
 



Назва курсу Неорганічна хімія 
Адреса викладання 

курсу 
вул. Кирила і Мефодія 6, 79005 Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії  

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

09 Біологія, 091 Біологія 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Викладачі курсу Павлюк Володимир Васильович, професор, доктор хімічних наук, професор 
Шпирка Зіновія Михайлівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент 

Контактна інформація 
викладачів 

volodymyr.pavlyuk@lnu.edu.ua 
zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/лабораторних занять (за попередньою 
домовленістю зі студентами у режимі offline, адреса хімічний факультет, 
кафедра неорганічної хімії, ауд. 2), а також можливі online консультації через 
мережу Skype, Zoom, Viber (для додаткового узгодження слід писати на 
електронну пошту викладача). 

Сторінка курсу  
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні теоретичні 

знання і практичні вміння, обов’язкові для подальшого вивчення циклу 
хіміко-біологічних дисциплін: аналітичної, органічної, хімії, біохімії тощо.   

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна “Неорганічна хіміяˮ є нормативною дисципліною з спеціальності 
091 Біологія для освітньої-професійної програми бакалавр, яка викладається в 
І семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). Вона включає основні поняття та закони хімії, загальні 
закономірності перебігу хімічних реакцій, вчення про будову атомів та 
молекул, хімічний зв’язок, кінетику і термодинаміку хімічних процесів, 
вчення про розчини, окисно-відновні процеси,  огляд властивостей елементів 
та їхніх найважливіших сполук за груповою аналогією згідно з 
розташуванням в періодичній системі елементів, роль хімічних елементів у 
живій природі. Покликана сформувати спеціаліста, який не лише володіє 
певною системою знань, умінь та навичок з загальної та неорганічної хімії, а 
й уміє самостійно мислити, аналізувати, доводити та прогнозувати результат. 

Мета та цілі курсу Мета ‒ формування наукового світогляду студентів, засвоєння теоретичних 
основ та фундаментальних законів хімії, знання властивостей найважливіших 
неорганічних сполук, які складають основу для подальшого вивчення циклу 
хіміко-біологічних дисциплін. 
Цілі навчання ‒ навчити студентів використовувати основні поняття  та  
закони хімії, загальні закономірності перебігу хімічних реакцій, вчення про 
будову атома, теорії хімічних зв’язків, вчення про розчини, загальні відомості 
про хімічні елементи та їхні сполуки для вирішення певних задач у галузі 
біології  відповідно до потреб суспільства. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література:  
1. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Львів, ВЦ ЛНУ ім. 

І. Франка, 2008. - 299 с. 
2. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 237 с. 
3. Стародуб П., Шпирка З., Муць Н., Ничипорук Г. Перевір себе. Навчальний 

посібник для студентів нехімічних спеціальностей. – Львів: ТОВ 
Поліграфія, 2009. – 216 с. 

4. Стародуб П., Шпирка З., Муць Н., Ничипорук Г. Перевір себе 2. 
Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей. – Львів: 
ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 221 с. 

5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с. 
6. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 

1991. – 461 с.  
7. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. 

Хімія. Задачі, вправи, тести. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 168 с. 
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Додаткова література: 
1. Жак О.В., Каличак Я.М.. Загальна хімія. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 

2010. – 368 с. 
2. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної 

хімії. – Львів: Світ, 2000. – 424 c. 
3. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. ун-ту 

“Львівська політехніка”, 2008.  – 348 с. 
4. Яцимирський В.К., Павленко В.О., Савченко І.О. та ін. Хімія: для 

університетів: повний курс в одному томі. – К.: Перун, 2010 – 432 с. 
5. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Лєдовських В.М., Іванов С.В. Загальна та 

неорганічна хімія. – К.: Пед. преса, 2002. – У 2-х ч. – Ч. 1. – 520 с. 
6.  Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та 

вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400 c. 
7. Деркач Ф.А. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. - К.: Вища шк., 

1978. – 232 с. 
Інтернет-джерела: 
1. http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php (Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Moodle). 
Тривалість курсу 150 год. 

