
 



Назва дисципліни НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 
Адреса викладання 

дисципліни 
Львівський національний факультет імені Івана Франка,  
хімічний факультет,  
вул. Кирила і Мефодія 6, м. Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Хімічний факультет,  
кафедра неорганічної хімії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 Природничі науки 
102 Хімія 

Викладачі дисципліни Дмитрів Григорій Степанович, к.х.н., доцент 
Контактна інформація 

викладача 
grygoriy.dmytriv@lnu.edu.ua,  
https://chem.lnu.edu.ua/employee/dmytriv-grygoriy-stepanovych 

Консультації з питань 
навчання по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій (за попередньою домовленістю). 
Також можливі он-лайн консультації на платформі Teams. Для 
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту. 

Сторінка курсу https://chem.lnu.edu.ua/course/neorhanichna-himiya 
Інформація про 

дисципліну 
Навчальна дисципліна є складовою частиною теоретичної та практичної 
підготовки бакалаврів спеціальності 102 “Хімія”. Курс розроблено таким 
чином, щоб надати студентам необхідні знання для розуміння 
властивостей хімічних елементів та їхніх сполук. Тому у курсі 
представлено як огляд електронної структури атомів і будови простих і 
складних речовин, так і хімічних властивостей сполук що потрібно для 
прогнозування створення нових матеріалів із передбачуваними 
властивостями 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна "НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ" (2-ий семестр) є продовженням 
дисципліни "НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ" зі спеціальності 102 Хімія для 
освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається у 2-му 
семестрі в обсязі 10 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Знання хімії - однієї з фундаментальних природничих наук - 
необхідне для творчої діяльності спеціаліста-хіміка широкого профілю - 
дослідника і викладача. Курс хімії, як і інших загальнотеоретичних 
дисциплін, повинен виконувати дві основні функції. Перша - 
загальновиховна і розвиваюча, яка полягає у формуванні наукового 
світогляду та моральних якостей студента і в розвитку у нього сучасних 
форм теоретичного мислення, здатності аналізувати явища. Друга - 
конкретно-практична, що пов’язана із засвоєнням провідних ідей, понять 
і законів хімії, з формуванням загальнонавчальних і спеціальних умінь і 
навичок для застосування хімічних законів і процесів, використанням 
хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці. 
Курс неорганічної хімії є теоретичною базою для наступного вивчення 
загальнонаукових і спеціальних дисциплін. 

Література для 
вивчення дисципліни 

• Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи 
загальної хімії. Львів, Світ, 2000, 423 с. 

• Угай Я.А. Общая и неорганическая химия, Москва, Вьісшая школа, 
1997, 527 с. 

• Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна 
та неорганічна хімія. Ч. І. Київ, Педагогічна преса, 2002, 18 с.; Ч. II. 
Київ, Педагогічна преса, 2000, 783 с. 

• Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия, Москва, Высшая школа, 
1988, 639 с. 
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• Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та 
вправи, Київ: Либідь, 2001,398 с. 

• Свиридов В.В., Попкович Г.А., Васильєва Г.И. Задачи, вопросы и 
упражнения по общей и неорганической химии, Минск, Издательство 
Белорусского университета, 1978, 352 с. 

• Васильєва З.Г., Грановская А.А., Таперова А.А. Лабораторне работы 
по общей и неорганической химии, Ленинград, Химия, 1986, 288 с. 

• Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Львів, 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008, 300 с. 

• Housecroft C.E., Sharpe A.G. Inorganic chemistry, Pearson Education 
Limited, 2012, 1257 р. 

• Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 2012, Т1, 550 s. T2, 
556 s. 

