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Інформація про 
дисципліну 

Навчальна дисципліна“Загальна хімія” є складовою частиною освітньої 
програми підготовки “Бакалавра фізики та астрономії”. 

Коротка анотація 
дисципліни 

“Загальна хімія” є дисципліною зі спеціальності 104Фізика та астрономія, яка 
викладається у 2-му семестрі в обсязі 3кредити (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Основним завданням вивчення дисципліни “Загальна хімія” в системі 
підготовки бакалаврів за спеціальністю 104фізика та астрономія є формування 
цілісної системи знань з основ загальної та неорганічної хімії, які покликані 
стати основою здобування знань про класи неорганічних сполук та генетичні 
зв’язки між ними, про найважливіші закономірності перебігу хімічних процесів, 
властивості розчинів, особливо розчинів електролітів, вчення про будову атомів, 
молекул і кристалів та періодичний закон – основу, на якій будується сучасна 
неорганічна хімія та її викладання. 

Метою вивчення дисциплін “Загальна хімія” є набуття студентами 
компетентностей, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності 
за фаховим спрямуванням. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни “Загальна хімія” формується 
сукупність значущих загальнокультурних та професійних компетентностей, які 
передбачені освітньо-професійною програмою. 
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Поліграфія, 2009. −216 с. 

6. Заремба В.І., Ничипорук Г.П., Муць Н.М. Методичні рекомендації до 
самостійної роботи з дисципліни “Загальна хімія” для студентів І курсу 
фізичного факультету, напряму підготовки 6.040203 “Фізика”  -Львів: ВЦ 
ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 32 с. 

7. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 237 с. 
Обсяг курсу 32 год. аудиторних занять, з них 16год лекційних занять, та 16год лабораторних 

занять, 588 год самостійної роботи (очна форма навчання) 
Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен: 
знати:  
- базові хімічні поняття і основні закони хімії; 
- найважливіші класи неорганічних сполук; 
- комплексні сполуки 
- періодичний закон та періодичну систему елементів Д.І. Менделєєва; 
- основні теорії будови атома; 
- основні типи хімічного зв’язку; 
- основи хімічної термодинаміки і кінетики; 
- дисперсні системи та розчини; 
- основні властивості розчинів електролітів і неелектролітів; 
- основи окисно-відновних процесів та електрохімії; 
- 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 речови-
ни для різних сполук;  
- складати формули сполук за валентністю елементів;  
- виводити формули сполук за масовими частками елементів у речовині та 
продуктами реакції горіння;  
- описувати властивості елементів залежно від розміщення у періодичній сис-
темі; 
- аналізувати будову атома; 
- записувати електронні формули хімічних елементів та йонів; 
- аналізувати різні типи хімічного зв’язку та давати їх кількісні характеристики;  
- характеризувати властивості речовин з іонним, металічним та водневим 
зв’язком; 
- будувати енергетичні діаграми розподілу електронів на молекулярних орбіта-
лях; 
- визначати напрям перебігу реакції за термодинамічними характеристиками; 
- обчислювати концентрації речовин у розчині: масову та мольну частки, мо-
лярність, моляльність, нормальність, та рН розчину; 
- визначати ступінь окиснення елемента у сполуці та складати формули спо-
лук за ступенями окиснення елементів; 
- урівнювати рівняння окисно-відновних реакцій методом напівреакцій; 
- складати рівняння електрохімічних процесів; 



- характеризувати властивості розчинів неелектролітів;характеризувати хімічні 
властивості елементів та їх сполук. 