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 64 годин лабораторних 
робіт та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення вивчення цього курсу студент буде :  
знати:  

- базові хімічні поняття і основні закони хімії; 
- періодичний закон та характеристику елементів за їхнім положенням у 
періодичній системі; 
- сучасні уявлення про будову атома; 
- основні типи хімічного зв’язку та типи гібридизації; 
- основи хімічної термодинаміки і кінетики; 
- дисперсні системи та розчини; 
- основні властивості розчинів електролітів і неелектролітів; 
- основи окисно-відновних процесів та електрохімії; 
- найважливіші класи неорганічних сполук; комплексні сполуки; 
- найважливіші властивості хімічних елементів та їхніх сполук; 

вміти:  
- складати рівняння хімічних реакцій та проводити обчислення за 
хімічними рівняннями; 
- обчислювати маси, мольні маси, мольні маси еквівалентів та кількості 
речовини для різних сполук;  
- виводити формули сполук за масовими частками елементів у речовині та 
продуктами реакції горіння;  
- описувати властивості елементів залежно від розміщення у періодичній 
системі; 
- записувати електронні формули хімічних елементів та визначати їхні 
валентні можливості; 
- аналізувати механізми утворення ковалентного зв’язку; давати кількісні 
характеристики хімічного зв’язку;  
- характеризувати властивості речовин з іонним, металічним та водневим 
зв’язком; 
- будувати енергетичні діаграми розподілу електронів на молекулярних 
орбіталях; 
- визначати напрям перебігу реакції за термодинамічними 
характеристиками, обчислювати теплові ефекти реакцій; 
- обчислювати концентрації речовин у розчині: масову та мольну частки, 
молярність, моляльність, нормальність, титр; 
- складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей; 
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молекулярні та іонно-молекулярні рівняння,  визначати можливість перебігу 
реакцій обміну між розчинами електролітів; обчислювати рН розчину; 
- записувати рівняння реакції гідролізу солей, обчислювати константу і 
ступінь гідролізу; 
- визначати ступінь окиснення елемента у сполуці та складати формули 
сполук за ступенями окиснення елементів; урівнювати рівняння окисно-
відновних реакцій методом напівреакцій; 
- характеризувати властивості розчинів неелектролітів; обчислювати 
величини осмотичного тиску, зміни температури кипіння і замерзання розчинів 
залежно від їхньої концентрації; 
- характеризувати хімічні властивості елементів та їхніх сполук; 
- розв’язувати експериментальні задачі із загальної та неорганічної хімії. 

Ключові слова Хімічний елемент, атом, молекула, речовина, хімічна реакція, хімічне 
рівняння, періодичний закон, періодична система, хімічний зв’язок, розчин, 
ступінь окиснення. 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій, виконання лабораторних робіт, самостійна робота та 

консультації для кращого розуміння навчального матеріалу курсу 
Теми Подано у таблиці 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит у кінці семестру, 
Тести (комбіновані)  

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих в 
результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття 
компетенцій після завершення навчання у школі.  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Під час вивчення навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” застосовують 
такі методи навчання:  
 а) словесні – лекція з використанням мультимедійних засобів, розповідь, 
бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання лабораторних 
робіт; 
 б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами, 
моделями, демонстрування хімічних дослідів; 
 в) практичні – виконання лабораторних робіт, що сприятиме застосуванню 
набутих знань у розв’язанні практичних завдань; 
 г) методи самостійної роботи студента – виконання індивідуальних 
завдань. 
 
Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив. Робота з платформами ZOOM та Teams. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми, проектор, 
доступ до мережі інтернет. Лабораторне обладнання. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
 
 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

а) Типові завдання до іспиту 
1. На відновлення 1,82 г оксиду металу витратили 883 мл водню (н. у.). 

Обчислити мольну масу еквівалента металу. Відповідь подати з точністю 
до цілих. 
а) 18  б) 27  в) 15  г) 11 

2. Газ об’ємом 2,5 л створює тиск 121,6 кПа (912 мм. рт. ст.). Обчислити тиск 
газу за сталої температури, якщо його стиснути до об’єму 1 л. Відповідь 
подати з точністю до цілих.  
а) 318  б) 427  в) 158  г) 304 

3. Визначити масову частку хрому (у %) в калій біхроматі. Відповідь подати з 
точністю до  десятих.  
а) 28,3  б) 35,4  в) 15,2  г) 41,3 
 



4. Записати електронну формулу атома з зарядом ядра 42 та вказати загальну 
кількість d-електронів.  
а) 18  б) 15  в) 10  г) 8 

5. Обчислити температурний коефіцієнт швидкості реакції синтезу амоніаку, 
якщо при збільшенні температури на 60°С швидкість процесу зростає у 64 
рази. Відповідь подати з точністю до цілих.  
а) 2  б) 4  в) 1  г) 3 

6. Густина 40 %  розчину нітратної кислоти дорівнює 1,25 г/мл. Обчислити 
молярність цього розчину. Відповідь подати з точністю до десятих. 
а) 2,3  б) 0,8  в) 1,2  г) 0,5 

7. На скільки зміниться рН, якщо вдвічі розвести водою 0,2 М розчин 
ацетатної кислоти? Відповідь подати з точністю до сотих. 
а) 0,33  б) 1,04  в) 5,21  г) 0,15 

8. Урівняти рівняння реакції методом напівреакцій, відповідь подати як суму 
коефіцієнтів в лівій і правій частині рівняння реакції. 
Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 
а) 23  б) 17  в) 15  г) 41 

9. Закони ідеального газу. Закон Авогадро. Рівняння стану Мєндєлєєва–
Клапейрона. 