Тривалість курсу 270 год 
Обсяг курсу 128 год аудиторних занять, з них 48 год лекційних занять, 16 год 

практичних занять, 64 год лабораторних занять, та 142 год самостійної 
роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-

технічному прогресі, в раціональному використанні природних 
багатств, створенні нових матеріалів; у розв’язанні енергетичної 
проблеми, завдань хімізації промислового і 
сільськогосподарського виробництва, охорони природи; 
світоглядне значення хімічних теорій і законів; фізичні і хімічні 
властивості, практичне значення хімічних речовин; 

- вміти: характеризувати закономірності будови атомів елементів 
головних і побічних підгруп періодичної системи; пояснювати 
вплив конфігурації зовнішніх і передзовнішніх електронних рівнів 
атомів на стійкість певних валентностей і ступенів окиснення 
елемента в сполуках, можливість здійснення різних типів зв’язків і 
форм утворених ними сполук; пояснювати зміну атомних радіусів, 
іонізаційних потенціалів, спорідненості до електрона і 
електронегативності в групах і періодах; обґрунтувати зміну 
металічного і неметалічного характеру елементів у групах і 
періодах; пояснювати особливості властивостей s-елементів 
першого і другого періодів, d-елементів третьої групи, п’ятого і 
шостого періодів та інертних елементів; порівнювати властивості 
елементів даної групи з властивостями елементів інших підгруп, 
зміну властивостей р- і d-елементів у підгрупах; обґрунтувати 
послаблення неметалічної активності елементів при переході від 
підгрупи галогенів до підгрупи бору; установлювати конкретні 
вияви видів періодичності і аналогії у властивостях елементів та їх 
сполук; характеризувати закономірності в зміні фізичних і 
хімічних властивостей простих речовин залежно від будови їх 
атомів, молекул і кристалів; знаходити зв’язки між складом 
сполуки, її будовою та хімічними властивостями; порівнювати 
властивості основних класів сполук елементів у підгрупах і 
родинах; обґрунтувати зміну кислотно-основного характеру, 
окисно-відновної активності та стійкості відповідних сполук 
елементів підгруп і родин залежно від ступеня окиснення їх 
атомів; оцінювати поведінку кислот, лугів, солей та комплексів у 
водних розчинах. 



Ключові слова Періодична система, хімічний елемент, електронна формула, проста 
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Формат курсу Очний: лекції, практичні, лабораторні заняття та самостійна робота   
Теми Приведено у Таблиці 1 

Підсумковий контроль, 
форма 

Іспит в кінці семестру, письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі шкільного 
курсу Хімії та Дисципліни «Неорганічна хімія» (І-ий семестр) 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінарські розробки, розв’язування задач, виконання 
індивідуальних лабораторних робіт (синтези сполук хімічних елементів) 
та групових лабораторних робіт (тестові реакції для вивчення хімічних 
властивостей простих та складних речовин) 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, комплекс обладнання та реактивів для 
демонстраційних дослідів під час лекцій та виконання лабораторних робіт 
студентами 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою: 
Виконання та захист 14 лабораторних робіт (до 1 балу за роботу), 
максимальна оцінка 14 балів;  
Написання 4 тестових контрольних завдань (до 1 балу за тест), 
максимальна оцінка 4 бали; 
Написання 4 контрольних робіт (до 4 балів за контрольну), максимальна 
оцінка 16 балів; 
Написання 2модульних контрольних робіт (до 8 балів за модульну 
контрольну), максимальна оцінка 16 балів; 
Разом50 балів 
Письмовий іспит50 балів 
Загальна сума балів100 

Питання екзамену Перелік питань розміщений на сторінці курсу в системі Moodle. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



