціації сильного електроліту. Поняття про активність і іону силу розчину. 

Електрична провідність розчинів електролітів. 

Іонні реакції. Умови зміщення іонних рівноваг. Амфотерні 

електроліти. Добуток розчинності. Електролітична дисоціація води. 

Водневий показник рН. Індикатори. Поняття про буферні розчини. Роль 

значень рН в технологічних процесах. 

Література: базова [8, 9, 10, 12, 13, 14, 15], додаткова [7, 8, 9].  

Тема 7. Гідроліз. Сучасні теорії кислот і основ. 

Різні випадки гідролізу як результат взаємодії іонів солі з молекулами 

води. Однобічний і двобічний гідроліз. Вплив температури і концентрації на 

ступінь гідролізу. Протонна теорія кислот і основ. Диференціючі і невілюючі 

розчинники. Поняття про електронну теорію кислот і основ. 

Окислювально-відновні реакції. Ступінь окислення. Найважливіші 

окислювачі і відновники. Класифікація окислювально-відновних реакцій. 

Вплив середовища на перебіг окислювально-відновних реакцій. Обчислення 

еквівалентів в окислювально-відновних реакціях. Роль окислювально-

відновних реакцій в хімічній технології, металургії, біології. 

Література: базова [1, 2, 3, 6, 7, 8, 10], додаткова [1, 2, 3,5]. 

 

Змістовий модуль 4. 

Органічні сполуки 

Тема 8. Карбонові кислоти. Амінокислоти. 

Карбонові кислоти і їх похилі, загальна формула складу. 

Гомологічний ряд, будова, номенклатура, фізіологічні властивості, реакції 

солеутворення, відношення кислот до окисників. 

Мурашина, оцтова, масляна, валеріанова, пальмітинова, стеаринова 

кислоти. їх властивості , застосування складних ефірів моно карбонових 

кислот. 



Основні ненасичені кислоти, олеїнова, линолева, арахідонова, їх 

будова, біологічна роль і застосування. 

Жири: Характеристика жирних вищих кислот, які приймають участь 

в утворенні триглециридів, хімічні властивості жирів, масел, прогіркнення 

жирів, мила. 

Двуосновні ненасичені кислоти: загальна формула, їх фізичні і 

хімічні властивості, знаходження у природі, біологічна роль, застосування 

щавлевої, малєїнової, бурштинової, глутарової кислот, застосування 

адипінової і себацинової кислот в виробництві найлону. 

Амінокислоти: будова, класифікація, номенклатура, засоби добування, 

основні фізичні і хімічні властивості. Білкові амінокислоти; гліцерин, аламін, 

аспарагінова, глютамінова кислота і їх аміди, лізин, аргинин, серин, цистеін, 

фенілаланін. 

Література: базова [8, 9, 10, 12, 13, 14], додаткова [6,7, 8, 9].  

Тема 9. Вуглеводи , білки і волокна. 

Вуглеводи, класифікація вуглеводів, основні представники вуглеводів, 

хімічні властивості моносахаридів, аскорбінова кислота, знаходження у 

природі і застосування моносахаридів. 

Вищі полісахариди, розповсюдження у природі, основні фізичні і 

хімічні властивості: простіші і складні ефіри целюлози, віскози. Біологічна 

роль вищих полісахаридів. 

Білки: номенклатура і класифікація білків. Фізичні і хімічні 

властивості білків; амфотерність, заряд білковою молекули, ізометрична 

точка білків. Методи осаду білків. Прості і складні білки, класифікація 

простих білків по формулі молекули. Амінокислотний склад, розчиненість 

(альбуміни, проламіни, гистони, протамін).. 

Вітаміни. Класифікація і номенклатура вітамінів. 

Жиророзчинні вітаміни. Хімічна будова, гіто- і авітамінози, участь у 

метаболізмі, потрібність, джерело вітамінів А (ретинола), Д (кальциферола), 

Е (токоферола), К (філохінона). 



Луб'яні, штучні і синтетичні волокна, хімічний склад, фізико-хімічні і 

механічні властивості. 

Література: базова [8, 9, 10, 12, 13, 14, 15], додаткова [6,7, 8, 9].  

Тема 10. Хімія та екологія. 

Природні і штучні причини забруднення довкілля. Змінення складу 

атмосфері і гідросфери в результаті розвитку промисловості. Збільшення 

концентрації в оточуючому середовищі оксидів карбону, сульфіду, 

нітрогену, сполук купруму, плюмбуму, меркурію та інших токсичних 

речовин. Руйнування озонового шару Землі. Парниковий ефект. 

Уявлення про безвідходні технології і комплексне використання 

природної сировини. 

Література: базова [12, 13, 14, 15], додаткова [ 6, 8, 9]. 
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Інтернет ресурси 

1. http/www.libreri.kr.ua/libworld/html Бібліотеки в інтернеті 

2. http/www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. 

Вернадського  
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4. http/www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html Електронний фонд наукових 

публікацій 

5. http/www.rusdoc.ru Русские документы: компьютерная библиотека 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

ІІ семестр – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 письмова відповідь, усне опитування, поточне тестування, лабораторні 

завдання. 

 



 

 

 