10. Порівняльна характеристика галогенів та їхніх сполук зі ступенем 
окиснення  −1. 

 
 б) Типові завдання до поточної контрольної роботи: 
1. На відновлення 1,80 г оксиду металу витратили 883 мл водню (н.у.). 

Обчислити мольну масу еквівалента металу та оксиду. 
2. При окисненні 3,02 г металу утворилося 3,76 г оксиду. Питома 

теплоємність металу дорівнює 0,388 Дж/(г∙К). Обчислити відносну атомну 
масу металу? 

3. Виведіть формулу кристалогідрату, що містить: 14,28 % натрію, 9,95 % 
сульфуру, 69,50 % оксигену, 6,27 % гідрогену за масою. 

4. Обчислити мольну масу газу та його густину за повітрям, якщо 600 мл 
цього газу за нормальних умов має масу 1,714 г. 

5. Структура валентного електронного шару атома елемента виражається 
формулою: а) 4s23d8, б) 7s25f3. Визначити порядковий номер та назву 
елемента. 

6. Чому не можуть існувати стійкі молекули Be2 і Ne2? Пояснити з точки 
зору методу МО. 

7. Визначіть порядок зв’язку в молекулі NO? 
8. При температурі 100°С швидкість однієї реакції в 2 рази більше 

швидкості другої. Температурний коефіцієнт швидкості першої реакції 
дорівнює 2, другої – 4. При якій температурі швидкості обох реакцій 
вирівняються?  

9. Хімічна рівновага реакції A + B ↔ С + D (усі – гази) установилась при 
таких концентраціях: [A] = 6 моль/л, [B] = 2 моль/л, [С] = 4 моль/л, [D] = 3 
моль/л. У рівноважну систему додали 4 моль/л речовини В. Обчислити 
нові рівноважні концентрації речовин.  

10. Густина 40 % (за масою) розчину нітратної кислоти становить 1,25 г/см3. 
Обчислити молярність, нормальність та моляльність розчину.  

11. В якій масі води потрібно розчинити 25 г CuSO4·5H2O, щоб отримати 8 % 
(за масою) розчин CuSO4?  

12. Наважка речовини масою 12,42 г розчинена у воді об’ємом 500 мл. Тиск 
пари одержаного розчину при 20°С дорівнює 3732,7 Па. Тиск пари води 
при цій температурі 3742 Па. Обчислити мольну масу розчиненої 
речовини. 

13. Чи випаде осад при змішуванні 100 мл 0,02М розчину плюмбуму(II) 
нітрату з 200 мл 0,2 н розчину хлоридної кислоти? 
 



14. Хімічним аналізом встановлено, що в 250 мл насиченого розчину 
міститься 7,2⋅10-6 г манган(II) сульфіду. Обчисліть ДР цієї солі.  

15. Закінчити рівняння реакції й урівняти коефіцієнти методом напівреакцій:  
H2S + HNO3 →  

 
в) Електронна база тестових завдань для проведення контрольних 
опитувань, іспитів та контрольних замірів знань. 

 
 

Схема курсу 
Тиж- 
день 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяль-
ності 

