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І. Загальні відомості 

В освіті інженера-металурга хімія є тією дисципліною на якій базується засвоєння інших 

дисциплін хімічної напрямленості. Сучасний спеціаліст повинен не тільки володіти певним 

об'ємом знань, але вміти застосовувати свої знання у конкретному випадку для конкретної 

системи. 

Вміння, навики самостійної роботи спеціаліст може отримати на лекціях, а також в 

процесі самостійної роботи при вивченні загальної та неорганічної хімії. 

Метою курсу ―Загальна хімія‖ є вивчення властивостей тих хімічних елементів, що 

найчастіше застосовуються у промисловості, у хімічному машинобудуванні, властивостей тих 

речовин, що становлять основу конструкційних матеріалів, що викликають корозію або 

руйнування металу; що можуть утворюватись при певних умовах і впливати на стан матеріалів, 

на здоров'я людини, на стан навколишнього середовища.  

Обсяг дисципліни «Загальна хімія» на інженерно-фізичному факультеті складає 7 кредитів 

ECTS. Дисципліна викладається у відповідності з ОПП підготовки бакалаврів для напряму 

підготовки 6.050401 „Металургія‖. 
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ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Вивчення курсу ―Загальна  хімія‖ проводиться на основі періодичного закону та періодичної системи 

елементів, теорії будови речовин, основи вчення про енергетику, швидкість хімічних процесів, теорії 

окислювально-відновних процесів.  

Досягнення хімічної промисловості та техніки, взагалі, пов'язані з розвитком хімічної науки, через те 

вивчення теоретичних основ в курсі загальної та неорганічної хімії має неабияке значення. 

МЕТОЮ даного курсу є вивчення властивостей найважливіших сполук для сучасних конструкційних 

матеріалів. Названа дисципліна призначена сприяти застосуванню майбутніми фахівцями найсучасніших 

досягнень хімічної науки у подальшій практичній діяльності. 

При вивченні цього курсу студенти мають одержати знання: 

- з теорії будови атому, будови речовини,  

- з закономірностей протікання хімічних процесів (енергетика, кінетика, рівновага хімічних процесів, 

фазові рівноваги в однокомпонентній системі),  

- з теорії розчинів  і електролітичної дисоціації,  

- з теорії окисно-відновних процесів, 

- з промислових та лабораторних способів добування найважливіших речовин та застосування цих 

речовин.  

- з хімічних властивостей речовин, що є сучасними конструкційними матеріалами. 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти: 

- складати електронно-конфігураційні формули та схеми атомів елементів, визначити найважливіші 

ступені окиснення елементів, 

- навести формули найважливіших сполук елементу, що відповідають найбільш стійким ступеням 

окиснення, 

- пояснювати як будова найбільш характерних сполук елемента  пов‘язана з їхніми хімічними 

властивостями,  

- складати рівняння реакцій кислотно-основної взаємодії, реакцій комплексоутворення, окисно-відновних 

реакцій, що характеризують властивості речовин, 

- пояснювати закономірності зміни властивостей в межах підгруп та сімейств,  

- проводити реакції, що характеризують властивості речовин, 

- проводити синтези неорганічних речовин за відомою методикою. 

Студент повинен мати навики: 

- володіння сучасною хімічною термінологією, 

- роботи з найбільш поширеними неорганічними речовинами, 



- роботи з найпростішим лабораторним обладнанням. 

- проведення хімічного експерименту за заданою інструкцією, 

- приготування розчинів заданої концентрації, 

- проведення якісних реакцій, що характеризують властивості речовин. 

IV. Зміст дисципліни  

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ. БУДОВА РЕЧОВИНИ. 

Тема 1.1. Атомно-молекулярне вчення. 

Тема 1.2. Класифікація неорганічних сполук. 

Тема 1.3. Будова атомів хімічних елементів. 

Тема 1.4. Періодичний закон. Закономірності зміни хімічних властивостей. 

Тема 1.5. Хімічний зв`язок. 

Тема 1.6. Властивості молекул. Міжмолекулярна взаємодія. 

РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОТІКАННЯ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 

Тема 2.1. Поняття про енергетику хімічних та фазових перетворень. 

Тема 2.2. Хімічна кінетика. 

Тема 2.3. Хімічна рівновага.  

Тема 2.4. Фазові рівноваги. 

РОЗДІЛ 3. РОЗЧИНИ. 

Тема 3.1. Загальні властивості розчинів. 

Тема 3.2. Розчини електролітів. 

РОЗДІЛ 4. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ. 

Тема 4.1. Окисно-відновні реакції. 

Тема 4.2. Окисно-відновні процеси. Гальванічний елемент. Електроліз. 

РОЗДІЛ 5. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ. 

Тема 5.1. Водень. Кисень. 

Тема 5.2. Галогени. 

Тема 5.3. Сірка та її сполуки. 

Тема 5.4. Азот. Фосфор. 

Тема 5.5. Вуглець. Кремній. 

Тема 5.6. Органічні та кремнійорганічні сполуки. 

Тема 5.7. Бор. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає гармонійне поєднання усіх видів навчального процесу: лекцій, 

лабораторних та практичних занять. Наочність навчальних занять забезпечується використанням роздаткового 

матеріалу, наочних таблиць, демонстраційного експерименту на лекції та проведенням лабораторних робіт. 

Самостійна робота студентів передбачає роботу з літературою, конспектом лекцій та виконання домашньої 

контрольної роботи. Основна література знаходиться в  НТБ НТУУ «КПІ», а також на сайті кафедри 

http://xtf.kpi.ua/z/kznh/navchannya/studentu. Індивідуальні консультації проводяться згідно розкладу в лабораторії 

неорганічної хімії ауд. 108, 166 та 212 корпусу № 4. 

VI. Мова 

Викладання дисципліни проводиться державною, українською мовою. Білети та інформаційне забезпечення 

також українською мовою, але допускаються відповіді студентів, як українською та і російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Підготовка студентами до лабораторних та практичних занять здійснюється за методичною розробкою: 

Завдання та методичні вказівки до лабораторних робіт  з загальної та неорганічної  хімії  для студентів 

інженерно-фізичного факультету. Частина 1. /Л.Г. Рейтер, Т.В. Пацкова, І.В.Лісовська, В.Г.Матяшов – К.: НТУУ 

КПІ. – 2000. – 31 с. 

 Домашня контрольна робота виконуються студентами за варіантом, що надається викладачем, за 

методичним посібником: Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної 

роботи для студентів інженерно-фізичного факультету.  / Уклад.: О.О. Андрійко, Н. І. Потаскалова, В. А. 

Потаскалов. – К.: НТУУ КПІ. –  2010. – 28 с. 

Модульна контрольна робота проводиться за темою «Закономірності протікання хімічних процесів». Є 

підсумком вивчення Розділу № 2 програми дисципліни і відповідно включає наступні  питання: Поняття про 

енергетику хімічних та фазових перетворень. Хімічна кінетика. Хімічна рівновага. Фазові рівноваги. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський. 

http://xtf.kpi.ua/z/kznh/navchannya/studentu

