
    

 
 



2 
 

 



3 
 

ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» складена відповідно до 
освітньої програми «Фармація» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 6 
Загальна кількість годин 180 
Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 1 1 
Кількість аудиторних годин:   

лекції 36 8 
практичні заняття 36 18 

Самостійна робота, год. 108 154 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 4  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета викладання навчальної дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" випливає із 

цілей освітньої програми підготовки магістрів фармації  та полягає у вивченні взаємозв’язку 
хімічних процесів та явищ, що їх супроводжують, встановлення закономірності між хімічним 
складом, будовою речовин та їх властивостями, навчитися встановлювати ймовірність перебігу і 
напрямленість хімічних реакцій, визначати функцію речовин у кислотно-основних та окисно-
відновних процесах, вивчати фізико-хімічні основи використання неорганічних речовин у 
медицині та фармації.  Знання, які здобувачі вищої освіти отримують із навчальної дисципліни, є 
базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову та  професійно-практичну 
підготовку. 

Завдання дисципліни: 
• отримати теоретичне підґрунтя за основними поняттями загальної та неорганічної хімії, 

які необхідні у профільній діяльності провізора; 
• сформувати практичні навички з хімії під час лабораторних курсів;  
• досягти необхідних стандартів знань та умінь, які надають можливість продовжити 

навчання за дисциплінами, що невід’ємно пов’язані із загальною та неорганічною хімією.  
• отримати когнітивні уміння та навички в предметній області  
• засвоїти загальні закономірності, що лежать в основі будови речовин;  
• засвоїти закономірності стосовно хімічних властивостей неорганічних сполук у 

взаємозв’язку з їхньою будовою, розуміння хімічних процесів;  
• засвоїти головні аспекти використання хімічної термінології, одиниць вимірювання;  
• засвоїти принципи та механізми хімічних реакцій, основи реакційної здатності молекул;  
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• засвоїти особливості перетворень неорганічних речовин;  
• засвоїти класифікувацію та номенклатуру неорганічних сполук;  
• засвоїти основні типи йонної, кислотно-основної та окисно-відновної рівноваги та 

хімічних процесів для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних 
процесів;  

• вивчити загальні закономірності, що лежать в основі застосування неорганічних речовин у 
фармації та медицині; 

• засвоїти головні типи термодинамічних систем та фізико-хімічні явища, що в них 
відбуваються;  

• засвоїти основні положення хімічної термодинаміки, кінетики та каталізу, електрохімії; 
• засвоїти властивості розчинів неелектролітів та електролітів; буферні системи, рН 

розчинів; 
• визначати фізичні показники чистоти реактивів чи субстанцій лікарських препаратів (густина, 

показник заломлення, температура кипіння чи плавлення), проводити їх очистку методами 
дистиляції, фільтрації, перекристалізації, сублімації. 

 
 

НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ФК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил 
Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

ФК 15 Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного 
процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з 
відповідною розробкою та оформленням необхідної документації. Визначати 
стабільність лікарських засобів 

ФК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 
допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 
біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 
методів контролю. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

ПРН 12 

Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 
урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, 
фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати 
споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з 
наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки 

ПРН 26 

Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати 
методи їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з 
вимогами чинної Державної фармакопеї України. 

 
 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 

Конкретні цілі:  
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• Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для розв’язання відповідних 
задач. 

• Класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та хімічної будови.  
• Пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою хімічних реакцій.  
• Продемонструвати знання номенклатури неорганічних сполук на конкретних прикладах.  
• Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома.  
• Застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що визначають послідовність 

заповнення електронами атомних орбіталей, для зображення електронних і електроно-
графічних формул атомів та йонів елементів.  

• Засвоїти сучасне визначення періодичного закону.  
• Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до 

електрона, електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук 
елементів на основі електронної будови їх атомів.  

• Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку.  
• Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин у залежності від 

типу зв’язку у молекулі.  
• У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати властивості речовин у різних 

агрегатних станах.  
• Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин.  
• Застосувати закони Дальтона та Сеченова для обчислення розчинності газів у рідинах.  
• Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну частку, молярну 

концентрацію еквівалента та титр за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, 
об’єм розчину або розчинника.  

• Вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною концентрацією, 
молярною концентрацією еквіваленту або титром.  

• Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосувати його на 
практиці.  

• Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа.  
• Розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних реакцій, процесів 

розчинення речовини, дисоціації кислот та основ.  
• Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та пояснювати 

термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись значеннями ентропії та енергії 
Гіббса.  

• Пояснювати можливість перебігу хімічних реакцій залежно від природи реагуючих речовин 
та наявності каталізатора.  

• Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для 
обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій.  

• Застосовувати закон дії мас до рівноважних процесів  
• Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом Ле Шательє.  
• Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації.  
• Застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких електролітів, води, 

малорозчинних електролітів, використовувати табличні дані величин Кдис, ДР для визначення 
концентрації відповідних йонів.  

• Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, константу дисоціації, 
концентрацію слабкого електроліту та кислотність середовища.  

• Розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною добутку розчинності, 
визначити умови осадження і розчинення цієї сполуки.  

• Трактувати основні положення теорії сильних електролітів.  
• Застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, кислих солей і солей, 

утворених багатозарядним катіоном або аніоном і запропонувати для них вираз для 
константи гідролізу та формулу для її розрахунку.  

• Розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та кислотність середовища.  
• Аналізувати чинники, які впливають на зміщення рівноваги реакцій гідролізу.  
• Засвоїти основні поняття окисно-відновних процесів.  
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• Аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук елементів залежно від їх 
положення у періодичній системі та ступеня окиснення.  

• Застосувати метод електронного балансу та електронно-іонний метод для знаходження 
коефіцієнтів у рівняннях окисно-відновних реакцій.  

• Визначати тип окисно-відновної реакції.  
• Розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника.  
• Розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначати напрямок перебігу ОВР.  
• Застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і складу комплексних сполук.  
• Аналізувати електронну будову атомів елементів з метою встановлення їх здатності до 

комплексоутворення.  
• Класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного йону, природою ліганду, 

кислотністю водного розчину та кількістю і характером атомів комплексоутворювача.  
• Називати комплексні сполуки.  
• Визначати вид ізомерії комплексних сполук.  
• Застосувати метод валентних зв’язків для пояснення механізму утворення хімічного зв’язку в 

комплексних сполуках.  
• Запропонувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї величин трактувати її 

поведінку в розчині.  
• Запропонувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї величин трактувати її 

поведінку в розчині.  
 
Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Атомно-молекулярне 
вчення. Основні способи очистки речовин.  
Предмет, завдання та методи хімії. Місце неорганічної хімії в системі природничих наук та 
фармацевтичної освіти. Значення хімії для розвитку медицини і фармації.  
Речовина. Чистота хімічних речовин. Умовні позначення ступеня чистоти (класифікація речовин 
за чистотою). Теоретичні основи очищення речовин. Фізичні константи, як спосіб ідентифікації 
речовини.  
Основні етапи розвитку хімії. Атомно-молекулярне вчення. Поняття про атом і його основні 
характеристики: відносна атомна маса, заряд і порядковий номер елемента в періодичній системі, 
хімічний символ. Ізотопи. Поняття про молекулу, структура молекул і властивості. Відносна 
молекулярна маса, молярна маса речовин.  
 
Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.  
Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, їх класифікація і номенклатура. Гідроксиди, їх 
класифікація і номенклатура. Кислоти, їх класифікація і номенклатура. Солі, їх класифікація 
(середні, основні, кислі, оксосолі, подвійні, змішані). Номенклатура солей.  
 
Тема 3. Основні закони хімії. Поняття про еквівалент речовини. 
Основні закони хімії: закон збереження маси, закон сталості складу і його сучасне трактування, 
закон Авогадро. Мольний об’єм газу. Зв’язок між густиною газу і його молекулярною масою. 
Приведення газів до нормальних умов, рівняння Клапейрона-Менделєєва.  
Хімічні формули, їхні типи, складання формул за даними хімічного аналізу або рівнянь хімічних 
реакцій. Якісна і кількісна інформація, що випливає з хімічних формул та рівнянь.  
Хімічні рівняння. Складання молекулярних та йонних рівнянь різних типів хімічних реакцій. 
Стехіометрія. Розрахунки за хімічними формулами та рівняннями.  
Хімічний еквівалент, його сучасне визначення. Молярна маса еквівалента. Розрахунки молярних 
мас еквівалента простих і складних сполук. Закон еквівалентів.  
 
Тема 4. Будова атома  
Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома. Спектри атомів. Квантовий 
характер поглинання і випромінювання енергії. Корпускулярно-хвильовий дуалізм 
мікрочастинок. Рівняння де Бройля. Хвильові властивості мікрочастинок і принцип 
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невизначеності Гейзенберга. Характер руху електронів в атомі. Хвильова функція в системах 
мікрочастинок.  
Електронні енергетичні рівні атома. Головне квантове число. Форма s-, p- і d-орбіталей атома. 
Орбітальне, магнітне і спінове квантові числа. Їхній фізичний зміст.  
Принципи та правила, що визначають послідовність заповнення атомних орбіталей електронами: 
принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Хунда, правила Клечковського, правило 
симетрії. Електронні та електроно-графічні формули атомів елементів та їх йонів.  
Природна та штучна радіоактивність. Токсична дія радіонуклідів. Радіофармацевтичні 
препарати, що використовують для лікування (препарати Кобальту, Фосфору, Йоду) та 
діагностики (препарати Калію, Фосфору) різних захворювань.  
 
Тема 5. Періодичний закон Д.І. Менделєєва  
Періодичний закон Д.І. Менделєєва і його пояснення на основі сучасної теорії будови атомів. 
Періодичний закон як приклад дії законів діалектики. Структура періодичної системи елементів: 
періоди, групи, родини. Варіанти періодичної системи. Періодичний характер зміни 
властивостей елементів: радіус, енергія активації, енергія спорідненості до електрона, відносна 
електронегативність. Вплив будови зовнішніх електронних оболонок на хімічні властивості 
елементів. Періодичний характер зміни властивостей простих речовин, гідридів, оксидів. 
Внутрішня та вторинна періодичність. 
 
Тема 6. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук  
Механізм утворення хімічного зв’язку (ХЗ) між атомами. Типи хімічного зв’язку. Фізико-хімічні 
властивості сполук з ковалентним, йонним і металічним зв’язком. Експериментальні 
характеристики зв’язків: енергія, довжина, напрямленість.  
Насиченість, направленість і полярність ковалентного зв’язку. Утворення  і  зв’язків. Метод 
валентних зв’язків (ВЗ). Визначення кратності і ковалентності за методом ВЗ. Донорно-
акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.  
Гібридизація атомних орбіталей. Просторова будова молекул. Полярні і неполярні молекули.  
Йонний зв’язок та його властивості. Будова та властивості сполук з йонним типом зв’язку. 
Металічний зв’язок.  
Основні положення методу молекулярних орбіталей (МО). Зв’язуючі, розпушуючі і незв’язуючі 
МО, їх енергія та форма, енергетичні діаграми МО. Кратність зв’язку в методі МО.  
Міжмолекулярні взаємодії (орієнтаційні, індукційні, дисперсні). Водневий зв’язок і його 
біологічна роль.  
 