Літера-
тура 

Завдання, год Термін 
виконан-

ня 
1 Хімія як наука. Предмет хімії. Основні 

поняття хімії. Основні закони хімії. Газові 
закони. Вступ. Предмет і задачі хімії. Хімія та 
біологія. Основні положення і поняття атомно-
молекулярного вчення. Атом. Молекула. Іон. 
Атомна одиниця маси. Відносні атомна та 
молекулярна маси. Кількість речовин. Моль. 
Мольна маса, мольний об’єм. Газуватий стан 
речовини. Ідеальний газ. Закони ідеального газу. 
Закон об’ємних відношень. Закон Авогадро. 
Висновки з закону Авогадро. Густина газу. 
Відносна густина газу. Кінетична теорія газів. 
Закони ідеального газу: Бойля-Маріотта, Гей-
Люссака, Шарля. Рівняння стану Менделєєва-
Клапейрона. Універсальна газова стала. Тиск 
газових сумішей. Парціальний тиск. Закон 
парціальних тисків. Реальні гази. Рівняння Ван-
дер-Ваальса. Фундаментальні закони хімії. 
Стехіометрія. Закон сталості Пруста. Хімічний 
еквівалент. Фактор еквівалентності. Мольна маса 
(об’єм) еквівалента речовини. Закон еквівалентів 
Ріхтера-Дальтона. Закон кратних відношень 
Дальтона. Основні класифікаційні поняття: 
система, тіло, фаза, компонент. Поняття хімічної 
сполуки. Сполуки постійного та змінного складу. 
Хімічна формула. Види хімічних формул: 
емпірична, молекулярна, графічна, структурна. 
Методи визначення мольних і атомних мас. 
Правило Дюлонга і Пті. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

1 
тиждень 
 

1 Знайомство з лабораторією. Правила роботи та 
техніка безпеки у хімічній лабораторії. 
Обладнання хімічної лабораторії. Вправи на 
основні закони хімії. 

лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

1 
тиждень 
 

2 Будова атома. Характеристика стану 
електрона квантовими числами. Періодичний 
закон та періодична система елементів. 
Будова атома. Основні ідеї квантової механіки. 
Постулати Бора. Квантово-механічна теорія 
будови атомів. Принцип невизначеності 
Гейзенберга. Хвильове рівняння Шредінгера. 
Атомна орбіталь. Форми атомних орбіталей та 
їхня орієнтація в просторі. Характеристика стану 
електрона квантовими числами. Будова 
багатоелектронних атомів. Принципи заповнення 
багатоелектронних атомів. Правила Гунда та 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

2 
тиждень 
 



правила Клечковського. Періодичний закон та 
періодична система елементів. Періоди, ряди, 
групи, родини елементів. Розміщення s-, p-, d-, f-
елементів у періодичній системі. Атомне ядро, 
його склад і будова. Радіоактивність. Ядерні 
реакції. 

2 Визначення мольної маси еквівалента металу 
об’ємним методом. 

лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

2 
тиждень 
 

3 Хімічний зв’язок. Ковалентний зв’язок. Метод 
валентних зв’язків (МВЗ). Метод 
молекулярних орбіталей (МО-ЛКАО). 
Причини утворення хімічного зв’язку. Типи 
хімічного зв’язку. Властивості взаємодіючих 
елементів: ефективний радіус, ефективний заряд, 
електронегативність, ступінь окиснення, 
валентність, координаційне число. Кількісні 
характеристики хімічного зв’язку: довжина, 
кратність, енергія, полярність, валентний кут, 
ступінь іонності. Ковалентний зв’язок, умови 
утворення ковалентного зв’язку. Насичуваність і 
напрямленість ковалентного зв’язку. Метод 
валентних зв’язків (МВЗ). Обмінний і донорно-
акцепторний механізми утворення ковалентного 
зв’язку. Способи перекривання електронних 
орбіталей. σ-, π- та δ-зв’язки. Одинарні і кратні 
зв’язки. Гібридизація атомних орбіталей. Типи 
гібридизації. Просторова конфігурація молекул. 
Локалізовані та делокалізовані зв’язки. Переваги 
та недоліки методу валентних зв’язків (МВЗ). 
Метод молекулярних орбіталей (МО-ЛКАО). 
Молекулярна орбіталь. Типи молекулярних 
орбіталей: зв’язуюча, антизв’язуюча 
(розпушуюча), незв’язуюча. Енергетичні 
діаграми розподілу електронів на молекулярних 
орбіталях. Порядок зв’язку. Порівняння МВЗ і 
МО-ЛКАО. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

3 
тиждень 
 

3 Визначення мольної маси речовини за відносною 
густиною. 

лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

3 
тиждень 
 

4 Іонний зв’язок. Водневий зв’язок. Металічний 
зв’язок. Міжчастинкові взаємодії молекул. 
Комплексні сполуки. 
Типи хімічного зв’язку: йонний, водневий, 
металічний. Ненасиченість і ненапрямленість 
йонного зв’язку. Водневий зв’язок, його природа 
та особливості. Міжмолекулярний і 
внутрішньомолекулярний водневий зв’язок. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 

4 
тиждень 
 



Металічний зв’язок. Металічний стан та його 
особливості. Провідники. Напівпровідники та 
діелектрики. Міжчастинкові взаємодії молекул: 
орієнтаційна, індукційна, дисперсна. Донорно-
акцепторна взаємодія. Комплексні сполуки. 
Координаційна теорія Вернера. 
Комплексоутворення та дисоціація комплексних 
сполук. Константа нестійкості комплексних 
сполук. Класифікація, номенклатура, ізомерія. 
Природа хімічного зв’язку в комплексних 
сполуках. 

