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I.Загальні відомості. 

 Цикл природничо -наукової підготовки. Курс ЗНХ базується на знаннях з хімії, фізики та 

математики за програмою середньої школи. 

На вивчення ЗНХ виділяється 8,5 кредити.За переліком дисциплін програми підготовки №           II. 
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III.Мета  та завдання дисципліни 

  Мета дисципліни - вивчення властивостей хімічних елементів та їх  сполук на основі періодичного 

закону, теорії будови речовини, понять про енергетику та швидкість хімічних процесів, хімічну та 

фазову рівновагу, теорії окислювально-відновних процесів. Особлива увага приділяється вивченню 

хімічних властивостей та хімічних основ добування металів, їх сполук з неметалами. 

   Студенти мають одержати знання з теорії будови атому, будови речовини,  уявлення про 

закономірності протікання  хімічних процесів, знання з теорії розчинів та електролітичної 

дисоціації, з теорії окислювально- відновних процесів, дізнатися про найважливіші сполуки  

елементів та їх властивості та  вміти складати електронні формули атомів елементів,  пояснювати , 

як будова атома та речовини пов'язана з їх хімічними властивостями, складати формули 

найважливіших речовин, рівняння реакцій кислотно- основної  взаємодії та 

комплексоутворення,окислювально-відновних реакцій.(Р) 

IV. Зміст дисципліни: 

Модуль І  

Розділ 1   Будова речовини  

Тема 1.1 Атомно-молекулярне вчення  

Тема 1.2  Будова атома  

Тема 1.3 Періодичний закон та будова атома 

Тема 1.4 Хімічний зв'язок 

Розділ 2 Закономірності протікання хімічних процесів 

Тема 2.1 Поняття про енергетику хімічних та фазових перетворень 

Тема 2.2 Хімічна кінетика 

Тема 2.3 Хімічні рівноваги 

Тема 2.4 Фазові рівноваги 

Тема 2.5 Загальні властивості розчинів 

Тема 2.6 Розчини електролітів 

Тема 2.7 Процеси окислення -відновлення  

Розділ 3. Хімічні властивості неметалів  

Тема 3.1 Водень, кисень.  

Тема 3.2  Галогени 

Модуль ІІ  

Тема 3.3 Сірка 

Тема 3.4  Азот, фосфор 

Тема 3.5 Вуглець ,кремній 3.6 Бор  

Розділ 4  Хімічні властивості металів 

Теми 4.1 -4.2  s - елементи 1 та 2 груп 

Тема 4.3 Комплексні сполуки..Алюміній, галій, індій, талій 

Тема 4.4 Германій, олово, свинець 

Тема 4.5 Підгрупа титану та ванадію 

Тема 4.6 Підгрупа хрому 

Тема 4.7 Підгрупа марганцю 



Тема 4.8 Залізо, кобальт, нікель 

Тема 4.9 Підгрупа міді 

Тема 4.10 Підгрупа цинку 

Тема 4.11 Підгрупа скандію. Лантаноїди, актиноїди. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
    Основна література ( знаходиться на кафедрі та в НТБ): 

1.Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П. Теоретичні розділи загальної хімії: Навчальний 

посібник.- К.: Каравела, 2003.- 352 с.2. Рейтер Л.Г. Хімія для металургів. Властивості 

найважливіших елементів:Навчальний посібник. -К.: ІСДО, 1995. - 160 с.3.Загальна та 

неорганічна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 

інженерно-фізичного факультету.  Ч.1: Навчальне видання.Укладачі:Рейтер Л.Г., Матяшов 

В.Г., Пацкова Т.В., Лісовська І.В.,Андрійко О.О., Алейнер О.Б., Бутова К.Д., К.:ІВЦ 

"Видавництво "Політехніка"",2004. - 36с.4..Завдання та методичні вказівки до лабораторних 

робіт з загальної та неорганічної хімії для студентів інженерно-фізичного 

факультету.Ч.П.Укладачі: Рейтер Л.Г.,Пацкова Т.В., Лісовська І.В.К.: НТТУУ"КПІ", 2001. - 

36с. 

   Консультування студентів ІФФ здійснюється лекторами щотижня відповідно до 

індивідуальних планів та графіку консультацій кафедри ЗНХ. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською мовою. Консультування студентів-іноземців може 

здійснюватись російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до кожної теми містяться  в літературі (3,4). 

VIII. Методика оцінювання 

     Рейтинг студенті   в складається з суми балів, які студенти одержують під час 

експресконтролю та за модульні КР (15 занять по 5 балів = 75 балів (R)). Студентам можуть 

нараховуватись додаткові бали за вчасно зарахований звіт з лабораторної роботи (+1), 

якісний конспект лекцій( +15), оцінка по МКР може переноситись на всі  її теми.  Або 

штрафні бали (неоформлений вчасно звіт, 

Непідготовлене  домашнє завдання та протокол до лабор. роботи ( по -1балу). 

Рейтинг(знач.)  Оцінка ЕСТS Традиційна оцінка 

75- 69 

68 - 61  

60  - 54 

53 - 49 

48 - 44 

43 - 37 

36 - 0 

А - відмінно 

В - дуже добре 

С - добре 

D - задовільно 

Е - достатньо 

FX - незадовільно 

F  --незадовільно, потрібна додаткова робота 

Відмінно 

Добре 

 

Задовільно 

 

Незадовільно 

 

Студенти,що набрали суму балів більшу  за 0,6 R (А, В, С, D,Е) можуть зарахувати відповідну 

оцінку як екзаменаційну або складати іспит з метою підвищення оцінки ( при цьому результати 

рейтингу скасовуються). 

   Студенти, що набрали суму балів меншу за 0,6 R зобов'язані скадати іспит, а ті, що отримали 

оцінку F мають повторно самостійно опрацювати пройдений матеріал перед іспитом. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію визначається 

загальними вимогами факультету. 


