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 ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” для студентів І курсу 

фармацевтичного факультету складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) 

_____магістра_______ 
    (назва рівня вищої освіти) 
 

галузі знань _____22 «Охорона здоров’я»__________________________________________________ 
                                       (шифр і назва галузі знань) 
 

спеціальності ____226  «Фармація»_______________________________________________________ 
(код і найменування спеціальності) 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація)  загальна та неорганічна хімія - одна із фундаментальних 

дисциплін  у системі вищої фармацевтичної освіти, яка починає хімічну підготовку провізора. 

Знання теоретичних основ загальної та неорганічної хімії необхідні для більш глибшого 

вивчення аналітичної, фізичної і колоїдної, фармацевтичної, біологічної та токсикологічної 

хімії, фармакогнозії та технології ліків.  

Знання загальної та неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти 

найсуттєвішим навичками якісного і кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних 

реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в 

медичній та фармацевтичній практиці, а також їх біотрансформації в організмі людини. 
 

Предметом вивчення  загальної та неорганічної хімії є вивчення взаємозв’язків хімічних процесів та 

явищ, що їх супроводжують, встановлює закономірності між хімічним складом, будовою 

речовин та їх властивостями, також встановлює ймовірність перебігу і напрямленість хімічних 

реакцій, визначає функцію речовин у кислотно-основних та окисно-відновних процесах, вивчає 

фізико-хімічні основи використання неорганічних речовин у медицині та фармації.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: органічна, біоорганічна, фізична та колоїдна хімія, аналітична хімія, 

фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, 

біофізика, статистика та інформатика, технологія лікарських засобів, медичне та фармацевтичне 

товарознавство, організація та економіка фармації, анатомія, нормальна і патологічна фізіологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “загальна та неорганічна хімія” є підготовка фахівців, які 

повинні володіти знаннями та практичними навичками, що дозволило би їм організувати і проводити 

роботу з аналізу лікарських препаратів (в тому числі у бюро судово-медичної експертизи, лабораторіях 

промислово-санітарного аналізу фармацевтичних підприємств, клінічних лабораторіях по визначенню 

лікарських речовин), санітарно-епідеміологічних станціях. Вихідні знання щодо умов зберігання та 

транспортування лікарських препаратів. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ загальна та неорганічна хімія ” є теоретичного 

напряму: основи хімічної назви діючих речовин, знання щодо хімічних процесів, які можливі при 

тривалому зберіганні лікарських засобів; первинні практичні знання щодо аналітичних підходів при 

роботі з медичними препаратами; частково проводити експрес-аналіз з метою первинного встановлення 

якості продукції; класифікувати та називати неорганічні сполуки; трактувати загальні закономірності, 

що лежать в основі будови речовин; класифікувати властивості розчинів неелектролітів та електролітів; 

інтерпретувати та класифікувати основні типи йонної, кислотно-основної та окисно-відновної рівноваги 

та хімічних процесів для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів; 

класифікувати хімічні властивості та перетворення неорганічних речовин; трактувати загальні 

закономірності, що лежать в основі застосування неорганічних речовин у фармації та медицині.  

 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна. 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

 інтегральна: 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у фармацевтичній 

професійній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 
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  загальні: 

Самостійне визначення цілей та задач особистої діяльності: формулювати мету (цілі), визначати 

структуру особистої діяльності. 

Здійснення особистої діяльності: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність 

працювати автономно, здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Вибір стратегії спілкування: здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

Сформованість мовної культури і досконалості у фаховому та діловому спілкуванні, як усно, так і 

письмово. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Визначеність і наполегливість; 

 спеціальні (фахові, предметні): – 

 

Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

1 Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті 

у процесі 

навчання. 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і 

неоднозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень, що 

їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття 

рішень у 

складних умовах. 

2 Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії. 

Мати глибокі 

знання із 

структури 

професійної 

діяльності. 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

професійній 

діяльності. 

Нести 

відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

3 Вибір стратегії 

спілкування; 

здатність 

працювати в 

команді; навички 

міжособистісної 

взаємодії.. 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативної 

поведінки. 

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 

командної 

роботи. 

Використовувати 

стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

Нести 

відповідальність 

за вибір та 

тактику способу 

комунікації. 

4 Здатність 

спілкуватися 

рідною мовою як 

усно, так і 

письмово; 

здатність 

спілкуватись 

другою мовою. 

Мати досконалі 

знання рідної 

мови та базові 

знання 

іноземної мови. 

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 

мови, як усно, 

так і письмово, 

вміти 

спілкуватись 

іноземною 

мовою.  