 

4 Вправи на будову атома. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

4 
тиждень 
 

5 Хімічна термодинаміка. Хімічна кінетика і 
хімічна рівновага. 
Основні закономірності перебігу хімічних 
реакцій. Класифікація хімічних реакцій на основі 
різних ознак: складу, будови, теплового ефекту, 
типу системи, механізму перебігу. Паралельні, 
ланцюгові, спряжені та оборотні реакції. Хімічна 
термодинаміка. Термодинамічні параметри. 
Функції стану. Внутрішня енергія. Тепловий 
ефект реакції. Ентальпія. Перший закон 
термодинаміки. Термохімічні рівняння. Закон 
Гесса. Напрям проходження хімічних процесів. 
Ентропія. Другий закон термодинаміки. 
Ізобарно-ізотермічний потенціал Гіббса. 
Термодинамічний аналіз можливості і 
направленості перебігу хімічних реакцій. Роль 
ентальпійного та ентропійного факторів і 
температури. Хімічна кінетика та рівновага. 
Хімічні реакції в гомогенних і гетерогенних 
системах. Фактори, що визначають швидкість 
хімічної реакції. Вплив природи реагуючих 
речовин та їхні концентрації. Закон діючих мас. 
Константа швидкості. Молекулярність та 
порядок реакції. Залежність швидкості реакції 
від температури. Правило Вант-Гоффа. 
Активований комплекс. Рівняння Ареніуса. 
Механізм хімічних реакцій: дисоціаційний, 
радикально-ланцюговий, молекулярний. Вплив 
каталізатора на швидкість реакції. Гомогенний і 
гетерогенний каталіз. Механізм дії каталізатора. 
Ферментативний каталіз. Автокаталіз. 
Промотори. Каталізаторні отрути. Інгібітори. 
Хімічна рівновага в гомогенних і гетерогенних 
системах. Константа рівноваги. Вплив зовнішніх 
факторів на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле 
Шательє. Зміщення хімічної рівноваги при зміні 
концентрації, температури та тиску. Вплив 
каталізатора. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

5 
тиждень 
 

5 Вправи на хімічний зв’язок. лабо- 
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 
 

5 
тиждень 
 



6 Розчини: способи вираження концентрацій 
розчинів. Колігативні властивості розчинів. 
Дисперсні системи, дисперсна фаза, дисперсне 
середовище. Класифікація дисперсних систем. 
Розчини. Класифікація розчинів за агрегатним 
станом. Розчинність. Теорії розчинів. Способи 
вираження концентрації: мольна частка, масова 
(об’ємна) частка, молярність, моляльність, 
нормальність, титр. Розчинність газів, рідин, 
твердих тіл у рідинах. Коефіцієнт розчинності. 
Насичені, ненасичені та пересичені розчини. 
Вплив природи речовини, температури і тиску на 
розчинність. Азеотропні суміші. Закон Генрі. 
Колігативні властивості розчинів. Фазові 
рівноваги. Діаграма стану води та правило фаз 
Гіббса. Тиск пари розчинів. Закон Рауля. 
Температури замерзання і кипіння розчинів. 
Ебуліоскопія та кріоскопія. Осмотичний тиск. 
Закон осмотичного тиску. Осмос у природі та в 
живих організмах. Визначення молекулярних 
мас речовин. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

6 
тиждень 
 

6 Хімічна кінетика та хімічна рівновага. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

6 
тиждень 
 

7 Властивості розчинів електролітів. 
Ізотонічний коефіцієнт. Теорія електролітичної 
дисоціації. Запис рівнянь електролітичної 
дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації. 
Залежність ступеня дисоціації від природи 
розчиненої речовини та розчинника, 
температури, концентрації, наявності 
однойменних іонів. Сильні та слабі електроліти. 
Електропровідність розчинів. Рівновага в 
розчинах слабих електролітів. Константа 
електролітичної дисоціації. Ступінчаста 
дисоціація. Закон розбавлення Оствальда. 
Властивості розчинів сильних електролітів. 
Уявний ступінь дисоціації. Активність іонів. 
Коефіцієнт активності. Іонна сила розчину. 
Кислотно-основна дисоціація. Електролітична 
дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий 
показник середовища. Способи визначення рН. 
Кислотно-основні індикатори. Буферні розчини 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