Тема 7. Вчення про розчини. Способи вираження складу розчинів. Колігативні властивості 
розчинів 
Суть основних положень: розчини, розчинник, розчинена речовина. Розчинність. Розчини 
газуватих, рідких та твердих речовин. Вода як один з найпоширеніших розчинників у біосфері і 
хімічній технології. Роль водних розчинів у життєдіяльності організмів. Неводні розчинники і 
розчини. 
Процес розчинення як фізико-хімічне явище (Д.І. Менделєєв, М.С. Курнаков). Розчинність 
твердих речовин у рідинах, чинники, що впливають на розчинність. Розчинність газів у рідинах, 
її залежність від парціального тиску (закон Генрі, Генрі-Дальтона), від температури, концентрації 
розчинених у воді електролітів (закон Сєчєнова). 
Способи вираження складу розчинів. Масова, об’ємна та масо-об’ємна частка розчиненої 
речовини. Молярна концентрація. Молярна концентрація еквівалента. Моляльність розчину. 
Мольна частка розчиненої речовини. Титр розчину. Приготування розчинів із заданим складом.  
Поняття про колігативні властивості розчинів. Залежність «властивість розчину – концентрація». 
Закони Рауля і Вант-Гоффа. Осмос і осмотичний тиск. Осмолярність розчинів. Концентраційні 
ефекти осмотичного тиску розчинів електролітів. Ізотонічний коефіцієнт. Гіпо-, гіпер- та 
ізотонічні розчини. Роль осмосу і осмотичного тиску в біологічних системах. Плазмоліз, гемоліз, 
тургор. Кріометрія, ебуліометрія, осмометрія та їх застосування.  
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Тема 8. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. 
Термохімія.  
Поглинання та виділення різних видів енергії при хімічних перетвореннях. Теплота і робота, як 
характеристики процесів.  
Внутрішня енергія і ентальпія речовин. Перший закон термодинаміки. Стандартні умови і 
стандартні ентальпії утворення і згоряння речовин. Теплоти хімічних реакцій при сталій 
температурі і тиску. Термохімічні рівняння, їх особливості та обчислення на основі 
термохімічних рівнянь.  
Закон Гесса. Розрахунки стандартних ентальпій хімічних реакцій і фізико-хімічних перетворень 
(процесів розчинення речовини, гідратації, дисоціації кислот та основ) на основі закону Гесса.  
 
Тема 9. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних процесів.  
Другий закон термодинаміки.  
Поняття про ентропію як міру неупорядкованості системи (рівняння Больцмана).  
Енергія Гіббса як критерій самочинного перебігу хімічних реакцій і характеристика 
термодинамічної стійкості хімічних сполук. Таблиці стандартних енергій Гіббса, їх використання 
для визначення напрямку перебігу процесу. 
 
Тема 10. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.  
Середня та миттєва швидкість реакції. Поняття про механізм реакцій. Прості та складні реакції. 
Чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій у гомогенних та гетерогенних системах. 
Закон дії мас. Константа швидкості хімічної реакції, її фізичний зміст. Порядок та 
молекулярність реакції. Рівняння константи швидкості реакції першого порядку.  
Залежність швидкості реакції від температури (рівняння Арреніуса та правило Вант-Гоффа). 
Енергія активації. Залежність енергії активації від механізму перебігу реакції. Теорії активних 
зіткнень молекул та перехідного стану. Каталіз. Енергія активації каталітичних реакцій та 
механізм дії каталізаторів. Поняття про ферментний каталіз у біологічних системах.  
 
Тема 11. Хімічна рівновага. Теорія сильних і слабких електролітів.  
Оборотні і необоротні хімічні реакції та стан хімічної рівноваги. Кількісна характеристика стану 
хімічної рівноваги. 
Константа хімічної рівноваги та її зв’язок зі стандартною зміною енергії Гіббса. Принцип Ле 
Шательє-Брауна. 
Розвиток І.М. Каблуковим теорії електролітичної дисоціації С. Арреніуса. Поняття про сильні і 
слабкі електроліти. Теорія розчинів сильних електролітів. Йонна сила розчинів, коефіцієнт 
активності та активність йонів сильних електролітів в розчинах. Розчини слабких електролітів. 
Ступінь дисоціації. Залежність ступеня дисиціації від концентрації (закон розведення 
Оствальда). Застосування закону дії мас до дисоціації слабких електролітів. Константа 
дисоціації. Ступінчастий характер дисоціації.  
 
Тема 12. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів. Теорії кислот і основ. 
Дисоціація води. 
Рівновага між розчином і осадом малорозчинних електролітів. Добуток розчинності (ДР). Умови 
утворення і розчинення осадів.  
Теорії кислот і основ (Арреніуса, Брендстеда-Лоурі, Льюїса). Амфотерні електроліти (амфоліти). 
Кількісні характеристики сили кислот та основ.  
Дисоціація води. Йонний добуток води. Характеристика кислотності середовища. Водневий та 
гідроксильний показники (рН та рОН) розчинів слабких та сильних кислот і основ.  
 
Тема 13. Протолітичні процеси. Реакції з перенесенням електронів. 
Протолітичні процеси та їх напрямленість. Гідроліз катіонів, аніонів і сумісний гідроліз. Ступінь 
і константа гідролізу. Зміщення рівноваги протолітичних реакцій. Роль протолітичних реакцій 
при метаболізмі ліків та в аналізі лікарських препаратів. Хімічна несумісність лікарських 
речовин.  
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Електронна теорія окисно-відновних реакцій (ОВР). Окисно-відновні властивості елементів і їх 
сполук у залежності від положення в періодичній системі. Ступінь окиснення атомів елементів у 
сполуках і правила його розрахунку. Зміна ступеня окиснення в ОВР. Поєднані пари окисно-
відновних процесів. Окисно-відновна двоїстість. Поняття про вплив кислотності середовища на 
характер продуктів та напрямленість ОВР. Визначення напрямку окисно-відновного процесу, 
окисно-відновні потенціали, стандартна зміна енергії Гїббса в окисно-відновних процесах. 
Використання окисно-відновних реакцій у хімічному аналізі та аналізі лікарських засобів. Роль 
окисно-відновних процесів у метаболізмі.  
 
Тема 14. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки.  
Сучасний зміст поняття «комплексна сполука» (КС). Будова КС за Вернером: центральний атом, 
ліганди, координаційне число, внутрішня і зовнішня координаційні сфери КС. Природа хімічного 
зв’язку в КС (метод ВЗ і теорія кристалічного поля). Спектри і магнітні властивості КС.  
Умови перебігу реакцій комплексоутворення. Утворення і дисоціація КС в розчинах. Константи 
стійкості та константи нестійкості комплексних йонів (ступінчасті та загальні).  
Класифікація, номенклатура та ізомерія КС. Комплексні кислоти, основи, солі. Карбоніли 
металів, хелатні і макроциклічні КС. Кластерні і клатратні сполуки. 
Біологічна роль КС. Металоферменти, поняття про будову їхніх активних центрів. Утворення 
комплексів між неорганічними і біологічними сполуками. Метало-лігандний гомеостаз. Хімічні 
основи використання КС у фармацевтичному аналізі і медицині. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ  
 
Конкретні цілі:  

• Класифікувати хімічні елементи за різними критеріями.  
• Трактувати зв’язок між біологічною роллю біогенних елементів та формою знаходження 

їх в організмі.  
• Трактувати на основі вчення В. Вернадського поняття – біосфера, ноосфера.  
• Пояснювати закономірності міграції хімічних елементів у біосфері.  
• Трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, електронегативності s- 

елементів та відновних властивостей простих речовин із зростанням їх атомного 
номеру.  

• Порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, пероксидів, 
надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів.  

• Пояснювати хімічні властивості простих речовин і сполук s-елементів за допомогою 
рівнянь хімічних реакцій.  

• Трактувати явище амфотерності на прикладі взаємодії берилію та його оксиду і 
гідроксиду з кислотами та лугами.  

• Пояснювати твердість води та методи її усунення.  
• Трактувати окисно-відновну двоїстість гідроген пероксиду.  
• Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів лужних і лужноземельних металів.  
• Запропонувати приклади використання сполук s-елементів у фармаці та медицині.  
• Пояснювати закономірність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до 

електрона, електронегативності р-елементів із зростанням їх атомного номеру в 
підгрупі та періоді.  

• Запропонувати можливі ступені окиснення та пояснити хімічну активність простих 
речовин р-елементів залежно від конфігурації валентних електронів.  

• Трактувати збуджений стан атомів та гібридизацію їх атомних орбіталей і форму 
молекул на прикладі утворення відповідних сполук.  

• Трактувати підсилення металічних властивостей простих речовин р-елементів у підгрупі 
та зменшення у періоді із зростанням заряду ядра їх атомів.  
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• Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук р-елементів за допомогою 
рівнянь хімічних реакцій.  

• Порівняти умови одержання, стійкість та хімічну активність оксидів, гідрогенпохідних, 
галогенидів, гідроксидів і солей залежно від ступеню окиснення та положення р-
елементів  

• Аналізувати здатність сполук р-елементів до участі в реакціях комплексоутворення.  
• Пояснювати окисно-відновні та кислотно-основні властивості сполук р-елементів 

залежно від ступеня окиснення елементу.  
• Пояснювати методи добування та хімічні властивості полімерних кислот та їх солей.  
• Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів р-елементів.  
• Запропонувати прості речовини і сполуки р-елементів, які застосовують у 

фармацевтичному аналізі та медицині.  
• Трактувати на основі електронної будови атомів d-елементів їх змінну ступінь 

окиснення, здатність до комплексоутворення, зменшення хімічної активності порівняно з 
s- та p-елементами.  

• Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук d-елементів за допомогою 
рівнянь відповідних хімічних реакцій.  

• Пояснювати залежність кислотно-основних і окисно-відновних властивостей оксидів, 
гідроксидів і солей d-елементів від ступеня окиснення елементу.  

• Пояснювати за допомогою рівнянь хімічних реакцій утворення d-елементами катіонних, 
аніонних і нейтральних комплексів.  

• Аналізувати здатність до гідролізу солей d-елементів.  
• Запропоновувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів, що містять d-елементи.  
• Трактувати біологічну роль d-елементів у організмі та запропонувати прості речовини і 

сполуки d-елементів, які застосовують у медичній та фармацевтичній практиці.  
• Аналізувати хімічну активність певного металу залежно від положення у періодичній 

системі, а також у електрохімічному ряді напруг металів.  
 