Використовувати 

при фаховому та 

діловому 

спілкуванні та 

при підготовці 

документів рідну 

мову. 

Використовувати 

іноземну мову у 

професійній 

діяльності. 

Нести 

відповідальність 

за вільне 

володіння рідною 

мовою, за 

розвиток 

професійних 

знань. 

5 Здатність до 

абстрактного 

Знати способи 

аналізу, 

Вміти 

проводити 

Встановлювати 

відповідні 

Нести 

відповідальність 
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мислення, 

аналізу та 

синтезу, 

здатність вчитися 

і бути сучасно 

навченим. 

синтезу та 

подальшого 

сучасного 

навчання. 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

придбати 

сучасні знання. 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

за своєчасне 

набуття сучасних 

знань. 

6 Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Знати методи 

знань при 

вирішенні 

практичних 

питань. 

Вміти 

використовувати 

знання при 

різноманітних. 

Встановлювати 

зв’язки по 

вертикалі та 

горизонталі в 

залежності від 

практичної 

ситуації. 

Нести 

відповідальність 

за своєчасність 

прийнятих 

рішень у даних 

ситуаціях. 

7 Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт. 

Знати методи 

оцінювання 

показників 

якості 

діяльності. 

Вміти 

забезпечувати 

якісне 

виконування 

робіт. 

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 

якісного 

виконування 

робіт. 

Нести 

відповідальність 

за якісне 

виконання робіт. 

8 Визначеність і 

наполегливість 

щодо 

поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків. 

Знати 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань. 

Вміти визначати 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконанні 

завдань. 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків. 

Відповідати за 

якісне виконання 

поставлених 

завдань. 

 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна. 

Результати навчання для дисципліни. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години 6 кредитів ЄКТС. 

 

Якщо програма структурована у модулі: 

Модуль 1. Загальна хімія 

 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

 Конкретні цілі: 

 Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для розв’язання відповідних задач. 

 Класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та хімічної будови. 

 Пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою хімічних реакцій. 

 Продемонструвати знання номенклатури неорганічних сполук на конкретних прикладах. 

 

Тема 1. Визначення початкового рівня знань студентів по хімії. Роль загальної і неорганічної хімії для 

вивчення подальших дисциплін і формування фахівця – провізора. 

Тема 2. Класифікація і номенклатура неорганічних сполук. 

Тема 3. Основні поняття і закони хімії. Визначення молекулярної маси газу. 

Тема 4. Еквіваленти речовин в хімічних реакціях. Закон еквівалентів. Визначення еквівалента металу по 

витисненому водню. 

 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

 Конкретні цілі: 

 Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома. 

 Застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що визначають послідовність 

заповнення електронами атомних орбіталей, для зображення електронних і електроно-графічних 

формул атомів та йонів елементів. 

 Засвоїти сучасне визначення періодичного закону. 

 Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, 

електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук елементів на основі 

електронної будови їх атомів. 

 Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку. 

 Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин у залежності від типу зв’язку 

у молекулі. 

 У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати властивості речовин у різних 

агрегатних станах. 

 

Тема 1. Енергетика і напрям хімічних реакцій. Людина і біосфера. 

Тема 2. Кінетика хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічної реакції від концентрації, температури 

тиску і каталізатора. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательеє. 

Тема 3. Будова електронної оболонки атома. Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва. 

Тема 4. Природа і типи хімічного зв’язку. Будова молекул. 

 

Змістовий модуль 3. Комплексні сполуки. Розчини. Властивості розчинів 

 Конкретні цілі: 

 Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти. 

 Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин. 

 Застосувати закони Дальтона та Сеченова для обчислення розчинності газів у рідинах. 

 Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну частку, молярну концентрацію 

еквівалента та титр за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або 

розчинника.  

 Вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною концентрацією, молярною 

концентрацією еквіваленту або титром. 

 Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосувати його на практиці. 

 Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа. 

 
Тема 1. Комлексні сполуки. 
Тема 2. Вчення про розчини. Способи вираження вмісту речовин в розчинах. 
Тема 3. Колігативні властивості розчинів. 

Тема 4. Теорія електролітичної дисоціації Ареніуса. Іонний добуток води. Водневий показник. 
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Змістовий модуль 4. Гідроліз солей. Окисно-відновні реакції. 

 Конкретні цілі: 

 Розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних реакцій, процесів розчинення 

речовини, дисоціації кислот та основ. 

 Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та пояснювати термодинамічну 

стійкість хімічних сполук, користуючись значеннями ентропії та енергії Гіббса. 

 Пояснювати можливість перебігу хімічних реакцій залежно від природи реагуючих речовин та 

наявності каталізатора. 

 Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для обчислення 

швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій. 

 Застосовувати закон дії мас до рівноважних процесів 

 Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом Ле Шательє. 

 Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації. 

 Застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких електролітів, води, 

малорозчинних електролітів, використовувати табличні дані величин Кдис, ДР для визначення 

концентрації відповідних йонів. 

 Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, константу дисоціації, концентрацію 

слабкого електроліту та кислотність середовища.  

 Розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною добутку розчинності, визначити 

умови осадження і розчинення цієї сполуки. 

 Трактувати основні положення теорії сильних електролітів. 

 
Тема 1. Протолітична теорія кислот і основ. 
Тема 2. Гідроліз солей. 
Тема 3. Окисно-відновні реакції. 
Тема 4. Окисно-відновні реакції. 

 
Модуль 2. Неорганічна хімія елементів. 

 
Змістовий модуль 5. Гідроген, положення у Періодичній системі, властивості його сполук та p-

елементи. 

 Конкретні цілі: 

 Застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, кислих солей і солей, 

утворених багатозарядним катіоном або аніоном і запропонувати для них вираз для константи 

гідролізу та формулу для її розрахунку. 

 Розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та кислотність середовища. 

 Аналізувати чинники, які впливають на зміщення рівноваги реакцій гідролізу. 

 Засвоїти основні поняття окисно-відновних процесів. 

 Аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук елементів залежно від їх 

положення у періодичній системі та ступеня окиснення. 

 Застосувати метод електронного балансу та електронно-іонний метод для знаходження коефіцієнтів у 

рівняннях окисно-відновних реакцій. 

 Визначати тип окисно-відновної реакції. 

 Розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника. 

 Розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначати напрямок перебігу ОВР.  

 Застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і складу комплексних сполук. 

 Аналізувати електронну будову атомів елементів з метою встановлення їх здатності до 

комплексоутворення. 

 Класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного йону, природою ліганду, кислотністю 

водного розчину та кількістю і характером атомів комплексоутворювача. 

 Називати комплексні сполуки. 

 Визначати вид ізомерії комплексних сполук. 

 Застосувати метод валентних зв’язків для пояснення механізму утворення хімічного зв’язку в 

комплексних сполуках. 

 Запропонувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї величин трактувати її 

поведінку в розчині. 

 Наводити приклади використання комплексних сполук у фармацевтичному аналізі та медицині.  
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Тема 1. Гідроген та його сполуки. 

Тема 2.  p-елементи VІІА групи. Галогени. 

Тема 3. p-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур та його сполуки. 

Тема 4. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази. 

 

Змістовий модуль 6. P-елементи VА та ІVA групи 

 Конкретні цілі: 

 Класифікувати хімічні елементи за різними критеріями. 

 Трактувати зв’язок між біологічною роллю біогенних елементів та формою знаходження їх в 

організмі. 

 Трактувати на основі вчення В. Вернадського поняття – біосфера, ноосфера. 

 Пояснювати закономірності міграції хімічних елементів у біосфері. 

 

Тема 1. p-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор та його сполуки. 

Тема 2. p-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут). 

Тема 3. p-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки. Силіцій та його сполуки. 

Тема 4. р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум). 

 

Змістовий модуль 7. p-елементи ІІІА групи та d-елементи VI-VIII груп 

Конкретні цілі: 

 Трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, електронегативності s- елементів та 

відновних властивостей простих речовин із зростанням їх атомного номеру. 

 Порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, пероксидів, надпероксидів, 

гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх положення у періодичній системі елементів. 

 Пояснювати хімічні властивості простих речовин і сполук s-елементів за допомогою рівнянь хімічних 

реакцій. 

 Трактувати явище амфотерності на прикладі взаємодії берилію та його оксиду і гідроксиду з 

кислотами та лугами. 

 Пояснювати твердість води та методи її усунення. 

 Трактувати окисно-відновну двоїстість гідроген пероксиду. 

 Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів лужних і лужноземельних металів. 

 Запропонувати приклади використання сполук s-елементів у фармаці та медицині. 

 

Тема 1. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній. 

Тема 2. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану. 

Тема 3. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки. 

Тема 4. d-Елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол. d-Елементи VІІІВ групи. Платинові метали. 

 

Змістовий модуль 8. Елементи І та ІІ А та B груп  
Конкретні цілі: 

 Трактувати на основі електронної будови атомів d-елементів їх змінну ступінь окиснення, здатність до 

комплексоутворення, зменшення хімічної активності порівняно з s- та p-елементами. 

 Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук d-елементів за допомогою рівнянь 

відповідних хімічних реакцій. 

 Пояснювати залежність кислотно-основних і окисно-відновних властивостей оксидів, гідроксидів і 

солей d-елементів від ступеня окиснення елементу. 

 Пояснювати за допомогою рівнянь хімічних реакцій утворення d-елементами катіонних, аніонних і 

нейтральних комплексів. 

 Аналізувати здатність до гідролізу солей d-елементів. 

 Запропоновувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів, що містять d-елементи. 

 Трактувати біологічну роль d-елементів у організмі та запропонувати прості речовини і сполуки d-

елементів, які застосовують у медичній та фармацевтичній практиці. 

 Аналізувати хімічну активність певного металу залежно від положення у періодичній системі, а також 

у електрохімічному ряді напруг металів.  

 

Тема 1. d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум. 

Тема 2. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій. 

Тема 3. s-елементи ІА групи. Лужні метали. 

Тема 4. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи. 
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         3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 4,5 р.н. (5 та 5,5р.н.) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії 

Тема 1. Визначення 

початкового рівня 

знань студентів по 

хімії. Роль загальної і 

неорганічної хімії для 

вивчення подальших 

дисциплін і 

формування фахівця – 

провізора. 

4  2   2 6(6)  1(1)   5(5) 

Тема 2. Класифікація і 

номенклатура 

неорганічних сполук.  

6 2 2   2 8(8) 2(2) 1(1)   5(5) 

Тема 3. Основні 

поняття і закони хімії. 

Визначення 

молекулярної маси 

газу. 

6 2 2   2 6(6)  1(1)   5(5) 

Тема 4. Еквіваленти 

речовин в хімічних 

реакціях. Закон 

еквівалентів. 

Визначення 

еквівалента металу по 

витисненому водню. 

4  2   2 6(6)  1(1)   5(5) 

Змістовий модуль 1. 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 1 

22 4 10   8 26(26) 2(2) 4(4)   20(20) 

Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва 

Тема 1. Енергетика і 

напрям хімічних 

реакцій. Людина і 

біосфера. 

6,5 2 2   2,5 6(7)  1(2)   5(5) 

Тема 2. Кінетика 

хімічних реакцій. 

Залежність швидкості 

хімічної реакції від 

концентрації, 

температури тиску і 

каталізатора. Хімічна 

рівновага. Константа 

хімічної рівноваги. 

Принцип Ле-

Шательеє. 

6,5 2 2   2,5 6(7)  1(2)   5(5) 

Тема 3. Будова 

електронної оболонки 

атома. Періодичний 

закон і періодична 

система Д.І. 

Менделєєва. 

4,5  2   2,5 5(5)     5(5) 
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Тема 4. Природа і 

типи хімічного 

зв’язку. Будова 

молекул. 

4,5  2   2,5 5(5)     5(5) 

Змістовий модуль 2. 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 2 

24 4 10   10 22(24)  2(4)   20(20) 

Змістовий модуль 3. Комплексні сполуки. Розчини. Властивості розчинів 

Тема 1. Комлексні 

сполуки 

6,5 2 2   2,5 8(9) 2(2) 1(2)   5(5) 

Тема 2. Вчення про 

розчини. Способи 

вираження вмісту 

речовин в розчинах 

4,5  2   2,5 5(5)     5(5) 

Тема 3. Колігативні 

властивості розчинів 

6,5 2 2   2,5 6(7)  1(2)   5(5) 

Тема 4. Теорія 

електролітичної 

дисоціації Ареніуса. 

Іонний добуток води. 

Водневий показник 

4,5  2   2,5 5(5)     5(5) 

Змістовий модуль 3 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 3 

24 4 10   10 24(26) 2(2) 2(4)   20(20) 

Змістовий модуль 4. Гідроліз солей. Окисно-відновні реакції. 
Тема 1. Протолітична 

теорія кислот і основ 

6 2 2   2 6(4,5)  1(2)   5(2,5) 

Тема 2. Гідроліз солей 6 2 2   2 5(2,5)     5(2,5) 

Тема 3. Окисно-

відновні реакції / 

Змістовий модуль 4. 

Залікове заняття 

4  2   2 6(4,5)  1(2)   5(2,5) 

Тема 4. Окисно-

відновні реакції ІІ 

2  2    5(2,5)     5(2,5) 

Змістовий модуль 4. 