Ключові слова Загальна хімія, сполука, властивості, розчини 
Формат курсу Очний / заочний 

Очний – лабораторії кафедри неорганічної хімії для виконання лабораторних 
робіт, 
Заочний – платформа Zoom для проведення лекцій: 
Zoom посилання: 
Topic: НаталяМуць's Personal Meeting Room 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/4199914950?pwd=SVFkVGJvZW0wQll3ZElnNkttRk9Bd
z09 
Meeting ID: 419 991 4950 
Passcode: 59qmDF 

Теми Приведено у Таблиці 1 
Підсумковий 

контроль, форма 
Залік, який оформляється за результатами оцінювання виконаних студентом 
лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт впродовж 
семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти повинні мати базові знання з хімії, фізики та 
математики шкільного курсу 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватис

я під час 
викладання курсу 

Презентація, лекція, дискусія 

Необхідне 
обладнання 

Мультимедійне обладнання 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання досягнень студентів здійснюється за системою ECTS (100-бальна 
шкала) та національною шкалою оцінювання. 
Лабораторні роботи (ЛБ), контрольні роботи (КР), індивідуальні завдання (ІЗ), 
підсумковий тест (ПТ). 
ЛБ 4 × 5 б 
КР 2 × 20 б 
ІЗ 2 × 10 б 
ПТ 1 × 20 б 

Питання до заліку 
чи екзамену 

Перелік питань розміщений на сторінці курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу. 



Таблиця 1. Схема курсу 
Тиж- 
день 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяль-
ності 

1 
(9.02) 

Лекція 1. Хімія та її місце серед наук про природу. Атомно-молекулярне 
вчення. Основні закони хімії. 
Наука хімія і її предмет. Роль хімії у науково-технічному прогресі. Хімія у 
вирішенні проблеми охорони навколишнього середовища. 
Основні положення і поняття атомно-молекулярної теорії. Атом, молекула, 
хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна 
маси. Моль. Мольна маса, мольний об’єм. 
Газуватий стан речовини. Закон газового стану. Закон об’ємних відношень. 
Закон Авогадро. Закони ідеального газу: Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, 
Шарля. Рівняння стану Клапейрона-Менделєєва, універсальна газова стала. 
Тиск газових сумішей. Парціальний тиск. Закон парціальних тисків. 
Фундаментальні закони хімії. Закон збереження маси і енергії. Взаємозв’язок 
маси і енергії. Рівняння Ейнштейна. Закони стехіометрії. Закон сталості 
складу. Хімічний еквівалент. Фактор еквівалентності. Еквівалентне число. 
Мольна маса (об’єм) еквівалента речовини. Закон еквівалентів. Закон 
кратних відношень. Сучасне трактування стехіометричних законів. 

лекція 

3 
(22.02) 

Загальні правила та ТБ в хімічній лабораторії. Обладнання та посуд хімічної 
лабораторії. Основні закони хімії. 

Лаб. 
робота 

3 
(23.02) 

Лекція 2. Основні класи неорганічних сполук. Комплексні сполуки. 
Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. Прості речовини. 
Метали і неметали  в періодичній системі. Форми знаходження металів і 
неметалів у природі. Принципи добування. Оксиди (основні, кислотні, 
амфотерні, змішані), гідроксиди (основи, кислоти, амфоліти), солі (середні, 
кислі, основні, подвійні, змішані, комплексні). Взаємозв’язок між основними 
класами неорганічних сполук. 
Склад і будова комплексних сполук. Внутрішня і зовнішня координаційна 
сфера. Комплексоутворювачі. Типи лігандів. Дендатність і лігандність. 
Комплексоутворення і дисоціація комплексних сполук. Аквокомплекси, амі-
нокомплекси, ацидокомплекси, гідроксокомплекси. Катіонні, аніонні та ней-
тральні комплекси. Номенклатура комплексних сполук. 

лекція 

5 
 

Газові закони. Хімічні розрахунки. Основні класи неорганічних сполук. Лаб. 
робота 

5 
(9.03) 