Тема 15. Хімічні елементи, їх класифікація. Гідроген та його сполуки. 
Поняття про хімічні елементи, їх класифікація за походженням, хімічними властивостями, 
будовою зовнішнього енергетичного рівня, поширенням у природі, значенням для організму. 
Класифікація біоелементів, їх вміст у організмі. Зв’язок фізико-хімічних параметрів елементів з 
їх положенням у періодичній системі і вмістом в організмі.  
Загальна характеристика елемента. Особливості положення в ПСЕ. Водень як проста речовина. 
Особливості поведінки Гідрогену в сполуках з сильно- і слабополярними зв’язками. Йони 
Гідрогену і гідроксонію. Реакції водню з киснем, галогенами, металами, оксидами. 
Характеристика і реакційна здатність зв’язку Гідрогену з іншими поширеними елементами.  
Вода як важлива сполука Гідрогену, її фізичні та хімічні властивості. Аквакомплекси і 
кристалогідрати. Дистильована, очищена та апірогенна вода, одержання та застосування у 
фармації. Природні води, екологічні забруднення води, типи мінеральних вод.  
Пероксид гідрогену. Будова молекули, одержання, кислотно-основні та окисно-відновні 
характеристики, використання в медицині і фармації.  
 
Тема 16. s-елементи ІА групи. Лужні метали  
Загальна характеристика s-елементів ІА групи. Поширення в природі. Біологічна роль елементів 
у мінеральному балансі організму. Макроелементи, їх вміст у організмі. Йонофори та їх роль у 
мембранному перенесенні йонів Калію і Натрію. Характеристика йонного стану цих елементів.  
Металічний стан лужних металів. Відмінність Літію від інших лужних металів. Взаємодія з 
простими і складними речовинами. Бінарні сполуки лужних металів: гідриди, оксиди, пероксиди, 
супероксиди, озоніди.  
Гідроксиди лужних металів, солі та їх властивості, застосування. Хімічні основи застосування 
сполук Літію, Натрію і Калію в медицині.  
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Тема 17. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи  
Загальна характеристика. Відновні властивості простих речовин елементів. Порівняльна 
характеристика властивостей берилію, магнію та кальцію. Характер взаємодії простих речовин з 
водою, розчинами кислот та основ.  
Берилій. Хімічна активність. sр-Гібридизація атомних орбіталей Берилію. Амфотерність берилію, 
його оксиду та гідроксиду. Аква- та гідроксокомплекси Берилію. Розчинність у воді та гідроліз 
солей Берилію. Подібність Берилію з Алюмінієм (діагональна подібність), її причини.  
Магній. Оксид та гідроксид Магнію. Розчинність солей Магнію у воді та їх гідроліз. Йон Магнію 
як комплексоутворювач. Хлорофіл.  
Лужноземельні метали. Загальна характеристика. Фізико-хімічні властивості та характеристика 
найважливіших сполук. Основний характер оксидів та гідроксидів. Розчинність  
гідроксидів та солей у воді. Реакції виявлення катіонів Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+. Реакції катіонів 
IIА групи з комплексонами (на прикладі ЕДТА). Твердість води, одиниці її вимірювання. Методи 
її усунення. 
Сполуки Кальцію в кістковій тканині, подібність йонів Кальцію і Стронцію, ізоморфне 
заміщення (проблема стронцій-90). Токсичність Берилію і Барію. Біологічна роль Кальцію та 
Магнію. Хімічні основи застосування сполук Магнію, Кальцію і Барію в медицині й фармації. 
 
Тема 18. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній  
Загальна характеристика елементів ІІІА групи. Електронна дефіцитність, її вплив на властивості 
елементів та їх сполук. Зміна стійкості сполук зі зміною ступеня окиснення +3 і +1 в групі.  
Загальна характеристика Бору. Проста речовина та її хімічна активність. Бориди. Сполуки з 
Гідрогеном (борани), особливості стереохімії і природа зв’язку. Гідридоборати. Галогеніди Бору, 
гідроліз і комплексоутворення. Бор(ІІІ) оксид і боратні кислоти, рівновага у водному розчині. 
Борати як похідні різних простих і полімерних кислот Бору. Тетраборат натрію. Естери боратної 
кислоти. Борорганічні сполуки. Біологічна роль Бору. Антисептичні властивості боратної 
кислоти та її солей. 
Алюміній. Загальна характеристика. Проста речовина та її хімічна активність. Амфотерність 
алюмінію, його оксиду та гідроксиду. Алюмінати. Йон алюмінію як комплексоутворювач. 
Безводні солі Алюмінію і кристалогідрати. Особливості будови. Галогеніди. Гідрид алюмінію. 
Фізико-хімічні основи застосування Алюмінію та його сполук у медицині, фармації та 
косметології. 
 
Тема 19. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки. Силіцій та його 
сполуки. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум). 
Загальна характеристика елементів ІVА групи. Алотропія Карбону. Типи гібридизації атома 
Карбону і будова молекул, що містять Карбон. Карбон як основа всіх органічних молекул. 
Біологічна роль Карбону і хімічні основи застосування його неорганічних сполук. Фізичні та 
хімічні властивості простих речовин. Активоване вугілля як адсорбент.  
Карбон з від’ємним значенням ступеня окиснення. Карбіди активних та перехідних металів, їх 
властивості та застосування.  
Сполуки Карбону(ІІ). Оксид Карбону(ІІ), його кислотно-основні та окисно-відновні 
характеристики. Оксид Карбону(ІІ) як ліганд, хімічні основи його токсичності.  
Ціанідна кислота, прості і комплексні ціаніди. Хімічні основи токсичності ціанідів.  
Сполуки Карбону(IV). Оксид Карбону(IV), хімія і природа зв’язку, рівновага у водному розчині. 
Карбонатна кислота, карбонати і гідрогенкарбонати, їх гідроліз і термоліз.  
Сполуки Карбону з галогенами і Сульфуром. Хлорид карбону(IV), карбоксидихлорид (фосген), 
фреони. Сірковуглець і тіокарбонати. Тіоціанати і ціанати. Фізичні та хімічні властивості, 
застосування.  
Силіцій. Загальна характеристика. Основна відмінність Силіцію від Карбону, відсутність π-
зв’язків у сполуках. Біологічна роль. Силіциди. Сполуки з Гідрогеном (силани), їх окиснення і 
гідроліз. Тетрафторид і тетрахлорид силіцію, їх гідроліз. Гексафторосилікати.  
Оксигеновмісні сполуки Силіцію, оксид силіцію(IV). Силікагель, його використання. Скло, його 
властивості та стійкість. Силікатні кислоти. Силікати, їх розчинність і гідроліз. Природні 
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силікати й алюмосилікати. Цеоліти. Силіційорганічні сполуки. Силікони і силоксани. 
Застосування в медицині сполук Силіцію. 
Елементи підгрупи Ґерманію. Загальна характеристика. Стійкість сполук з Гідрогеном. Сполуки 
з галогенами типу EF2 і EF4, їхня поведінка у водних розчинах. 
Станумхлористоводнева кислота. Оксиди. Амфотерність оксидів. Оксигеновмісні сполуки, 
кислоти та солі. Германати, станати, станіти. Гідроксокомплекси Стануму та Плюмбуму. 
Відновні властивості сполук Стануму(II). Оксид плюмбуму(IV) як сильний окисник. Розчинні і 
нерозчинні солі Стануму і Плюмбуму. Окисно-відновні реакції у розчинах. Хімізм токсичної дії 
сполук Плюмбуму. Застосування в медицині препаратів, що містять Плюмбум (оксид 
плюмбуму(ІІ), ацетат плюмбуму). Хімічні основи використання сполук Стануму та Плюмбуму в 
аналізі фармацевтичних препаратів. Плюмбуморганічні сполуки (тетраетилплюмбум), їх 
токсичність.  
 
Тема 20. р-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор та його сполуки. 
Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 
Загальна характеристика елементів VА групи. Нітроген, Фосфор, Арсен в організмі, їх біологічна 
роль, знаходження в природі та організмі.  
Нітроген. Загальна характеристика. Сполуки з різними значеннями ступенів окиснення. Азот як 
проста речовина. Причини малої хімічної активності. Молекула азоту як ліганд. Сполуки з 
від’ємним ступенем окиснення. Нітриди. Амоніак, кислотно-основна та окисно-відновна 
характеристика, реакції заміщення. Похідні амоніаку. Аміди, Амоніакати. Йон амонію та його 
солі, кислотно-основні властивості, термічне розкладання. Гідразин та гідроксиламін. Кислотно-
основна та окисно-відновна характеристики. Азотистоводнева кислота, азиди, їх стійкість.  
Сполуки Нітрогену з додатним ступенем окиснення. Оксиди Нітрогену. Будова молекул і 
природа зв’язку. Способи одержання. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості. 
Нітритна кислота та нітрити, їх властивості. Нітратна кислота та нітрати, кислотно-основна та 
окисно-відновна характеристика. Термічна стійкість, застосування. «Царська вода». Механізм 
токсичної дії оксидів Нітрогену та нітратів.  
Фосфор. Загальна характеристика. Алотропні видозміни Фосфору, їх хімічна активність. 
Фосфіди, фосфін, порівняння їх з відповідними сполуками Нітрогену.  
Сполуки Фосфору з позитивним значенням ступеня окиснення. Галогеніди, їх гідроліз. Оксиди, 
стереохімія і природа зв’язку, взаємодія з водою і спиртами. Фосфатна(І) і фосфатна(ІІІ) кислоти, 
будова молекул, кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Ортофосфатна кислота та її 
йони; дигідрогенфосфати, гідрогенфосфати і фосфати, їх кислотно-основні властивості. 
Дифосфатна кислота. Ізополі- і гетерополіфосфатні кислоти. Метафосфатна кислота, порівняння 
її з нітратною кислотою. Якісна реакція на фосфат-іон. Біологічна роль Фосфору та його сполук.  
Елементи підгрупи Арсену. Загальна характеристика. Сполуки Арсену, Стибію та Бісмуту з 
Гідрогеном у порівнянні з амоніаком та фосфіном. 
Визначення Арсену та Стибію методом Марша.  
Сполуки з додатним ступенями окиснення. Галогеніди і зміна їхніх властивостей в групі. Оксиди 
і гідроксиди елементів(ІІІ) та елементів(V), їхні кислотно-основні та окисно-відновні властивості. 
Арсеніти й арсенати, кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Солі катіонів Стибію і 
Вісмуту. Утворення оксосолей. Стибіатна кислота та її солі. Бісмутати та їх стійкість.  
Хімічні основи застосування в медицині і фармації оксидів і солей Арсену, Стибію та Бісмуту, та 
сполук р-елементів VA групи у фармацевтичному аналізі. 
 
