
ЗАГАЛЬНА ТА 

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

 

Тип Цикл загальної (гуманітарної та соціально-

економічної, природничо-наукової) підготовки 

Код ОК 2.2. 

Семестр I, ІI 

Загальна кількість кредитів/годин: 6 кр. (180 год.) 

Форма контролю Екзамен (усний) 

Викладачі д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.; 

д.фарм.н., проф. Парченко В.В.; 

к.фарм.н., доц. Гоцуля А.С.; 

к.фарм.н., доц. Щербина Р.О.; 

к.фарм.н., доц. Сафонов А.А.; 

к.фарм.н., ст. викладач Аль Халаф Н.А.; 

к.хім.н., ас. Карпенко Ю.В.; 

ас. Карпун Є.О. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни 

Загальна та неорганічна хімія» як навчальна 

дисципліна : 

- базується на основи хімії, математики і фізики в 

обсязі середньої освіти та інтегрується з 

аналітичною, фізичною та колоїдною, 

фармацевтичною, біологічною та 

токсикологічною хімією, фармакогнозією та 

технологією ліків. 

- закладає основи вивчення цих дисциплін та 

передбачає формування умінь застосування 

одержаних знань для вивчення спеціальних 

дисциплін та у професійній діяльності. 

Місце у структурно-логічній схемі ОК2.2. Загальна та неорганічна хімія 

викладається на першому році навчання 

Форми навчання Лекції, практична робота, тестовий контроль, 

інтерактивні презентації, самостійна робота, 

індивідуальна робота. 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 120 балів 

Екзамен – 80 балів 

Мова викладання Українська, російська (для іноземних громадян) 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Визначення початкового рівня знань студентів по хімії. Роль загальної і неорганічної хімії 

для вивчення подальших дисциплін і формування фахівця – провізора. Класифікація і 



номенклатура неорганічних сполук. Основні поняття і закони хімії. Визначення 

молекулярної маси газу. Еквіваленти речовин в хімічних реакціях. Закон еквівалентів. 

Визначення еквівалента металу по витисненому водню. Енергетика і напрям хімічних 

реакцій. Людина і біосфера. Кінетика хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічної 

реакції від концентрації, температури тиску і каталізатора. Хімічна рівновага. Константа 

хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательеє. Будова електронної оболонки атома. 

Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва. Природа і типи хімічного зв’язку. 

Будова молекул. Комлексні сполуки. Вчення про розчини. Способи вираження вмісту 

речовин в розчинах. Колігативні властивості розчинів. Теорія електролітичної дисоціації 

Ареніуса. Іонний добуток води. Водневий показник. Протолітична теорія кислот і основ. 

Гідроліз солей. Окисно-відновні реакції. Окисно-відновні реакції. Гідроген та його сполуки. 

p-елементи VІІА групи. Галогени. p-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур 

та його сполуки. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази. p-елементи VА групи. Нітроген 

та його сполуки. Фосфор та його сполуки. p-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, 

Стибій, Бісмут). p-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки. Силіцій та його 

сполуки. р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум). р-

Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому. d-Елементи 

VІІВ групи. Підгрупа Мангану. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки. d-Елементи 

VІІІВ групи. Кобальт і Нікол. d-Елементи VІІІВ групи. Платинові метали. d-Елементи IВ 

групи. Купрум, Арґентум, Аурум. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій. s-

елементи ІА групи. Лужні метали. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні 

елементи. 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі 

Визначати вплив факторів навколишнього середовища: вологи, температури, світла, 

тощо на стабільність лікарських засобів та виробів медичного призначення (СР 16) 

Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 

зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я (КФ 16) 

 

 