Таблиця 1. Схема курсу 
 

Тиждень* Тема, план Форма 
діяльності 

Література. 
Ресурси в інтернеті Завдання Термін 

виконання 

1 

Вступ. Загальна 
характеристика 

елементів VII групи. 
Флуор. Хімічні 

властивості сполук. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

1. Телегус В.С., Бодак 
О.І., Заречнюк О.С., 
Кінжибало В.В. Основи 
загальної хімії. Львів, 
Світ, 2000, 423 с. 
2. Угай Я.А. Общая и 
неорганическая химия, 
Москва, Вьісшая 
школа, 1997, 527 с. 
3. Степаненко О.М., 
Рейтер Л.Г., 
Ледовських В.М., 
Іванов С.В. Загальна та 
неорганічна хімія. Ч. І. 
Київ, Педагогічна 
преса, 2002, 18 с.; Ч. II. 
Київ, Педагогічна 
преса, 2000, 783 с. 
4. Ахметов Н.С. 
Общая и 
неорганическая химия, 
Москва, Вьісшая 
школа, 1988, 639 с. 
5. Неділько С.А., 
Попель П.П. Загальна й 
неорганічна хімія. 
Задачі та вправи, Київ: 
Либідь, 2001,398 с. 
6. Свиридов В.В., 
Попкович Г.А., 
Васильєва Г.И. Задачи, 
вопросьі и упражнения 
по общей и 
неорганической химии, 
Минск, Издательство 
Белорусского 
университета, 1978, 352 
с. 
7. Васильєва З.Г., 
Грановская А.А., 
Таперова А.А. 
Лабораторньїе работьі 
по общей и 
неорганической химии, 
Ленинград, Химия, 
1986, 288 с. 
8. Дмитрів Г.С., 
Павлюк В.В. Загальна 
та неорганічна хімія. 
Львів, Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2008, 300 с. 
9. Housecroft C.E., 

Повторення 
матеріалу І-го 

семестру, 
підготовка до 
лабораторної 

роботи 

лютий 

2 

Хлор та елементи 
підгрупи Br. Хімічні 
властивості сполук. 

Елементи підгрупи Mn. 
Хімічні властивості 

сполук. Загальна 
характеристика 

елементів VI групи. 
Оксиген. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи 
лютий 

3 Сульфур. Хімічні 
властивості сполук. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
тестове 

контрольне 
завдання 1 

лютий 

4 

Елементи підгрупи Se. 
Хімічні властивості 
сполук. Елементи 

підгрупи Cr. Хімічні 
властивості сполук. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
контрольна 

робота 1 

березень 

5 
Загальна 

характеристика 
елементів V групи. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи 
березень 

6 Нітроген. Хімічні 
властивості сполук. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
контрольна 

робота 2 

березень 

7 Фосфор. Хімічні 
властивості сполук. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
тестове 

контрольне 
завдання 2 

березень 

8 

Елементи підгрупи As. 
Хімічні властивості 
сполук. Елементи 

підгрупи V.  Хімічні 
властивості сполук. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи 

березень- 
квітень 

9 

Загальна 
характеристика 

елементів ІV групи. 
Карбон. Хімічні 

властивості сполук. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
модульна 

контрольна 
робота 1 

 

квітень 



10 

Силіцій. Хімічні 
властивості сполук. 

Елементи підгрупи Ge. 
Хімічні властивості 
сполук. Елементи 

підгрупи Ti. Хімічні 
властивості сполук. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

Sharpe A.G. Inorganic 
chemistry, Pearson 
Education Limited, 2012, 
1257 р. 
10. Bielański A. 
Podstawy chemii 
nieorganicznej, PWN, 
2012, Т1, 550 s. T2,  
556 s. 
11. uk.wikipedia.org/ 
12. periodictable.com/ 

підготовка до 
лабораторної 

роботи 
квітень 

11 

Загальна 
характеристика 

елементів ІII групи. 
Бор. Хімічні 

властивості сполук. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
контрольна 

робота 3 

квітень 

12 

Алюміній. Хімічні 
властивості сполук. 

Елементи підгрупи Ga. 
Хімічні властивості 

сполук. Sc, Y та 
лантаноїди. Хімічні 
властивості сполук. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
тестове 

контрольне 
завдання 3 

квітень 

13 

Актиноїди. Хімічні 
властивості сполук. 

Загальна 
характеристика 

елементів ІI групи. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи 
травень 

14 

Берилій та магній. 
Хімічні властивості 
сполук. Елементи 

підгрупи Са. Хімічні 
властивості сполук. 

Загальна 
характеристика 

елементів І групи. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
контрольна 

робота 4 

травень 

15 

Лужні метали. Хімічні 
властивості сполук. 

Елементи підгрупи Сu. 
Хімічні властивості 

сполук. 

Лекція, 
практичне та 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
тестове 

контрольне 
завдання 4 

травень 

16 

Загальна 
характеристика 

елементів VІІІ групи. 
Шляхетні гази. Хімічні 

властивості сполук. 
Елементи родини 

фероїдів та елементи 
родини платиноїдів. 
Хімічні властивості 

сполук. 

Лекції, 
лабораторне 

заняття 

підготовка до 
лабораторної 

роботи, 
модульна 

контрольна 
робота 2 

травень 

 