Тема 21. р-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур, Селен, Телур.  
Загальна характеристика елементів VІА групи. Оксиген. Загальна характеристика, поширення в 
природі, біологічна роль. Особливості електронної структури молекули кисню, хімічна 
активність. Молекула кисню як ліганд в оксигемоглобіні. Триоксиген (озон), стереохімія і 
природа зв’язку. Хімічна активність у порівнянні з діоксигеном, якісна реакція. Значення 
озонового прошарку для життєдіяльності людини. Класифікація оксигеновмісних сполук та їхні 
загальні властивості. Бінарні сполуки: оксиди, пероксиди, супероксиди (надпероксиди), озоніди. 
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Сполуки Оксигену з Флуором. Біологічна роль Оксигену, хімічні основи застосування кисню та 
озону у медицині і фармації.  
Сульфур. Загальна характеристика. Біологічна роль Сульфуру (сульфгідрильні групи і 
дисульфідні містки в білках). Здатність до утворення гомоланцюгів. Сірка як проста речовина, 
застосування у медицині. Сполуки Сульфуру з від’ємним ступенем окиснення. Гідрогенсульфід, 
кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Сульфіди металів і неметалів, їхня розчинність 
у воді та гідроліз. Якісна реакція на сульфід-іон. Полісульфіди, кислотно-основні та окисно-
відновні властивості, стійкість.  
Сполуки Сульфуру(IV) – оксид, хлорид, оксохлорид, сульфітна кислота, сульфіти та 
гідрогенсульфіти, їх кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Відновлення сульфітів до 
дитіонатів, властивості дитіонатів. Взаємодія сульфітів із сіркою. Якісна реакція на сульфіт-іон. 
Властивості тіосульфатів: реакції з кислотами, окисниками (хлором, йодом), катіонами металів, 
реакції комплексоутворення. Якісна реакція на тіосульфат-іон. Політіонати, особливості їхньої 
будови. Тіонілхлорид.  
Сполуки Сульфуру(VI) – оксид, гексафторид, діоксохлорид, сульфатна кислота, сульфати, 
кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Олеум. Дисульфатна кислота, хлорсульфонова 
кислота. Пероксосульфати та їхні окисні властивості.  
Хімічні основи застосування сполук Сульфуру в медицині, фармації, фармацевтичному аналізі.  
Селен і Телур. Загальна характеристика. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості 
сполук. Біологічна роль Селену. Поняття про антиоксиданти. 
 
Тема 22. р-елементи VІІА групи. Галогени  
Загальна характеристика галогенів. Особливі властивості Флуору як найелектронегативнішого 
елемента. Прості речовини, їхня хімічна активність.  
Сполуки галогенів з Гідрогеном. Розчинність у воді. Кислотні та окисно-відновні властивості. 
Йонні й ковалентні галогеніди, їх відношення до дії води, окисників та відновників. Галогенід-
іони як ліганди у комплексних сполуках. Реакції виявлення галогенід-іонів.  
Галогени з додатним значенням ступеня окиснення. Сполуки з Оксигеном і міжгалоїдні сполуки. 
Взаємодія галогенів з водою та водними розчинами лугів. Оксигеновмісні кислоти галогенів та 
їхні солі. Будова і природа зв’язків. Стійкість у вільному стані і в розчинах, зміна кислотних і 
окисно-відновних властивостей залежно від ступеня окиснення галогена. Хлорне вапно. 
Хлорати, брамати і йодати. Біологічна роль сполук Хлору, Флуору, Брому та Йоду.  
Поняття про хімізм бактерицидної дії хлору і йоду. Застосування хлорного вапна, хлорної води, 
препаратів активного Хлору, Йоду, а також фторидів, хлоридів, бромідів, йодидів у медицині, 
санітарії і фармації.  
 
Тема 23. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази  
Загальна характеристика р-елементів VIIIA групи. Особливості будови молекул. Фізичні та 
хімічні властивості. Відносність поняття «інертні гази». Сполуки інертних газів з Флуором. 
Особливості в будові атома і властивостях гелію. Застосування благородних газів у медицині.  
 
Тема 24. Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних реакцій за їх участю.  
Загальна характеристика d-елементів, порівняльна характеристика елементів головних і побічних 
підгруп. Характерні особливості d-елементів: ступені окиснення, утворення комплексів, 
забарвлення катіонних та аніонних комплексів, участь в ОВР. Зміна кислотно-основних та 
окисно-відновних властивостей сполук зі зміною ступеня окиснення.  
Вторинна періодичність у родинах d-елементів, лантаноїдне стиснення.  
Лантаноїди та актиноїди як аналоги d-елементів IIIB групи. Причини подібності f-елементів, 
валентні електрони.  
Поняття біогенні мікроелементи, їх вміст в організмі.  
 
Тема 25. d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум  
Загальна характеристика елементів IВ групи. Фізичні і хімічні властивості простих речовин. 
Реакції з кислотами, киснем, галогенами.  



14 
 

Сполуки Купруму(І) і Купруму(ІІ), їхні кислотно-основні та окисно-відновні властивості, 
здатність до комплексоутворення. Комплексні сполуки Купруму(ІІ) з амоніаком, 
амінокислотами, багатоатомними спиртами.  
Оксид і галогеніди Купруму(І). Комплексні сполуки Купруму(І) з хлоридами й амоніаком, 
природа забарвлення. Комплексний характер купрумвмісних ферментів, їх біологічна роль. 
Хімічні основи застосування сполук Купруму в медицині та фармації.  
Сполуки Арґентуму, їхні кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Здатність до 
комплексоутворення, комплексні сполуки з галогенід-йонами, амоніаком, тіосульфат-іонами. 
Бактерицидні властивості йонів Ag+. Хімічні основи застосування сполук Арґентуму як 
лікарських засобів і в фармацевтичному аналізі.  
Аурум. Окиснення золота киснем за наявності ціанід-іонів. Відношення золота до «царської 
води» та селенатної кислоти. Сполуки Ауруму(І) і Ауруму(ІІІ), їх кислотно-основні та окисно-
відновні характеристики, здатність до комплексоутворення. Застосування золота та сполук 
Ауруму у медицині й фармації.  
 
Тема 26. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій.  
Загальна характеристика елементів ІІВ групи. Фізичні і хімічні властивості простих речовин.  
Цинк. Загальна характеристика. Хімічна активність простої речовини. Кислотно-основна та 
окисно-відновна характеристика сполук Цинку. Солі Цинку, їх розчинність і гідроліз. 
Комплексні сполуки Цинку з аміаком, водою та гідроксид-іонами. Цинковмісні ферменти. 
Хімічні основи застосування сполук Цинку в медицині та фармації. 
Кадмій та його сполуки в порівнянні з аналогічними сполуками Цинку.  
Меркурій. Загальна характеристика; властивості, відмінні від Цинку та Кадмію: хімічна 
активність простої речовини, ковалентність зв’язків з м’якими лігандами, утворення зв’язків між 
атомами Меркурію. Окиснення ртуті сіркою та нітратною кислотою, взаємодія з ферум(ІІІ) 
хлоридом. Нітрати меркурію. Гідроліз. Основні солі. Сполуки Меркурію(І) і Меркурію(ІІ), їхня 
кислотно-основна та окисно-відновна характеристика, здатність до комплексоутворення. 
Каломель і сулема, їх взаємодія з амоніаком, утворення амідохлориду меркурію. Хімізм 
токсичної дії сполук Кадмію та Меркурію. Хімічні основи застосування сполук Меркурію в 
медицині та фармації. 
 
Тема 27. d-елементи ІІІВ – VВ груп ПСЕ. Титан, Ванадій. Лантаноїди.  
d-Елементи ІІІВ групи (підгрупа Скандію). Загальна характеристика, подібність та відмінність 
від елементів ІІА групи. Біологічна роль Скандію, його хімічні властивості.  
f-елементи як аналоги d-елементів ІІІВ групи, подібність та відмінність на прикладі Церію. 
Хімічні основи застосування сполук Церію(ІV) в аналітичній хімії. d-елементи ІVВ і VВ груп. 
Загальна характеристика. Хімічні основи застосування простих речовин та сполук Титану, 
Ніобію, Танталу та Ванадію у медицині і фармації.  
 
Тема 28. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому.  
Загальна характеристика підгрупи. Хром, природні сполуки. Проста речовина та її хімічна 
активність. Карбоніл хрому.  
Сполуки Хрому (ІІ), кислотно-основна та окисно-відновна характеристика. Сполуки Хрому (ІІІ), 
кислотно-основна та окисно-відновна характеристика, здатність до комплексоутворення. Якісна 
реакція на катіон Cr3+. Сполуки Хрому (VI) – оксид та дихроматна кислота, хромати та 
дихромати, кислотно-основна, окисно-відновна характеристика. Оксидайційні властивості 
хроматів та дихроматів у залежності від рН середовища, окиснення органічних сполук. 
Пероксосполуки Хрому(VI).  
Молібден та Вольфрам, загальна характеристика, здатність до утворення ізополі- та 
гетерополікислот; окисно-відновні властивості сполук.  
Біологічна роль Хрому та Молібдену. Хімічні основи застосування сполук Хрому, Молібдену та 
Вольфраму у фармацевтичному аналізі та медицині.  
 
Тема 29. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану  
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Загальна характеристика елементів підгрупи Мангану.  
Манган. Хімічна активність простої речовини. Здатність до комплексоутворення (утворення 
карбонілів).  
Сполуки Манган(ІІ) та Мангану(ІІІ): кислотно-основна та окисно-відновна характеристика, 
здатність до комплексоутворення. Якісна реакція на катіон Mn2+. Манган(ІV) оксид, кислотно-
основні та окисно-відновні властивості, вплив рН середовища на окисно-відновні властивості. 
Сполуки Мангану(VІ): манганати, їх утворення, термічна стійкість, диспропорціювання в розчині 
та умови стабілізації. Сполуки Мангану(VІІ): оксид, перманганатна кислота, її солі, окисно-
відновні властивості, продукти відновлення перманганатів за різних значенннів рН, окиснення 
органічних сполук, термічне розкладання. Біологічна роль Мангану. Хімічні основи застосування 
калію перманганату та його розчинів як антисептичного засобу та у фармацевтичному аналізі. 
 
Тема 30. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки. Кобальт і Нікол. Платинові 
метали.  
Загальна характеристика елементів родини Феруму. Характеристика елемента, його йонні стани, 
координаційні числа. Природні сполуки.  
Залізо. Хімічна активність заліза, здатність до комплексоутворення. Корозія виробів із заліза.  
Сполуки Феруму (ІІ) – кислотно-основна та окисно-відновна характеристики. Комплексні 
сполуки з ціанід- і тіоціанат-йонами, диметилгліоксимом, порфіринами. Гемоглобін і 
ферумвмісні ферменти, їхня біологічна роль. Сполуки феруму(III). Характеристика ферум (III) 
оксиду та гідроксиду. Ферум (III) хлорид та його гідроліз. Комплексні сполуки феруму (III). 
Низькоспінові та високоспінові комплексні солі Феруму. Якісні реакції на катіони феруму Fe2+ та 
Fe3+. Сполуки Феруму(VI). Ферати, одержання та окисні властивості.  
Хімічні основи використання відновленого заліза та ферумвмісних препаратів у медицині.  
Кобальт та Нікол. Валентні стани. Хімічна активність. Найважливіші сполуки Кобальту (II), 
Кобальту (III) та Ніколу (II). Характеристика окисно-відновних властивостей. Гідроліз солей 
Кобальту (II) та Ніколу (II). Комплексні сполуки з ціанід-, тіоціанат- та фторид-іонами. 
Аквакомплекси. Аміакати. Кофермент В12. Якісні реакції на катіони Со2+ та Ni2+. Реакція Чугаєва.  
Біологічне значення та хімічні основи застосування сполук Кобальту і Ніколу в медицині і 
фармації.  
Платинові метали, загальна характеристика простих речовин, їх взаємодія з кислотами. Фізичні 
властивості та застосування платинових металів. Комплексні сполуки Платини (ІІ) і  
Платини (ІV), координаційні числа, структура, реакції окиснення, відновлення і заміщення. 
Оксиди Осмію (VIII) і Рутенію (ІІІ). Хімічні основи застосування сполук платинових металів у 
медицині. 
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4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 
Тема 1. Хімія в системі 
природничих наук. Історія 
розвитку хімії. Атомно-
молекулярне вчення. Основні 
способи очистки речовин.  