Залікове заняття 

2  2          

Разом за змістовим 

модулем 4 

20 4 10   6 22(14)  2(4)   20(10) 

Модуль 2 

Змістовий модуль 5. Гідроген, положення у Періодичній системі, властивості його сполук та p-елементи 

Тема 1. Гідроген та 

його сполуки 

6,5 2 2   2,5 7(11) 1(1) 1(1)   5(4) 

Тема 2.  p-елементи 

VІІА групи. Галогени 

4,5  2   2,5 6(10)  1(1)   5(4) 

Тема 3. p-елементи 

VІА групи. Оксиген та 

його сполуки. 

Сульфур та його 

сполуки. 

6,5 2 2   2,5 6(11)  1(2)   5(4) 

Тема 4. р-елементи 

VІІІА групи. 

Благородні гази 

4,5  2   2,5 6(10)  (1)   5(4) 

Змістовий модуль 5 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 5 

24 4 10   10 20(43) 1(1) 3(5)   20(16) 

Змістовий модуль 6. P-елементи VА та ІVA групи 

Тема 1. p-елементи VА 

групи. Нітроген та 

його сполуки. Фосфор 

6 2 2   2 7(11) 1(2) 1(1)   5(4) 
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та його сполуки 

Тема 2. p-елементи VА 

групи. Підгрупа 

Арсену (Арсен, 

Стибій, Бісмут) 

4  2   2 6(10)  1(1)   5(4) 

Тема 3. p-елементи 

IVА групи. Карбон та 

його неорганічні 

сполуки. Силіцій та 

його сполуки 

6 2 2   2 6(11)  1(2)   5(4) 

Тема 4. р-елементи 

IVА групи. Підгрупа 

Ґерманію (Ґерманій, 

Станум, Плюмбум) 

4  2   2 6(10)  (1)   5(4) 

Змістовий модуль 6 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 6 

22 4 10   8 25(42) 1(2) 3(5)   20(16) 

Змістовий модуль 7. p-елементи ІІІА групи та d-елементи VI-VIII груп 

Тема 1. р-Елементи 

ІІІА групи. Бор і 

Алюміній 

6,5 2 2   2,5 7(12) 1(2) 1(1)   5(4) 

Тема 2. d-Елементи 

VІВ групи. Підгрупа 

Хрому. d-Елементи 

VІІВ групи. Підгрупа 

Мангану 

4,5  2   2,5 6(11)  1(1)   5(4) 

Тема 3. d-Елементи 

VІІІВ групи. Ферум та 

його сполуки 

6,5 2 2   2,5 6(11)  1(2)   5(4) 

Тема 4. d-Елементи 

VІІІВ групи. Кобальт і 

Нікол. d-Елементи 

VІІІВ групи. 

Платинові метали  

4,5  2   2,5 6(10)     5(4) 

Змістовий модуль 7 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 7 

24 4 10   10 25(43) 1(2) 3(4)   20(16) 

Змістовий модуль 8. Елементи І та ІІ А та B груп 

Тема 1. d-Елементи IВ 

групи. Купрум, 

Арґентум, Аурум 

6 2 2   2 7(11) 1(1) 1(1)   4(4) 

Тема 2. d-Елементи 

IІВ групи. Цинк, 

Кадмій, Меркурій 

4  2   2 6(10)  1(1)   4(4) 

Тема 3. s-елементи ІА 

групи. Лужні метали 

4  2   2 6(11)  1(2)   3(5) 

Тема 4. s-елементи ІІА 

групи. Берилій, 

Магній і 

лужноземельні 

елементи. 

4  2   2 6(10)     3(5) 

Змістовий модуль 8. 

Залікове заняття 

2  2          

Разом за змістовим 

модулем 8 

20 2 10   8 25(42) 1(1) 3(4)   14(18) 

Усього годин  180 30 80   70 120(270) 8(10) 22(34)   154(133) 

 

 

         4. Теми лекцій    
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класифікація і номенклатура неорганічних сполук.  2 

2 Основні поняття і закони хімії. Визначення молекулярної маси газу. 2 

3 Еквіваленти речовин в хімічних реакціях. Закон еквівалентів. Визначення 

еквівалента металу по витисненому водню. 

2 

4 Енергетика і напрям хімічних реакцій. Людина і біосфера. 2 

5 Кінетика хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічної реакції від 

концентрації, температури тиску і каталізатора. Хімічна рівновага. Константа 

хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательеє. 

2 

6 Будова електронної оболонки атома. Періодичний закон і періодична система 

Д.І. Менделєєва. 