Лекція 3. Будова атома. Класифікація і систематика хімічних елементів. 
Будова атома гідрогену. Розвиток уяви про складність будови атомів. 
Наукові відкриття, що лягли в основу створення теорії будови атома. Перші 
моделі будови атома. Ядерна модель Резерфорда.  
Характеристика стану електрона квантовими числами. Головне квантове чи-
сло. Енергетичний рівень. Орбітальне квантове число. Енергетичний підрі-
вень. Виродження. Кратність виродження. Магнітне орбітальне квантове чи-
сло. Енергетична комірка. Магнітне спінове квантове число. Спін електрона. 
Спін-орбітальна взаємодія. Спін-орбіталь. Багатоелектронні атоми. Розподіл 
електронів на енергетичних рівнях і підрівнях. Принцип мінімуму енергії. 
Принцип Паулі і ємність електронних рівнів і підрівнів. Правило Гунда і по-
слідовність заповнення атомних орбіталей електронами. Правило Клечковсь-
кого. Електронні конфігурації атомів. Атомні ядра. Склад і будова атомних 
ядер. Нуклони і масове число. Ізотопи, ізотони, ізобари. Радіоактивні елеме-
нти. Ядерні реакції. Закон радіоактивного розпаду. Штучна радіоактивність. 
Дія на організм радіоактивного випромінювання. 

лекція 



7 
(22.03) 

ЛР №1 “Визначення мольної маси вуглекислого газу.” Лаб. 
робота 

7 
(23.03) 

Лекція 4. Хімічний зв'язок. Будова молекул і кристалів. 
Хімічний зв’язок і будова молекул. Причини утворення хімічного зв’язку. 
Розвиток уявлень про хімічний зв’язок. 
Властивості взаємодіючих атомів: ефективний радіус, ефективний заряд, 
електронегативність, ступінь окиснення, валентність, координаційне число. 
Кількісні характеристики хімічного зв’язку: довжина, кратність, енергія, 
полярність, валентний кут. Типи хімічного зв’язку. 
Ковалентний зв’язок. Умови утворення ковалентного зв’язку. Особливості 
ковалентного зв’язку: насичуваність і напрямленість. Валентні можливості 
елементів. Обмінний та донорно-акцепторний механізми утворення ковален-
тного зв’язку. Способи перекривання електронних орбіталей. Сигма-, пі- та 
дельта-зв’язки. Одинарний і кратні зв’язки. 
Гібридизація атомних орбіталей. 

лекція 

9 
(5.04) 

Будова атомів і систематика хімічних елементів. Хімічний зв'язок. 
Контрольна робота №1. 

Лаб. 
робота 

9 
(6.04) 

Лекція 5. Енергетика та кінетика хімічних процесів. Хімічна рівновага. 
Хімічна термодинаміка і кінетика. Основні завдання хімічної термодинаміки 
і кінетики. Енергетика хімічних реакцій. Термодинамічні функції стану. 
Внутрішня енергія. Тепловий ефект реакції. Ентальпія. Перший закон 
термодинаміки. Закони термохімії: Лавуазьє-Лапласа та Гесса. Ентальпія 
утворення хімічних сполук. Термохімічні рівняння. 
Напрямленість перебігу хімічних реакцій.  
Хімічна спорідненість. Термодинамічна ймовірність. Ентропія. Другий закон 
термодинаміки. Зміна ентропії в хімічних процесах. Вільна енергія Гіббса та 
її зміна. Термодинамічний аналіз можливості і напрямленості перебігу 
хімічних реакцій.  
Хімічна кінетика і рівновага. Хімічні реакції в гомогенних і гетерогенних 
системах. Швидкість гомогенних реакцій. Фактори, що визначають 
швидкість хімічної реакції. Вплив концентрації реагентів. Закон діючих мас. 
Константа швидкості.  
Залежність швидкості реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. 
Активований комплекс. Поняття про енергетичний бар’єр, енергію і 
ентропію активації. Вплив каталізатора на швидкість реакції. Гомогенний і 
гетерогенний каталіз. Механізм дії каталізатора. Інгібітори. 
Хімічна рівновага в гомогенних і гетерогенних системах. Константа 
рівноваги. Вплив зовнішніх чинників на хімічну рівновагу. Принцип 
ЛеШательє-Брауна і його значення в хімії. Вплив каталізатора.  