6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 2. Класифікація та 
номенклатура неорганічних 
сполук.  

6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 3. Основні закони хімії. 
Поняття про еквівалент 
речовини. 

7 2 2 3 6,5 0,5 1 5 

Тема 4. Будова атома  6 1 1 4 6,5 0,5 1 5 
Тема 5. Періодичний закон Д.І. 
Менделєєва  6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 6. Природа хімічного 
зв’язку і будова хімічних сполук  6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 7. Вчення про розчини. 
Способи вираження складу 
розчинів. Колігативні 
властивості розчинів 

6 1 1 4 6,5 0,5 1 5 

Тема 8. Основні поняття хімічної 
термодинаміки. Перший закон 
термодинаміки. Термохімія.  

7 2 2 3 5,5 0,5 - 5 

Тема 9. Другий закон 
термодинаміки. Напрямленість 
хімічних процесів  

7 2 2 3 6 - - 6 

Тема 10. Швидкість та механізми 
хімічних реакцій. Каталіз.  6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 11. Хімічна рівновага. 
Теорія сильних і слабких 
електролітів.  

6 1 1 4 6 0,5 0,5 5 

Тема 12. Рівновага в розчинах 
малорозчинних електролітів. 
Теорії кислот і основ. Дисоціація 
води. 

7 2 2 3 6 0,5 0,5 5 

Тема 13. Протолітичні процеси. 
Реакції з перенесенням 
електронів. 

7 2 2 3 6,5 0,5 1 5 

Тема 14. Реакції 
комплексоутворення. 
Координаційні сполуки. 

7 2 2 3 6 - 1 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ  
Тема 15. Хімічні елементи, їх 
класифікація. Гідроген та його 5 1 1 3 5 - - 5 
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сполуки. 
Тема 16. s-елементи ІА групи. 
Лужні метали  5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

Тема 17. s-елементи ІІА групи. 
Берилій, Магній і лужноземельні 
елементи  

5 1 1 3 6 0,5 0,5 5 

Тема 18. р-Елементи ІІІА групи. 
Бор і Алюміній  5 1 1 3 5,5 - 0,5 5 

Тема 19. р-елементи IVА групи. 
Карбон та його неорганічні 
сполуки. Силіцій та його сполуки. 
Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, 
Станум, Плюмбум). 

5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

Тема 20. р-елементи VА групи. 
Нітроген та його сполуки. Фосфор 
та його сполуки. Підгрупа Арсену 
(Арсен, Стибій, Бісмут) 

5 1 1 3 6,5 0,5 1 5 

Тема 21. р-елементи VІА групи. 
Оксиген та його сполуки. 
Сульфур, Селен, Телур.  

6 1 1 4 6,5 0,5 1 5 

Тема 22. р-елементи VІІА групи. 
Галогени  6 1 1 4 6 0,5 0,5 5 

Тема 23. р-елементи VІІІА групи. 
Благородні гази  6 1 1 4 5 - - 5 

Тема 24. Загальна 
характеристика d-елементів. 
Типи хімічних реакцій за їх 
участю.  

6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 25. d-Елементи IВ групи. 
Купрум, Арґентум, Аурум  6 1 1 4 6,5 0,5 1 5 

Тема 26. d-Елементи IІВ групи. 
Цинк, Кадмій, Меркурій.  6 1 1 4 5,5 - 0,5 5 

Тема 27. d-елементи ІІІВ – VВ 
груп ПСЕ. Титан, Ванадій. 
Лантаноїди.  

6 1 1 4 5 - - 5 

Тема 28. d-Елементи VІВ групи. 
Підгрупа Хрому.  6 1 1 4 5,5 - 0,5 5 

Тема 29. d-Елементи VІІВ групи. 
Підгрупа Мангану  6 1 1 4 6,5 0,5 1 5 

Тема 30. d-Елементи VІІІВ групи. 
Ферум та його сполуки. Кобальт і 
Нікол. Платинові метали. 

6 1 1 4 6 0,5 0,5 5 

Усього годин 180 36 36 108 180 8 18 154 
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5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку 
хімії. Атомно-молекулярне вчення. Основні способи очистки 
речовин.  

1 - 

2.  Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.  1 1 
3.  Тема 3. Основні закони хімії. Поняття про еквівалент речовини. 2 1 
4.  Тема 4. Будова атома  1 1 
5.  Тема 5. Періодичний закон Д.І. Менделєєва  1 - 
6.  Тема 6. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук  1 1 
7.  Тема 7. Вчення про розчини. Способи вираження складу 

розчинів. Колігативні властивості розчинів 1 1 

8.  Тема 8. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший 
закон термодинаміки. Термохімія.  2 - 

9.  Тема 9. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних 
процесів  2 - 

10.  Тема 10. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.  1 1 
11.  Тема 11. Хімічна рівновага. Теорія сильних і слабких 

електролітів.  1 0,5 

12.  Тема 12. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів. 
Теорії кислот і основ. Дисоціація води. 2 0,5 

13.  Тема 13. Протолітичні процеси. Реакції з перенесенням 
електронів. 2 1 

14.  Тема 14. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки. 2 1 
15.  Тема 15. Хімічні елементи, їх класифікація. Гідроген та його 

сполуки. 1 - 

16.  Тема 16. s-елементи ІА групи. Лужні метали  1 1 
17.  Тема 17. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні 

елементи  1 0,5 

18.  Тема 18. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній  1 0,5 
19.  Тема 19. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні 

сполуки. Силіцій та його сполуки. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, 
Станум, Плюмбум). 

1 1 

20.  Тема 20. р-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор 
та його сполуки. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 1 1 

21.  Тема 21. р-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. 
Сульфур, Селен, Телур.  1 1 

22.  Тема 22. р-елементи VІІА групи. Галогени  1 0,5 
23.  Тема 23. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази  1 - 
24.  Тема 24. Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних 

реакцій за їх участю.  1 - 

25.  Тема 25. d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум  1 1 
26.  Тема 26. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій.  1 0,5 
27.  Тема 27. d-елементи ІІІВ – VВ груп ПСЕ. Титан, Ванадій. 

Лантаноїди.  1 - 

28.  Тема 28. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому.  1 0,5 
29.  Тема 29. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану  1 1 
30.  Тема 30. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки. 

Кобальт і Нікол. Платинові метали. 1 0,5 
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6.Самостійна робота. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку 
хімії. Атомно-молекулярне вчення. Основні способи очистки 
речовин.  

4 6 

2.  Тема 2. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.  4 5 
3.  Тема 3. Основні закони хімії. Поняття про еквівалент речовини. 3 5 
4.  Тема 4. Будова атома  4 5 
5.  Тема 5. Періодичний закон Д.І. Менделєєва  4 6 
6.  Тема 6. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук  4 5 
7.  Тема 7. Вчення про розчини. Способи вираження складу 

розчинів. Колігативні властивості розчинів. 4 5 

8.  Тема 8. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший 
закон термодинаміки. Термохімія.  3 5 

9.  Тема 9. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних 
процесів  3 6 

10.  Тема 10. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.  4 5 
11.  Тема 11. Хімічна рівновага. Теорія сильних і слабких 

електролітів.  4 5 

12.  Тема 12. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів. 
Теорії кислот і основ. Дисоціація води. 3 5 

13.  Тема 13. Протолітичні процеси. Реакції з перенесенням 
електронів. 3 5 

14.  Тема 14. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки.  3 5 
15.  Тема 15. Хімічні елементи, їх класифікація. Гідроген та його 

сполуки. 3 5 

16.  Тема 16. s-елементи ІА групи. Лужні метали  3 5 
17.  Тема 17. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні 

елементи  3 5 

18.  Тема 18. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній  3 5 
19.  Тема 19. р-елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні 

сполуки. Силіцій та його сполуки. Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, 
Станум, Плюмбум). 

3 5 

20.  Тема 20. р-елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Фосфор 
та його сполуки. Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 3 5 

21.  Тема 21. р-елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. 
Сульфур, Селен, Телур.  4 5 

22.  Тема 22. р-елементи VІІА групи. Галогени  4 5 
23.  Тема 23. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази  4 5 
24.  Тема 24. Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних 

реакцій за їх участю.  4 6 

25.  Тема 25. d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум  4 5 
26.  Тема 26. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій.  4 5 
27.  Тема 27. d-елементи ІІІВ – VВ груп ПСЕ. Титан, Ванадій. 

Лантаноїди.  4 5 

28.  Тема 28. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому.  4 5 
29.  Тема 29. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану  4 5 
30.  Тема 30. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки. 

Кобальт і Нікол. Платинові метали.  4 5 
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8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю. 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 
письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за 
теоретичними питаннями, написання здобувачами вищої освіти поточних письмових 
тестових завдань, практичних завдань за змістовними модулями; 

• оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки 
змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 
також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освтіти з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 
програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 
здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 
підсумковий контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 
отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 
60 балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 
контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  
 

Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи 
оцінювання, що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею 
співставлення шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати перед 
тим як отримати екзамен (без повторного 
вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення модуля) 0 – 34 F 
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                      9. Критерії оцінювання результатів навчання 
                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну 

навчальну діяльність при вивченні змістового модулю 1 та змістового модулю 2, дорівнює 60 
балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність 
при вивченні змістового модулю 1,  змістового модулю 2 є критерієм допуску до модульного 
підсумкового контролю й вираховується шляхом ділення кількості балів (30), що відповідають 
оцінці «3», на кількість тем у модулі; плюс сума балів, що відповідає оцінці 3 за контрольну 
роботу і дорівнює 35 балам. 
 

 
Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 
відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 
програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 
навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 
відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 
передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 
індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 
визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 
контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 
Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 
письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 2 етапи: 
І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 20 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 
завдання оцінюється в 1 бал; 

ІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок.  
Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 
зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 
оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно 
до переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 
навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 
модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" виставляється лише 
здобувачам вищої освіти, яким зараховані три модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 
навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 
дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Загальна хімія 
1. Основні поняття хімії: хімічний елемент, атом, молекула, атомна та молекулярна маса, 

моль як одиниця кількості речовини в хімії, молярна маса, прості та складні речовини. 
Хімічні формули речовин та хімічні рівняння реакцій. 

2. Основні закони хімії: закон збереження маси та енергії як кількісне відображення 
постійності руху матерії, закон сталості складу та його сучасне трактування, закон 
кратних відношень, закон Авогадро та його наслідки.  

3. Закон еквівалентів. Еквівалент (фактор еквівалентності) та еквівалентна маса (молярна 
маса еквівалента): елементів; простих і складних речовин; окисника та відновника; 
складних речовин в умовах хімічної реакції. Еквівалентний об'єм.  