2 

7 Комлексні сполуки 2 

8 Колігативні властивості розчинів 2 

9 Протолітична теорія кислот і основ 2 

10 Гідроліз солей 2 

11 Гідроген та його сполуки 2 

12 p-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур та його сполуки. 2 

13 p-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор та його сполуки 2 

14 р-елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній 2 

15 d-елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум 2 

 Разом 30 

 

         5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

неорганічної хімії для вивчення подальших дисциплін і формування фахівця – 

провізора. 

2 

2 Класифікація і номенклатура неорганічних сполук.  2 

3 Основні поняття і закони хімії. Визначення молекулярної маси газу. 2 

4 Еквіваленти речовин в хімічних реакціях. Закон еквівалентів. Визначення 

еквівалента металу по витисненому водню. 

2 

5 Енергетика і напрям хімічних реакцій. Людина і біосфера. 2 

6 Кінетика хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічної реакції від 

концентрації, температури тиску і каталізатора. Хімічна рівновага. Константа 

хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательеє. 

2 

7 Будова електронної оболонки атома. Періодичний закон і періодична система 

Д.І. Менделєєва. 

2 

8 Природа і типи хімічного зв’язку. Будова молекул. 2 

9 Комлексні сполуки 2 

10 Вчення про розчини. Способи вираження вмісту речовин в розчинах 2 

11 Колігативні властивості розчинів 2 

12 Теорія електролітичної дисоціації Ареніуса. Іонний добуток води. Водневий 

показник 

2 

13 Протолітична теорія кислот і основ 2 

14 Гідроліз солей 2 

15 Окисно-відновні реакції  2 

16 Окисно-відновні реакції ІІ 2 

17 Гідроген та його сполуки 2 

18 p-елементи VІІА групи. Галогени 2 

19 p-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур та його сполуки. 2 

20 р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 2 

21 p-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор та його сполуки 2 

22 p-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 2 

23 p-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки. Силіцій та його 2 
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сполуки 

24 р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум) 2 

25 р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній 2 

26 d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа 

Мангану 

2 

27 d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки 2 

28 d-Елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол. d-Елементи VІІІВ групи. Платинові 

метали  

2 

29 d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум 2 

30 d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій 2 

31 s-елементи ІА групи. Лужні метали 2 

32 s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи. 2 

 Разом 64 

 

                                                                                                              

 

        6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

неорганічної хімії для вивчення подальших дисциплін і формування фахівця – 

провізора. 

2 

2 Класифікація і номенклатура неорганічних сполук.  2 

3 Основні поняття і закони хімії. Визначення молекулярної маси газу. 2 

4 Еквіваленти речовин в хімічних реакціях. Закон еквівалентів. Визначення 

еквівалента металу по витисненому водню. 

2 

5 Енергетика і напрям хімічних реакцій. Людина і біосфера. 2,5 

6 Кінетика хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічної реакції від 

концентрації, температури тиску і каталізатора. Хімічна рівновага. Константа 

хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательеє. 

2,5 

7 Будова електронної оболонки атома. Періодичний закон і періодична система 

Д.І. Менделєєва. 

2,5 

8 Природа і типи хімічного зв’язку. Будова молекул. 2,5 

9 Комлексні сполуки 2,5 

10 Вчення про розчини. Способи вираження вмісту речовин в розчинах 2,5 

11 Колігативні властивості розчинів 2,5 

12 Теорія електролітичної дисоціації Ареніуса. Іонний добуток води. Водневий 

показник 

2,5 

13 Протолітична теорія кислот і основ 2 

14 Гідроліз солей 2 

15 Окисно-відновні реакції  2 

16 Гідроген та його сполуки 2,5 

17 p-елементи VІІА групи. Галогени 2,5 

18 p-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур та його сполуки. 2,5 

19 р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 2,5 

20 p-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор та його сполуки 2,5 

21 p-елементи VА групи. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 2,5 

22 p-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки. Силіцій та його 

сполуки 

2,5 

23 р-елементи IVА групи. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум) 2,5 

24 р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній 2,5 

25 d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа 

Мангану 

2,5 

26 d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки 2,5 

27 d-Елементи VІІІВ групи. Кобальт і Нікол. d-Елементи VІІІВ групи. Платинові 

метали  

2,5 

28 d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум 2 

29 d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій 2 



14 

 

  

30 s-елементи ІА групи. Лужні метали 2 

31 s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи. 2 

 Разом 70 

 

 

        7. Індивідуальні завдання  

  

№ Тема   

1.  Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Атомно-молекулярне вчення. 

2.  Класифікація та номенклатура неорганічних сполук 

3.  Основні закони хімії. 

4.  Поняття еквівалента речовин. 