лекція 

11 
(19.04) 

Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага.  
ЛР №2 "Вплив концентрації реагуючих речовин та температури на швид-
кість хімічної реакції " 

Лаб. 
робота 

11 
(20.04) 

Лекція 6. Розчини. Розчини електролітів. Іонні процеси в розчинах. 
Характеристика дисперсних систем. Дисперсна система, дисперсна фаза, 
дисперсійне середовище. Класифікація дисперсних систем: зависі, колоїдні 
розчини, істинні розчини. Типи дисперсних систем. 
Розчини. Визначення розчину. Класифікація розчинів: газові, рідкі, тверді 
розчини. Способи вираження складу розчинів: молярна частка, масова 
(об’ємна) частка, молярність (молярна концентрація), моляльність (моляльна 
концентрація), нормальність (молярна концентрація еквівалента), титр. Роз-
чинність речовин. 
Колігативні властивості розчинів. Тиск пари розчинів. Температури 

лекція 



замерзання і кипіння розчинів. Закон Рауля. Кріоскопічна і ебуліоскопічна 
сталі. Кріоскопія і ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. Закон 
осмотичного тиску.  
Властивості розчинів електролітів. Електроліти. Ізотонічний коефіцієнт. 
Теорія електролітичної дисоціації. Запис рівнянь електролітичної дисоціації. 
Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.  
Константа електролітичної дисоціації. Ступінчаста дисоціація. Закон 
розбавлення Оствальда. 
Вода як електроліт. Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. 
Водневий показник середовища. Способи визначення рН. Буферні розчини. 
Малорозчинні електроліти. Добуток розчинності. Умови виділення та 
розчинення осаду електроліту. Реакції обміну між іонами. Реакції 
нейтралізації та гідролізу. Гідроліз солей. Іонно-молекулярні рівняння 
гідролізу. Ступінь гідролізу. Залежність ступеня гідролізу від природи солі, 
концентрації та температури. Константа гідролізу. Взаємозв’язок ступеня та 
константи гідролізу. 

13 Концентрації розчинів. Розчини електролітів. 
ЛР №3 "Розчини". 

Лаб. 
робота 

13 Лекція 7. Окисно-відновні реакції. Електронегативність і ступінь окиснення 
елементів. Процеси окиснення та відновлення. Окисники і відновники. Типи 
окисно-відновних реакцій. Методи складання рівнянь окисно-відновних 
реакцій та їх урівнювання. Чинники, що впливають на перебіг окисно-
відновних реакцій. Явища на поверхні металевий електрод – розчин 
електроліту.. Електродний потенціал. Стандартний водневий електрод. 
Стандартні електродні потенціали. Електрохімічний ряд напруг металів. 
Гальванічні елементи. Акумулятори. Електрохімічна корозія металів і 
способи боротьби з нею. Електроліз розплавів та водних розчинів речовин. 
Закони електролізу Фарадея. Практичне застосування електролізу. 

лекція 

15 
(17.05) 

Окисно-відновні процеси.  
ЛР №4 "Окисно-відновні процеси." 

Лаб. 
робота 

15 
(18.05) 

Лекція 8.Хімія елементів. Метали і неметали. Загальні властивості неметалів. 
Неметали, їх положення в періодичній системі. Гідроген. Сполуки гідрогену 
з елементами періодичної системи. Елементи підгрупи гелію. Галогени, 
халькогени, неметали підгрупи нітрогену та силіцію, бор, елементи та прості 
речовин, їх знаходження в природі та одержання у вільному стані. 
Характерні ступені окислення, найважливіші сполуки, кислотно-основні та 
окисно-відновні властивості сполук. Застосування простих речовин та сполук 
неметалів.  
Метали головних підгруп, їх електронна структура та валентні можливості, 
знаходження в природі та одержання у вільному стані. Оксиди, пероксиди, 
озоніди, гідроксиди, найважливіші солі. Кристалогідрати, подвійні солі, 
галуни. Взаємоперетворення сполук і якісні реакції. Метали побічних 
підгруп: d- та f- елементи, їх електронна структура та валентні можливості, 
знаходження в природі та одержання у вільному стані. Найважливіші 
сполуки, їх кислотно-основні то окисно-відновні властивості. Застосування 
простих речовин та сполук d- та f- елементів. Високо температурні 
надпровідники. 

лекція 

15 Контрольна робота №2. 
Урівнювання окисно-відновних реакцій. 

 

 