4. Експериментальні досліди в галузі фізики, що підтверджують складну будову атома. 
Планетарна модель атома та її протиріччя. Постулати Бора.  

5. Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастин. Сучасна квантово-механічна будова 
атома. Рівняння Луї де Бройля, принцип невизначеності Гейзенберга. Характер руху 
електрона в атомі. Електронна хмара. Атомна орбіталь.  

6. Електронні енергетичні рівні атома. Квантові числа, їх характеристика та значення: 
головне квантове число, орбітальне квантове число (форма s-, p-, d-, f-орбіталей), магнітне 
та спінове квантові числа.  

7. Принципи та правила, що визначають послідовність заповнення атомних орбіталей 
електронами: принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Хунда, правила 
Клечковського. Електронні та електроно-графічні формули атомів елементів та їх іонів. 

8. Формулювання періодичного закону Д.І. Менделєєвим. Закон Мозлі та сучасне 
формулювання періодичного закону, його тлумачення на основі електронної теорії 
будови атомів. Періодична система елементів як графічне відображення закону 
періодичності.  

9. Будова періодичної системи елементів: Періодичний характер зміни властивостей атомів 
елементів у газоподібному стані як функція зміни їх електронної будови: атомних 
радіусів, енергії іонізації, енергії спорідненості до електрону, відносної 
електронегативності. Яка роль валентних електронів при утворенні хімічного зв'язку на 
прикладі SО3. 

10. Фізичний зміст головного квантового числа.  
11. Напишіть електронно-графічні формули атомів Магнію, Оксигену, Хрому. Укажіть 

валентні електрони. Сформулюйте принцип Паулі та правило Хунда. 
12. Користуючись правилами Клечковського, визначте послідовність заповнення 

атомних орбіталей Калію, Скандію, Галію. Напишіть їх електронні формули. Поясніть, 
до якого електронного сімейства належать ці елементи. 

13. Напишіть електронні формули атомів Калію та Купруму. Укажіть, чому вони 
знаходяться в різних підгрупах та відрізняються за хімічними властивостями. 

14. Укажіть число вільних валентних d-орбіталей та число неспарених електронів в атомах 
Фосфору, Сульфуру та Хлору в збудженому стані. Укажіть, до якого електронного 
сімейства належать ці елементи. 

15. Напишіть електронні формули атомів Магнію та Купруму, іонів Mg2+ та Cu2+.Укажіть, до 
якого електронного сімейства належать ці елементи та в якого з них більш виражені 
металічні властивості. 

16. Напишіть електронні формули атомів Магнію та Стронцію, іонів Mg+ та Sr2+.Укажіть, до 
якого електронного сімейства належать ці елементи та в якого з них більш виражені 
металічні властивості. 

17. Сучасне уявлення про природу хімічного зв'язку. Причини та механізм утворення зв'язку 
між атомами. Експериментальні характеристики зв'язку: енергія, довжина, валентний 
кут. 

18. Типи хімічного зв'язку: ковалентний, іонний та металічний зв'язки. 
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19. Ковалентний зв'язок. Метод валентних зв'язків (ВЗ). Обмінний та донорно-акцепторний 
механізми утворення ковалентного зв'язку. Властивості ковалентного зв'язку: 
насичуваність, напрямленість, полярність та поляризаційна здатність.  

20. Утворення δ - та Пі-зв'язків при перекриванні s-, р-, d- електронних хмар. Кратність 
зв'язку згідно з методом ВЗ. Утворення ковалентного зв'язку в збудженому стані атомів. 
Гібридизація атомних орбіталей та просторова будова молекул. Визначення валентності 
за методом ВЗ. 

21. Основні положення методу молекулярних орбіталей (MO).  
22. Іонний зв'язок та його властивості: ненасичуваність, ненапрямленість. Будова та 

властивості сполук з іонним типом зв'язку. Металічний зв'язок. 
23. Міжмолекулярна взаємодія та її природа. Енергія міжмолекулярної взаємодії. Водневий 

зв'язок та його типи. Роль водневого зв'язку в біологічних системах. 
24. Напишіть електронну формулу атома Нітрогену. Укажіть валентні електрони та 

кількість зв'язків у молекулі азоту з позиції методу ВЗ. Дайте визначення δ т- та Пі-
зв'язку. Укажіть, який зв'язок міцніший. 

25. На підставі відносної електронегативності елементів укажіть тип хімічного зв'язку в 
молекулі ВеСl2. Наведіть схему перекривання електронних хмар. Укажіть, яким типом 
гібридизації атомних орбіталей Берилію описується утворення цієї молекули. 

26. Укажіть тип хімічного зв'язку в молекулах СН4 та ССІ4. Наведіть схему перекривання 
електронних хмар. Укажіть, яким типом гібридизації атомних орбіталей Карбону 
описують ці молекули. 

27. Згідно з методом ВЗ поясніть тип хімічного зв'язку та тип гібридизації AO Оксигену в 
молекулі води. Водневий зв'язок. 

28. Укажіть тип гібридизації AO Нітрогену в молекулі амоніаку. Яка геометрична 
конфігурація цієї молекули? Чому дорівнює валентність та ступінь окиснення 
Нітрогену в амоніаці? 

29. Іонний зв'язок. Механізм його утворення. Властивості іонного зв'язку та його від міна від 
ковалентного. Приклади іонних сполук. Рівняння перетворення атомів у відповідні іони 
на прикладі Магнію, Алюмінію, Сульфуру та Хлору. 

30. Поглинання та випромінювання різних видів енергії при хімічних перетвореннях. 
Внутрішня енергія та ентальпія індивідуальних речовин та багатокомпонентних систем. 
Тепловий ефект ізобарного та ізохорного процесів.  

31. Термохімічні рівняння, їх особливості. Закон Гесса та його наслідки. Стандартні умови та 
стандартні значення ентальпії утворення та згоряння речовин. Табличні значення 
стандартних ентальпій утворення речовин та їх використання на основі закону Гесса для 
розрахунку ентальпій хімічних реакцій, процесів розчинення речовин, дисоціації кислот 
та основ. 

32. Другий закон термодинаміки. Ентропія як міра безпорядку системи (рівняння 
Больцмана). 

33. Енергія Гіббса як критерій самочинного протікання хімічних реакцій та характеристики 
термодинамічної стійкості хімічних сполук.  

34. Швидкість хімічної реакції. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій у 
гомогенній та гетерогенній системах. Залежність швидкості гомогенної реакції від 
концентрацій реагуючих речовин. Закон діючих мас. Константа швидкості реакції. 

35. Залежність швидкості реакції від температури (рівняння Арреніуса та правило Вант-
Гоффа).Енергія активації. Залежність енергії активації хімічної реакції від природи 
реагуючих речовин.  

36. Сформулюйте закон діючих мас.  
37. Необоротна та оборотна хімічна реакція. Закон діючих мас для стану хімічної рівноваги. 

Константа хімічної рівноваги. Залежність константи рівноваги хімічної реакції від 
температури. Фактори, що впливають на зміщення хімічної рівноваги. Напрямок 
зміщення хімічної рівноваги за принципом Ле-Шательє. 
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38. Класи та номенклатура неорганічних сполук. Прості речовини: метали та неметали. 
Складні речовини: бінарні, потрійні, комплексні. Оксиди: прості, подвійні, полімерні. 
Пероксиди та надпероксиди. Номенклатура оксидів. Добування оксидів. 

39. Гідроксиди: основні, кислотні, амфотерні. Номенклатура гідроксидів. Добування 
гідроксидівоксидів. 

40. Орто-, мета- та поліформи кислот. Залежність кислотно-основних форм та властивостей 
оксидів і гідроксидів від положення елементів, що їх утворюють, у періодичній системі 
елементів Д.І. Менделєєва. Добування кислот. 

41. Солі: середні, кислі, основні, подвійні і змішані, їх властивості. Номенклатура солей. 
Добування солей. 

42. Суть основних положень: розчин, розчинник, розчинна речовина. Типи розчинів. 
Розчинність. Вода як один з найбільш поширених розчинників у фармацевтичній 
практиці. Роль водних розчинів у життєдіяльності організмів. Хімічна взаємодія 
компонентів при утворенні рідких та твердих розчинів (Д.І. Менделєєв, С. Курнаков). 
Тепловий ефект процесу розчинення речовин. Неводні розчини. 

43. Розчинність газів у рідинах та її залежність від температури, парціального тиску, від 
концентрації розчинених у воді електролітів Розчинність рідких та твердих речовин у 
воді. Поняття про насичені, ненасичені, пересичені розчини. 

44. Способи вираження концентрації розчинів: масова частка і мольна частка речовини в 
розчині, молярна, молярна концентрація еквіваленту та моляльна концентрації. Титр 
розчину. 

45. Електроліти та неелектроліти. Осмос та осмотичний тиск у розведених розчинах 
неелектролітів. Закон Вант-Гоффа. Закони Рауля. Гіпо-, гіпер- та ізотонічні розчини. Роль 
осмосу та осмотичного тиску в біологічних системах.Залежність осмотичного тиску від 
концентрації в розчинах електролітів. 

46. Теорія електролітичної дисоціації Арреніуса та її розвиток І.А. Каблуковим. 
Поняття про сильні та слабкі електроліти. Розчини слабких електролітів. Дисоціація 
молекул слабких електролітів. Застосування закону діючих мас до стану рівноваги в 
розчинах слабких електролітів. 

47. Константа дисоціації. Ступінь дисоціації та його залежність від концентрації - закон 
розведення Оствальда. Ступінчастий характер дисоціації. Зміщення рівноваги в розчинах 
слабких електролітів. 

48. Дисоціація води. Застосування закону діяння мас до рівноважного процесу дисоціації 
води. Константа дисоціації та іонний добуток води. Водневий показник (рН) розчинів 
кислот, основ та солей. 

49. Рівновага між осадом та розчином важкорозчинних електролітів, їх розчинність та 
добуток розчинності. Умови осадження та розчинення осаду електролітів. 

50. Основні положення теорії сильних електролітів. Активність, коефіцієнт активності, іонна 
сила розчинів сильних електролітів. 

51. Теорія кислот та основ Арреніуса. Протолітична теорія кислот та основ Бренстеда—
Лоурі, електронна теорія Льюіса. Кількісна характеристика сили кислот та основ (рКа та 
рК). 

52. Поняття гідролізу. Механізм гідролізу катіонів, аніонів та сумісний гідроліз. Гідроліз 
солей як рівноважний процес: ступінь та константа гідролізуЗміщення рівноваги 
протолітичних реакцій. Гідроліз кислих солей та кількісна оцінка кислотності 
середовища їх розчинів.Сумісний гідроліз солей. Гідроліз сполук з ковалентним типом 
зв'язку. 

53. Суть основних понять окисно-відновних процесів: ступінь окиснення елементів у 
сполуках, окисник, відновник, процеси окиснення та відновлення. Електронна теорія 
окисно-відновних реакцій.  

54. Окисно-відновні властивості простих речовин та сполук елементів залежно від їх 
положення в періодичній системі. Найважливіші окисники та відновники. Окисно-
відновна двоїстість.  
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55. Вплив кислотності середовища та температури на характер продуктів реакції та 
напрямок окисно-відновних реакцій. 