5.  Будова атома 

6.  Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

7.  Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

8.  Вчення про розчини 

9.  Способи вираження складу розчинів 

10.  Колігативні властивості розчинів 

11.  Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних процесів. 

12.  Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз 

13.  Хімічна рівновага 

14.  Теорія сильних і слабких електролітів 

15.  Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів 

16.  Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН 

17.  Протолітичні процеси 

18.  Реакції з перенесенням електронів 

19.  Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки 

20.  Загальна характеристика s,p,d-елементів 

 

 

        8. Завдання для самостійної роботи  

Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для розв’язання відповідних задач. Класифікувати 

прості та складні речовини залежно від їх складу та хімічної будови. Пояснювати хімічні властивості речовин 

певного класу за допомогою хімічних реакцій. Продемонструвати знання номенклатури неорганічних сполук 

на конкретних прикладах. 

Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома. Застосувати значення 

квантових чисел та правила і принципи, що визначають послідовність заповнення електронами атомних 

орбіталей, для зображення електронних і електроно-графічних формул атомів та йонів елементів. Засвоїти 

сучасне визначення періодичного закону. Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, 

спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук елементів 

на основі електронної будови їх атомів. Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку. 

Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин у залежності від типу зв’язку у 

молекулі. У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати властивості речовин у різних 

агрегатних станах. 

Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти. Трактувати механізм розчинення, електролітичної 

дисоціації та гідролізу речовин. Застосувати закони Дальтона та Сеченова для обчислення розчинності газів у 

рідинах. Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну частку, молярну концентрацію 

еквівалента та титр за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника. Вміти 

готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною концентрацією, молярною концентрацією 

еквіваленту або титром. Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосувати 

його на практиці. Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа. 

Розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних реакцій, процесів розчинення 

речовини, дисоціації кислот та основ. Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та 

пояснювати термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись значеннями ентропії та енергії Гіббса. 

Пояснювати можливість перебігу хімічних реакцій залежно від природи реагуючих речовин та наявності 

каталізатора. Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для 

обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій. Застосовувати закон дії мас до рівноважних 

процесів. Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом Ле Шательє. Класифікувати 
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електроліти за величиною ступеня дисоціації. Застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації 

слабких електролітів, води, малорозчинних електролітів, використовувати табличні дані величин Кдис, ДР для 

визначення концентрації відповідних йонів. Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, 

константу дисоціації, концентрацію слабкого електроліту та кислотність середовища. Розрахувати розчинність 

малорозчинного електроліту за величиною добутку розчинності, визначити умови осадження і розчинення цієї 

сполуки. Трактувати основні положення теорії сильних електролітів. 

 

        9. Методи навчання 

Лекції, практична робота, тестовий контроль, інтерактивні презентації, самостійна робота, індивідуальна 

робота.  

                                                                                                  

        10. Методи контролю 

Тестовий контроль, усне та письмове опитування. 

 

11.  Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Комп’ютерне тестування, усне опитування. 
                                                                        

        12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти  

"ВІДМІННО" - студент глибоко і міцно опанував програмний матеріал, вичерпно, послідовно, 

грамотно і логічно його висловлює. У відповіді тісно ув'язує теорію з практикою, вільно аналізує результати 

досліджень, розв'язує ситуаційні задачі підвищеної складності; добре знайомий з основною літературою з 

неорганічної хімії токсикологічній хімії; ув'язує теоретичні аспекти дисципліни з задачами практичної 

діяльності. 

Студент володіє автоматизованими методами тестування і дає правильні відповіді на 90% і більше 

відсотків запитань. 

"ДОБРЕ"- студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті його висловлює; не допускає 

суттєвих неточностей в відповіді на питання; правильно використовує теоретичні положення при рішенні 

практичних питань і задач; володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання; уміє розв'язувати легкі 

і середньої важкості ситуаційні задачі; володіє методами лабораторних досліджень і НДРС в об'ємі, який 

перевершує обов'язковий мінімум; уміє використовувати нормативну, довідкову та наукову літературу для 

рішення професійних задач. Студент володіє автоматизованим методом тестування і дає правильні відповіді 

на 80-89% запитань. 

"ЗАДОВІЛЬНО" - студент володіє тільки основним матеріалом не проводячи його деталізації; 

допускає неточності, недостатньо вірно формулює положення, порушує послідовність висловлювання 

програмного матеріалу. Студент здатний вирішувати лише легкі питання, володіє тільки обов'язковим 

мінімумом методів досліджень. 

Студент володіє автоматизованим методом тестування, дає правильні відповіді на 60-79% запитань. 