7 
тиждень 
 

7 Розчини. Приготування розчинів. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 
 
 

7 
тиждень 
 



8 Малорозчинні електроліти. Добуток 
розчинності. Гідроліз солей. 
Добуток розчинності. Вплив однойменних іонів 
на розчинність електролітів. Умови виділення та 
розчинення осаду електроліту. Реакції обміну 
між електролітами. Реакції нейтралізації та 
гідролізу. Гідроліз солей. Типи солей, які 
піддаються гідролізу. Механізм реакцій 
гідролізу. Іонно-молекулярні рівняння гідролізу. 
Реакція середовища при гідролізі. Ступінь 
гідролізу. Залежність ступеня гідролізу від 
природи солі, концентрації і температури. 
Константа гідролізу. Взаємозв’язок ступеня та 
константи гідролізу. Теорії кислот та основ. 
Електролітична теорія Арреніуса. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

8 
тиждень 
 

8 Розчини електролітів. лабор
аторна 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

8 
тиждень 
 

9 Окисно-відновні процеси. 
Окисно-відновні характеристики елементів. 
Електронегативність. Ступінь окиснення. 
Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення і 
відновлення. Окисники і відновники. Типи 
окисно-відновних реакцій: міжмолекулярні, 
внутрішньомолекулярні, диспропорціювання. 
Методи складання і урівнювання окисно-
відновних реакцій: алгебричний, електронного 
балансу, аналізу ступенів окиснення, 
напівреакцій. Напрям окисно-відновних реакцій. 
Чинники, які впливають на перебіг 
окиснювально-відновних реакцій. 
Окиснювально-відновні потенціали. Ряд напруг 
металів. Стандартний водневий електрод. 
Хімічні джерела струму. Гальванічні елементи. 
Електрорушійна сила гальванічних елементів. 
Концентраційні елементи. Рівняння Нернста. 
Акумулятори. Електроліз розплавів і розчинів. 
Активні та інертні електроди. Послідовність 
розрядження іонів. Перенапруга. 
Електрохімічний еквівалент. Закон Фарадея. 
Застосування електролізу. Корозія металів, її 
типи. Захист від корозії. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

9 
тиждень 
 

9 Окисно-відновні процеси. Модульна контрольна 
робота 1. 

лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 
 
 
 

9 
тиждень 



10 Елементи VII групи. 
Галогени. Електронна будова галогенів. 
Валентність і ступені окиснення. Зміна в підгрупі 
атомних радіусів, іонізаційних потенціалів, 
спорідненості з електроном, 
електронегативності. Фізичні та хімічні 
властивості простих речовин. Відношення до 
води, лугів, металів та неметалів. Особливості 
фтору. Токсичність галогенів. Форми 
знаходження галогенів у природі, добування та 
застосування. Галогеноводні, їхні хімічні та 
фізичні властивості. Зміна міцності, відновних 
властивостей і кислотного характеру. Фторидна 
кислота. Хлоридна кислота. Добування та 
застосування галогеноводнів. Галогеніди. 
Оксигеновмісні сполуки галогенів. Оксиди. 
Оксигеновмісні кислоти. Будова молекул, 
стійкість, окисні та кислотні властивості. Солі 
кисневмісних кислот. Порівняння стійкості та 
окиснювальної здатності. Підгрупа Мангану. 
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. 
Оксиди і гідроксиди. Солі Мангану. Манганіти. 
Манганати. Окиснювально-відновні властивості. 
Перманганати. Окисні властивості перманганатів 
у кислому, нейтральному та лужному 
середовищах. Добування і застосування.  

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

10 
тиждень 
 

10 Галогени. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

10 
тиждень 

11 Елементи VI групи. 
Халькогени. Будова атомів. Валентність і ступені 
окиснення. Зміна в підгрупі атомних та іонних 
радіусів, іонізаційних потенціалів, спорідненості 
з електроном, електронегативності, зміни 
металічного та неметалічного характеру та 
окиснювальної здатності. Алотропні модифікації 
Оксигену. Поліморфні модифікації Сульфуру. 
Знаходження в природі. Хімічні властивості, 
добування та застосування простих речовин. 
Халькогеноводні. Зміна відновної властивості і 
кислотного характеру. Аномалія фізичних 
властивостей води. Сульфідна кислота: 
добування, хімічні властивості, застосування. 
Халькогеніди. Оксиди та їхні властивості 
залежно від положення елементу в періодичній 
системі. Пероксиди, надпероксиди, озоніди. 
Гідрогенпероксид. Оксигеновмісні сполуки 
халькогенів. Оксиди Сульфуру, їх добування, 
хімічні властивості та застосування. Сульфітна 
та сульфатна кислоти. Стадії промислового 
синтезу сульфатної кислоти. Олеум. Сульфати. 
Полісульфати. Тіосульфати. Підгрупа Хрому. 
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