56. Рівняння окисно-відновних реакцій: метод електронного балансу та метод напівреакцій 
(електроно-іонний метод). Основні типи окисно-відновних реакцій.  

57. Стандартні окисно-відновні електродні потенціали напівреакцій. Визначення напрямку 
окисно-відновних реакцій за різницею стандартних електродних потенціалів.  

58. Будова комплексних сполук. Здатність атомів елементів до комплексоутворення, 
особливості електронної будови атомів, що входять до складу лігандів,. Класифікація та 
номенклатура комплексних сполук. 

59. Комплексні основи, кислоти та солі. Ізомерія комплексних сполук. Природа хімічного 
зв'язку в комплексних сполуках 

60. Утворення та дисоціація комплексних сполук у розчинах. Константи стійкості та 
константи нестійкості комплексних іонів . 

 
Неорганічна хімія 

1. Загальна характеристика VІІА групи елементів. Хімічний зв'язок та будова молекул 
галогенів. Прості речовини, їх хімічна активність. Галогеноводні їх властивості. 
Галогенід-іони як ліганди в комплексних сполуках. Реакції виявлення галогенід-іонів. 

2. Гідроліз галогенів. Взаємодія з розчинами лугів. Оксигеновмісні сполуки галогенів. 
Оксигеновмісні кислоти. Властивості оксигеновмісних кислот галогенів залежно від 
природи галогену та його ступеня окиснення. 

3. Оксигеновмісні кислоти Хлору та їх солі. Хлорне вапно. Гіпохлорити. Хлорати, 
бромати, йодати.Зміна кислотних та окисно-відновних властивостей залежно від ступеня 
окиснення Хлору. 

4. Загальна характеристика VІА групи елементів підгрупи. Оксиген. Будова та властивості 
молекули та іонів кисню. Загальне уявлення про механізми реакцій за участю кисню: 
взаємодія з воднем, металами. Класифікація оксигеновмісних сполук бінарного складу: 
оксиди, пероксиди, надпероксиди, озоніди. Хімічні зв'язки та структура молекул. Хімічна 
активність. Класифікація оксидів. Зміна властивостей оксидів за періодами та групами. 

5. Пероксид гідрогену. Структура молекули. Природа хімічних зв'язків та хімічні 
властивості. Визначення пероксиду гідрогену. Використання в медицині та фармації. 
Біологічна роль Оксигену. Хімічні основи використання озону та кисню в медицині та 
фармації. 

6. Сульфур та його валентні стани. Алотропія сірки. Фізичні та хімічні властивості. Окисно-
відновна двоїстість елементної сірки. Біологічна роль Сульфуру та його сполук. 
Використання сірки таїї сполук у медицині, фармації. 

7. Сполуки Сульфуру з Гідрогеном та металами. Гідроген сульфід. Сульфіди та 
полісульфіди металів та неметалів. Тіосолі. Розчинність у воді та гідроліз сульфідів. 
Відновні властивості гідроген сульфіду та сульфідів.  

8. Оксигеновмісні сполуки Сульфуру. Сульфур(ІV) оксид. Рівновага у водному 
розчиніСульфур(ІV) оксиду. Сульфітна кислота. Сульфіти та гідрогенсульфіти. 
Розчинність у воді. Гідроліз. Окисно-відновна двоїстість сполук Сульфуру ((ІV). 
Якіснареакція на сульфіт-іон. 

9. Сполуки Сульфуру(VІ).Сульфур(VІ) оксид. Сульфатна кислота. Олеум. Кислотні та 
окисні властивості. Сульфати. Порівняльна характеристика сульфітної та сульфатної 
кислот. Тіосульфатна кислота. Тіосульфати, їх одержання, будова та властивості.Якісна 
реакція на тіосульфат-іон. Політіонові кислоти. 

10. Селен та Телур як аналоги Сульфуру. Зміна властивостей у ряді: вода, сірководень, 
селеноводень, телуроводень. Селеніди, телуриди. Селен(ІУ) оксид. Його кислотні та 
окисні властивості.  

11. Загальна характеристикаVА групи елементів. Валентні стани. Нітроген. Молекула азоту. 
Енергія зв'язкута хімічна активність. Сполуки нітрогену з негативними ступенями 
окиснення. Амоніак, гідразин, гідроксиламін. Характерні реакції амоніаку: приєднання, 
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заміщення, окиснення. Аміди та нітриди. Гідрат амоніаку. Гідроліз солей амонію. 
Термічний розклад. Якісна реакція на катіон амонію. 

12. Сполуки Нітрогену з позитивними ступенями окиснення. Оксиди Нітрогену. Природа 
хімічного зв'язку та будова молекул. Реакції одержання. Структура та властивості 
оксигеновмісних кислот Нітрогену. Нітритна кислота. Нітрити. Окисно-відновна 
двоїстість. Нітратна кислота та нітрати. Електронна структура нітрат-іону. Фактори, які 
впливають на взаємодію нітратної кислоти з металами. "Царська вода". Реакції 
виявлення N02 та NO3-іонів. 

13. Фосфор. Загальна характеристика. Схожість та відміна властивостей Нітрогену, Фосфору 
та їх сполук. Алотропні модифікації Фосфору. Умови існування та взаємного переходу. 
Хімічна активність. Фосфін, солі фосфонію. Фосфіди. Сполуки фосфору з позитивними 
ступенями окиснення. Галогеніди та їх гідроліз.  

14. Оксиди, їх взаємодія з водою. Гіпофосфітна та фосфітна кислоти. Будова молекул. 
Окисно-відновні властивості. Орто-фосфатна кислота та її солі. Розчинність та гідроліз 
фосфатів, гідрогенфосфатів та дигідрогенфосфатів. Дифосфатна кислота. Ізополі- та 
гетерополіфосфатні кислоти. Мета-фосфатна кислота, метафосфати. Якісна реакція на 
фосфат-іон. 

15. Елементи підгрупи Арсену. Стійкість валентних станів сполук з негативними ступенями 
окиснення. Арсин, стибін, бісмутин. Зміна властивостей гідридів у ряді: амоніак, фосфін, 
арсин. Сполуки з позитивними ступенями окиснення. Оксигеновмісні сполуки. Оксиди 
Арсену(III-V), Стибію(III) та Бісмуту(III). Кислотно-основні властивості оксидів та 
гідроксидів. Арсенітна кислота та її солі мета- та ортоарсеніти. Сполуки арсену(V). 
Арсенатна кислота. Орто- та метаарсенати. Окисно-відновні властивості арсенітів та 
арсенатів. 

16. Солі Стибію(III) та Бісмуту(III). Розчинність у воді. Гідроліз. Утворення оксосолей. 
Стибатна кислота та її солі. Бісмутати, окисні властивості. 

17. Біологічна роль Нітрогену та Фосфору. Використання в медицині та фармації амоніаку, 
Нітроген(І) оксиду, натрій нітриту, оксидів та солей Арсену. Використання сполук р-
елементів VAгрупи у фармацевтичному аналізі. 

18. Загальна характеристика підгрупи Карбону. Характер зміни властивостей елементів зі 
збільшенням їх атомного номера.Карбон як основа всіх органічних сполук. Алотропні 
видозміни Карбону. Енергія зв'язків між атомами Карбону в графіті та алмазі. Валентні 
стани Карбону. Типи гібридизації AO Карбону та структура молекул. Активоване вугілля 
як адсорбент. Карбіди. Взаємодія карбідів кальцію та алюмінію з водою. 

19. Оксигенвмісні сполуки Карбону Хімічний зв'язок та будова молекул оксидів Карбону. 
Рівновага у водних розчинах карбон(ІV) оксиду. Карбонати та гідрогенкарбонати, 
гідроліз та термічний розклад. Карбон(ІІ) оксид. Реакції приєднання. Поняття про 
механізм біологічної дії оксидів карбону. Сірковуглець, тіокарбонати. Ціанідна кислота. 
Ціаніди. Тіоціанати. Хімічні основи використання неорганічних сполук Карбону в 
медицині. 

20. Силіцій. Загальна характеристика. Порівняльна характеристика властивостей Карбону та 
Силіцію. Силіциди. Сполуки з Гідрогеномсилани, окиснення та гідроліз. Оксигенвмісні 
сполуки силіцію. Силіцій (ІV) оксид. Силікатні кислоти. Силікати. Розчинність та гідроліз. 
Силікагель. Природні силікати та алюмосилікати, їх адсорбційна здатність.  

21. Елементи підгрупи Германію. Загальна характеристика Германію, Стануму та 
Плюмбуму. Сполуки з Гідрогеном, окиснення та гідроліз. Оксигенвмісні сполуки, кислоти 
та солі. Германати, станати, станіти. Гідроксокомплекси Стануму та Плюмбуму. 
Відновні властивості сполук Стануму(ІІ). Плюмбум(ІV) оксид як сильний окисник. 
Механізм токсичної дії сполук плюмбуму. Використання в медицині сполук Плюмбуму. 

22. Загальна характеристика ІІІА групи елементів. Порівняння властивостей простих речовин 
Бору, Алюмінію та Галію. Електронний дефіцит та його вплив на властивості елементів і 
їх сполук. Зміна стійкості сполук із ступенями окиснення +3 та +1 у групі. 
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23. Бор. Загальна характеристика. Хімічний зв'язок у сполуках бору. Sр2-гібридизація 
AOБору та структура молекул. Бороводні (борани). Структура молекул 3BH  та 62HB . 
Бориди. Галогеніди бору, гідроліз, комплексоутворення. Бор(ІІІ) оксид.  

24. Оксигенвмісні сполуки Бору. Солі боратної кислоти (борати) та їх поведінка у водних 
розчинах. Натрій тетраборат (бура). Естери боратної кислоти. Реакція якісного виявлення 
сполук Бору. Борорганічні сполуки. Біологічна роль сполук бору. 

25. Алюміній. Загальна характеристика. Фізико-хімічні властивості. Амфотерність алюмінію, 
його оксиду та гідроксиду. Іон алюмінію як комплексоутворювач. Аква- та 
гідроксокомплекси. Кристалогідрати. Розчинність солей алюмінію у воді. Гідроліз. 
Структура молекул газоподібного та кристалічного алюміній хлориду. Алюмокалієві 
галуни. Фізико-хімічні основи використання алюмінію та його сполук у медицині, 
фармації. 

26. Місце Гелію та інертних (благородних) газів у періодичній системі. Властивості 
молекулярних іонів гелію. Сучасні уявлення про властивості інертних газів. Використання 
інертних газів у медицині. 

27. Загальна характеристика.ІІА групи елементів. Відновні властивості простих речовин 
елементів та їх зв'язок з величиною енергії іонізації та радіусом атома.Характер взаємодії 
з киснем, галогенами, водою та розчинами кислот.  

28. Оксиди та гідроксиди. Пероксиди та надпероксиди, їх взаємодія з водою та кислотами. 
Хімічний зв'язок у сполуках лужних металів. Стійкість сполук лужних металів та їх 
розчинність у воді. Гідратація іонів лужних металів. Особливості фізичних та хімічних 
властивостей літію. Гідриди та аміди лужних металів, їх основні властивості. Реакції 
виявлення катіонів Na+, K+. 

