
Опис навчальної дисципліни 
 

ППВУ. 04 Вибрані розділи курсу неорганічної хімії у середній школі 
Тип дисципліни:  
Дисципліна вибору навчального закладу. 
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 
лабораторні – 16. 
Лектор:  
к. х. н., доцент Гвоздецька Г. В. 
Результати навчання:  
– знати основні закони хімії та основні положення атомно-молекулярного вчення; 
– характеризувати залежність властивостей хімічних елементів та їх сполук від будови 
атома; 
– складати електронні схеми механізму утворення хімічного зв’язку між атомами 
елементів та визначати його типу; 
– знати основні закономірності перебігу хімічних реакцій; 
– аналізувати фізичні та хімічні властивості розчинів неорганічних сполук. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– неорганічна хімія; 
– аналітична хімія; 
– фізколоїдна хімія; 
– біонеорганічна хімія; 
– методика викладання хімії. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Основні закони хімії. Атомно-молекулярне вчення. Будова атома і періодична система 
елементів. Сучасна модель стану електрона в атомі. Періодичні властивості атомів. 
Внутрішня та вторинна періодичність. Значення періодичного закону. Хімічний зв'язок та 
його типи. Механізми утворення ковалентного зв’язку. Основні закономірності перебігу 
хімічних реакцій. Енергетика хімічних реакцій. Хімічна кінетика та рівновага. Окисно-
відновні процеси. Загальні уявлення про дисперсні системи. Властивості розчинів 
електролітів. 
Рекомендована література:  
1. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія: Підручник / Н. В. Романова. – К.: Ірпінь 

ВТФ “Перун”, 2002, – 480 с. 
2. Степаненко О. М. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закладів: – ч. І / О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. –  
К.: Пед. преса, 2002. – 520 с. 

3. Степаненко О. М. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів 
– ч. ІІ / О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. –  
К.: Пед. преса, 2002. – 784 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання контрольних робіт та лабораторних робіт. 
– підсумковий контроль: залік. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
біології та хімії 