11 
тиждень 
 



Добування та застосування. Оксиди Хрому, 
Молібдену і Вольфраму. Кислотно-основні та 
окиснювально-відновні властивості. Гідроксиди 
Хрому. Хроматна кислота. Хромати та 
поліхромати. Взаємний перехід хроматів і 
дихроматів. Окиснювальні властивості хроматів і 
дихроматів. 

11 Халькогени. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

11 
тиждень 

12 Елементи V групи.  
Підгрупа Нітрогену. Будова атомів. Валентність і 
ступені окиснення. Зміна в підгрупі атомних та 
іонних радіусів, іонізаційних потенціалів, 
спорідненості з електроном, 
електронегативності, зміна металічного та 
неметалічного характеру та окиснювальної 
здатності елементів у підгрупі. Поліморфні 
модифікації Фосфору. Знаходження в природі. 
Хімічні властивості, добування та застосування 
простих речовин. Біогенність азоту та фосфору. 
Гідрогеновмісні сполуки елементів підгрупи 
Нітрогену. Зміна стійкості, реакційної здатності 
та відновної властивості. Амоніак. Солі амонію. 
Гідразин. Гідроксиламін. Оксигеновмісні 
сполуки елементів підгрупи Нітрогену. Оксиди 
Нітрогену: добування, властивості, застосування. 
Нітритна та нітратна кислоти. Особливості 
хімічних властивостей нітратної кислоти. 
Нітрати, термічне розкладання. Оксиди 
Фосфору. Фосфатна, фосфітна та гіпофосфітна 
кислоти. Фосфати та поліфосфати. Будова 
аніонів. Хімічні властивості та застосування. 
Нітратні та фосфатні добрива. Гідроксиди та солі 
Арсену, Стибію та Бісмуту. Сполуки Арсену та 
їхня роль у живій природі. Підгрупа Ванадію. 
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. 
Оксиди та гідроксиди. Кислотно-основні та 
окиснювально-відновні властивості. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

12 
тиждень 
 

12 Підгрупа Нітрогену. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 
 
 
 
 
 
 

12 
тиждень 



13 Елементи ІV групи.  
Підгрупа Карбону. Будова атомів. Зміна в 
підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних 
потенціалів, спорідненості з електроном, 
електронегативності, зміна металічного та 
неметалічного характеру та окиснювальної 
здатності. Особливості Карбону. Знаходження в 
природі, добування та застосування елементів 
підгрупи Карбону. Поліморфні модифікації 
Карбону. Фізичні та хімічні властивості. Карбіди. 
Оксиди Карбону. Особливості будови карбон(II) 
оксиду, його токсичність. Карбон(IV) оксид. 
Карбонатна кислота. Карбонати, 
гідрогенкарбонати, гідроксокарбонати. Термічна 
стійкість карбонатів. Тіосполуки. Ціаніди. 
Ціанати. Тіоціанати. Одержання, хімічні 
властивості та застосування силіцію. Оксиди 
Силіцію. Силікатні кислоти. Добування. Солі 
силікатних кислот. Мета-, орто-, полісилікати. 
Алюмосилікати. Скло. Ситали. Оксиди і 
гідроксиди Германію, Стануму та Плюмбуму, 
їхня порівняльна стійкість, кислотно-основні та 
окисно-відновні властивості. Підгрупа Титану. 
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. 
Добування і застосування. Оксиди та гідроксиди. 
Кислотно-основні та окиснювально-відновні 
властивості. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

13 
тиждень 
 

13 Підгрупа Карбону. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

13 
тиждень 

14 Елементи ІІІ групи. 
Головна підгрупа. Будова атомів. Зміна в 
підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних 
потенціалів, спорідненості з електроном, 
електронегативності, зміна металічного та 
неметалічного характеру та окиснювальної 
здатності. Особливості бору. Гідрогеновмісні 
сполуки бору. Стійкість і реакційна здатність 
боранів. Оксид Бору та його похідні. 
Властивості. Оксид і гідроксид Алюмінію. 
Відношення до кислот і лугів. Солі Алюмінію в 
катіонній та аніонній формах. Подвійні солі. 
Елементи підгрупи Галію. Підгрупа Скандію. 
Фізичні та хімічні властивості простих речовин. 
Добування і застосування. Оксиди та гідроксиди. 
Кислотно-основні та окиснювально-відновні 
властивості. Родина лантаноїдів. Особливості 
електронної будови. Внутрішня періодичність 
властивостей. Підродини Церію та Тербію. 
Оксиди та гідроксиди. Зміна кислотно-основних 
властивостей в родині. Солі. Родина актиноїдів. 
Внутрішня періодичність властивостей. 
Підродини Торію та Берклію. Сполуки 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