"НЕЗАДОВІЛЬНО" - студент не знає значної частини програмного матеріал; допускає суттєві 

помилки, невпевнено, з великими труднощами виконує практичну роботу. Студент при автоматизованому 

тестуванні дає відповіді менше ніж на 60% запитань. 

 

Інструкція з методики оцінювання успішності студентів в умовах КМСОНП 

(Розглянуто і затверджено на спільному засіданні Вчених Рад медичних та міжнародних 

факультетів 28.04.2012 р. протокол № 8) 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в 

тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по 

завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення 

підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного 

контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 50 балів. Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 
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фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо 

поточні оцінки - «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 максимальних балів можуть 

додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10). Бали-за поточну успішність прив'язуються до 

середньої арифметичної оцінки за традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в 

модулі та кількості опитувань конкретного студента. Остаточна конвертація середньої арифметичної в 

кількість балів за КМСОНП проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної 

таблиці: 

Середня арифметична Бали Середня арифметична Бали 

оцінка за п'ятибальною ЕСТS оцінка за п'ятибальною ЕСТS 

шкалою  шкалою  

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 
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4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. 

Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної успішності не може 

перевищувати 10 балів. Конкретна кількість балів за індивідуальну роботу визначається відповідною 

предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому вона виконана (кафедральний, 

університетський, міжуніверситетський або республіканський, тощо). Оцінка з дисципліни виставляється 

лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 

складається з середньої арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

180 – 200 А відмінно    

 

зараховано 
164-179 В 

добре  
148-163 С 

128-147 D 
задовільно  

120-127 Е  

70-119 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-69 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

        13. Методичне забезпечення (навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани 

практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, 

завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної 

роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни) 

       

       1. … 

 

        14. Рекомендована література 

Підручники 

1. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 

464 с. 

2. Практикум з загальної та неорганічної хімії / Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. – Харків: 

Основа, 1998. – 119 с. 

3. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: 

Пед. Преса, 2002.– Ч. І.– 520 с.;– Ч.ІІ.–   

4. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич  А.М. Загальна хімія. – К.:Вища шк., 1991. – 431 с. 

5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 1998. – 480 с. 

6. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая шк., 2001. – 743 с. 

7. Панасенко О.І., Василега-Дерибас М.Д.,Левітін Є.Я., Буряк В.П., ПарченкоВ.В. доц..Каплаушенко А.Г., 

КремзерО.А.,Ме-льник І.В., Постол Н.А., КулішС.М., Гоцуля А.С. Загальна хімія. – 2011, Запоріжжя,  - 

246 с. 

8. Є.Я. Левітін, О.В.,Антоненко, О.І. Панасенко. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. – Харків 

2013. – 213 с.  
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                             Основна (базова)  

1. Панасенко О.І., Парченко В.В., Каплаушенко А.Г., Корнієвський Ю.І. Косметична хімія з елементами 

фітокосметології. – Запоріжжя, 2012. – 465 с. 

2. Панасенко О.І., Парченко В.В., Буряк В.П., Кремзер О.А., Мельник І.В., Постол Н.А., Куліш С.М., 

Гоцуля А.С. - Загальна хімія. Конспект лекцій, Запоріжжя, 2012. – 256 с. 

3. Панасенко О.І., Василега-Дерибас М.Д.,Левітін Є.Я., Буряк В.П., ПарченкоВ.В. Каплаушенко 

А.Г., КремзерО.А.,Мельник І.В., Постол Н.А., КулішС.М., ГоцуляА.С., ЩербинаР.О. Загальна 

хімія. З грифом МОН України. – Запоріжжя, 2011. 

4. Панасенко О.І., ПарченкоВ.В. Каплаушенко А.Г., Василега-Дерибас М.Д. Українсько-

російський і російсько- український словник з хімії та суміжних наук. З грифом МОН України. 

– Запоріжжя, 2012. 

5. Панасенко О.І., Парченко В.В., Буряк В.П., Кремзер О.А., Мельник І.В., Постол Н.А., Куліш 

С.М., Гоцуля А.С., Щербина Р.О. Загальна хімія. Конспект лекцій. З грифом МОЗ України. – 
Запоріжжя, 2012. 

6. Левітін Є.Я., Антоненко О.В., Панасенко О.І. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. З 

грифом МОН України. –Харків, НФАУ, 2013. 

 

                             Допоміжна 

1. Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. – К.: Либідь, 1996. – 152 с. 

2. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науковий-експертний фармакопейний 

центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001.– 556 с. 
 

 
        15. Інформаційні ресурси 

http://www.zsmu.edu.ua/tip_95.html 
 

http://www.zsmu.edu.ua/tip_95.html