14 
тиждень 
 



актиноїдів (+3), сполуки Торію та Урану (+4), 
сполуки Урану (+6). Радіоактивність актиноїдів 

14 Елементи ІІІ-а групи. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

14 
тиждень 

15 Елементи І та ІІ груп. 
Лужноземельні та лужні метали. Будова атомів. 
Зміна в підгрупах атомних та іонних радіусів, 
іонізаційних потенціалів, електронегативності. 
Особливості берилію. Лужноземельні метали. 
Фізичні та хімічні властивості металів. 
Оксигеновмісні сполуки. Оксиди та пероксиди, 
їхня структура та стійкість. Гідроксиди. 
Кислотно-основні властивості. Амфотерність 
гідроксиду Берилію. Солі. Твердість води та 
способи її усунення. Підгрупа лужних металів. 
Фізичні та хімічні властивості металів. 
Оксигеновмісні сполуки: оксиди, пероксиди, 
надпероксиди, озоніди. Будова. Порівняльна 
стійкість. Солі. Добування та застосування 
калійних добрив. Підгрупа Цинку. Зміна в 
підгрупі атомних та іонних радіусів, іонізаційних 
потенціалів, електронегативності. Фізичні та 
хімічні властивості простих речовин. Амальгами. 
Оксиди і гідроксиди. Принципи добування. Солі. 
Кристалогідрати. Особливості солей Гідраргіуму 
(I). Токсичність солей Кадмію і Гідраргіуму. 
Підгрупа Купруму. Зміна в підгрупі атомних та 
іонних радіусів, іонізаційних потенціалів, 
електронегативності. Фізичні та хімічні 
властивості металів. Гідроксиди. Солі. 
Кристалогідрати. Солі в катіонній та аніонній 
формі. Тетрахлороауратна кислота. 
Бактерицидна дія іонів Арґентуму. 
Світлочутливість галогенідів Арґентуму. 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

15 
тиждень 
 

15 Метали. Комплексні сполуки. Модульна 
контрольна робота 2. 

лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

15 
тиждень 

16 Елементи VIІІ групи.  
Підгрупа шляхетних газів. Будова атомів. 
Особливості Гелію та Неону. Фізичні властивості 
інертних газів. Застосування. Фториди Ксенону, 
Криптону, Радону. Оксигеновмісні сполуки 
Ксенону. Родина фероїдів. Характеристика 
елементів. Зміна в підгрупі атомних та іонних 
радіусів, іонізаційних потенціалів, та 
електронегативності. Здатність елементів до 
утворення катіонної та аніонної форм, 

лекція Основна:
1, 5, 6 
Додатк.: 
1-5 

Опрацювати 
відповідні 
розділи 
рекомендо-
ваної 
літератури.  
2 год. 
 
 

16 
тиждень 
 



комплексоутворення. Фізичні та хімічні 
властивості металів. Стійкість до корозії. 
Оксиди. Гідроксиди. Кислотно-основні та 
окисно-відновні властивості. Солі. 
Кристалогідрати. Подвійні солі. Ферити. Ферати. 
Комплексні сполуки. Багатоядерні комплекси. 
Сплави: чавуни та сталі, отримання і 
застосування. Родина платиноїдів. 
Характеристика елементів. Зміна в підгрупі 
атомних та іонних радіусів, іонізаційних 
потенціалів та електронегативності. Здатність 
елементів до утворення катіонної та аніонної 
форм, комплексоутворення. Фізичні та хімічні 
властивості металів. Стійкість до корозії. Місце у 
ряді напруг. Оксиди та гідроксиди. 
Гексахлороплатинатна кислота та її солі. 

16 Підгрупа шляхетних газів. Підсумкове заняття. лабо-
ратор-
на 

Основна:
2-4, 7, 
Додатк.: 
6,7 

Виконати 
лабораторну 
роботу та 
оформити 
звіт. Вправи, 
задачі, 
питання, 
4 год 

16 
тиждень 

 