29. Біологічна роль елементів І А групи. Використання сполук літію, натрію та калію в 
медицині та фармації.Загальна характеристика. 

30.  Відновні властивості простих речовин елементів. Порівняльна характеристика 
властивостей берилію, магнію та кальцію. Характер взаємодії простих речовин з водою, 
розчинами кислот та основ. 

31. Берилій. Хімічна активність. Sp-гібридизація AOБерилію. Хімічний зв'язок у сполуках 
берилію. Амфотерність берилію, його оксиду та гідроксиду. Аква- та 
гідроксокомплекси. Розчинність у воді та гідроліз солей берилію. Схожість берилію з 
алюмінієм (діагональна схожість), її причини. 

32. Магній. Оксид та гідроксид магнію. Розчинність солей магнію у воді та їх гідроліз. Іон 
магнію як комплексоутворювач. 

33. Елементи підгрупи Кальцію (лужноземельні метали). Загальна характеристика. Фізико-
хімічні властивості та характеристика найважливіших сполук. Основний характер 
оксидів та гідроксидів. Розчинність гідроксидів та солей у воді. Реакції виявлення катіонів 
Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+. Твердість води. Методи її усунення. Біологічна роль Кальцію та 
Магнію. Хімічні основи використання сполук магнію, кальцію та барію в медицині та 
фармації. 

34. Загальна характеристика елементу Гідрогену його місце в періодичній системі. 
Спорідненість та відмінність Гідрогенувід атомів лужних металів та атомів галогенів. 
Водень у природі. Ізотопи. Реакції водню з киснем, галогенами, активними металами та 
оксидами. Бінарні сполуки Гідрогену. Гідриди. Вода. Будова молекули води. Водневий 
зв'язок та його вплив на властивості води. Аквакомплекси та кристалогідрати. 
Використання сполук у фармації. 

35. Загальна характеристика елементів підгрупи Купруму. Порівняння властивостей 
елементів підгрупи Купруму та лужних елементів. Валентні стани Купруму, Аргентуму 
та Ауруму. Фізичні властивості та хімічна активність міді, срібла та золота. Відношення 
простих речовин до неметалів та кислот. 

36. Купрум. Купрум(І) оксид та гідроксид. Окисно-відновна двоїстість сполук. Комплексні 
сполуки з амоніаком, хлорид- та ціанід-іонами. Купрум(ІІ) оксид та гідроксид. 
Розчинність солей та їх гідроліз. Окисні властивості купруму(ІІ). Комплексні сполуки 
купруму(ІІ) з амоніаком. 
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37. Аргентум. Аргентум(І) оксид. Утворення та розчинність у воді. Нітрати та галогеніди 
аргентуму. Розчинність у воді. Окисні властивості сполук аргентуму(І). Комплексні 
сполуки з амоніаком,тіосульфат- та ціанід-іонами. Аурум. Окиснення золота киснем за 
наявності калій ціаніду. Відношення золота до гарячої селенатної кислоти та "царської 
води". Сполуки ауруму(І) та ауруму(ІІІ), їх окисні властивості. Комплексні сполуки. 

38. Біологічна роль Купруму, Аргентуму та Ауруму. Бактерицидна дія іонів срібла та міді. 
Використання сполук купруму, аргентуму та ауруму в медичній практиці. 

39. Загальна характеристика елементів підгрупи цинку. Порівняння властивостей елементів 
підгрупи Цинку та р-елементів IIА групи. Хімічна активність. Відношення до неметалів, 
розчинів кислот та лугів. Цинк. Цинку оксид та гідроксид. Амфотерність цинку, його 
оксиду та гідроксиду. Розчинність солей цинку та їх гідроліз. Комплексні сполуки цинку 
з аміаком, водою та гідроксид-іонами. 

40. Меркурій. Хімічна активність ртуті. Сполуки Меркурію(ІІ). Нітрати та галогеніди 
меркурію(ІІ). Розчинність у воді, гідроліз. Оксид Меркурію(ІІ). Способи одержання, 
термічна нестійкість. Окисні властивості сполук Меркурію(ІІ). Комплексні галогеніди 
Меркурію(ІІ). Утворення зв'язків між атомами Меркурію. Катіон Меркурію(І). 
Одержання нітратів, галогенідів та оксиду Меркурію(І). Розчинність у воді. Окисно-
відновна двоїстість сполук меркурію(І). Каломель та сулема, їх реакції з аміаком. 
Амідохлорид Меркурію.Використання сполук Цинку та Меркурію як фармпрепаратів. 

41. Загальна характеристика VІВ підрупи елементів. Хром. Можливі ступені окиснення та 
валентний стан Хрому. Карбоніл хрому. Характеристика сполук хрому(II). 
Хром(ІІ)оксид та гідроксид, їх основний характер. Відновні властивості сполук хрому(II) 
та гідроксиду. Сполуки хрому(III): хрому(III) оксид та гідроксид, їх амфотерність, 
хроміти. Комплексні сполуки хрому(III). Аква- та гідроксокомплекси. Хромові галуни. 
Окисно-відновні властивості сполук хрому(III), їх залежність від рН середовища. Якісна 
реакція на катіон Cr3+. 

42. Сполуки хрому(VІ). Xpом(VI) оксид. Хроматна та дихроматна кислоти. Рівновага 
переходу між дихромат- та хромат-іонами. Окисні властивості сполук Xpомy(VI). Вплив 
рН середовища. Закономірність зміни кислотно-основних властивостей оксидів та 
гідроксидів, а також окисно-відновних властивостей сполук хрому при переході від 
нижчого ступеню окиснення до вищого. Пероксосполуки хрому. 

43. Сполуки молібдену та вольфраму. Вплив лантаноїдного стиснення на властивості сполук 
вольфраму. Біологічна роль Хрому та Молібдену. Використання сполук хрому та 
молібдену у фармацевтичному аналізі. 

44. Хроміти, хромати, дихромати. Окисні властивості сполук хрому(VІ). 
45. Катіонні, аніонні та нейтральні комплекси на прикладі комплексних сполук хрому. 
46. Гідратна ізомерія комплексних сполук хрому на прикладі сполуки CrCI3 х6H2O. Характер 

її взаємодії з аргентум нітратом. 
47. Калію дихромат — окисник, який використовують для кількісного визначення солей 

Fe(II) та йодидів. Напишіть рівняння відповідних реакцій в кислому середовищі. 
Обчисліть еквівалентну масу окисника. 

48. Загальна характеристика підгрупи. Можливі ступені окиснення та валентний стан 
елементів VIIВ групи. Схожість сполук у вищому ступені окиснення елементів головної 
та побічної підгруп. 

49. Манган. Фізико-хімічні властивості марганцю. Характеристика сполук Мангану(II). 
Основні властивості Манган (ІІ) оксиду та гідроксиду. Гідроліз солей. Якісна реакція на 
катіон Mn2+. Комплексні сполуки Мангану(ІІ).  

50. Манган діоксид, його амфотерність, окисно-відновна двоїстість. Каталітичні властивості 
МnО4

- Сполуки Манганy(VI): манганати, їх утворення, термічна стійкість, 
диспропорціонування в розчині. Сполуки мангану(VІІ), перманганатна кислота, 
перманганати. Окисні властивості калію перманганату залежно від кислотності 
середовища. Окиснення калію перманганатом органічних сполук. Термічний 
розклад.Біологічна роль Мангану. Використання калію перманганату в медицині. 

51. Оксиди мангану. За допомогою хімічних реакцій охарактеризуйте їх кислотно-
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основні властивості. 
52. Окисні властивості KMnO4залежно від реакції середовища. Використання калій 

перманганату в медичній практиці. 
53. Особливості структури VIIIВ групи. Родина заліза та платинових металів. Валентні стани 

Феруму, Кобальту та Ніколу. Карбоніли Феруму, Кобальту та Ніколу, їх використання для 
одержання чистих металів.Ферум. Хімічна активність заліза. Реакції з неметалами, водою 
та кислотами.  

54. Гідроксид та солі Феруму(II). Розчинність та гідроліз. Нестійкість сполук Феруму(II) у 
розчині. Сіль Мора. Комплексні сполуки Феруму(ІІ) з ціанід-, тіоціанат-іонами. 

55. Сполуки Феруму(III). Характеристика Ферум(III) оксиду та гідроксиду. Ферум(III) хлорид 
та його гідроліз. Комплексні сполуки Феруму(III). Низькоспінові та високоспінові 
комплексні солі Феруму. Якісні реакції на катіони Феруму Fe2+ та Fe3+. Сполуки Феруму. 
Ферати, одержання та окисні властивості. Хімічні основи використання відновленого 
заліза та Ферум-вмісних препаратів у медицині. 

56. Кобальт та Нікол. Валентні стани. Хімічна активність. Найважливіші сполуки 
кобальту(ІІ), Кобальту(III) та Ніколу(II). Характеристика окисно-відновних властивостей. 
Гідроліз солей Кобальту(ІІ) та Ніколу(ІІ). Комплексні сполуки з ціанід-, тіоціанат- та 
фторид-іонами. Аквакомплекси. Аміакати. Якісні реакції на катіони Co2+ та Ni2+. 

57. Платинові метали. Валентні стани. Характеристичні оксиди Рутенію та Осмію. Хімічна 
активність. Комплексні сполуки Платини(II) та Платини(IV). Координаційні числа, 
структура. Використання у медицині. 

58. Феруму(ІІ) гідроксид. Одержання, властивості. Закінчіть рівняння реакції та підберіть 
коефіцієнти електронно-іонним методом:Fe(OH)2 + О2 + Н2О →  

59. Зміна властивостей елементів у великих періодах. Загальна характеристика f-елементів 
(перехідних елементів): перемінні ступені окиснення, комплексоутворення. Властивості 
комплексних сполук f-елементів залежно від числа лігандів та сили поля лігандів. 
Забарвлення комплексних сполук та причини його виникнення. Схожість d-елементів 5-
го та 6-го періодів. Лантаноїдне стиснення. 

60. d- та f-елементи. Лантаноїди та актиноїди як аналогиd-елементів IIIВ групи. Причини 
схожості d-елементів, валентні електрони. Використання титану, ніобію та танталу в 
хірургії. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА                 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 
Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 
вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на поставлені 
питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. 
Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 
Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого викладу 
матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні 
запитання.  У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 
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"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 
Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" 
– 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 
характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 
наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно
" – 2 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 
фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи. 

Лабораторні заняття передбачають: 
6. — виконання реакцій ідентифікації на катіони і аніони; 
7. — проведення аналізу суміші катіонів і аніонів; 
8. — проведення якісного аналізу невідомої речовини; 
9. — розв’язування розрахункових задач; 
10. — приготування розчинів; 
11. — проведення кількісного вмісту лікарських препаратів різними методами. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Заочна форма навчання  

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 
 Змістовий  модуль 1. Загальна хімія 

1  Практичні 
заняття  

5 практичних занять з оформленням протоколів (по 2 
бали за кожне заняття) 

10 

2. Контрольна 
робота 

№1,  Максимальна кількість балів за 1 контрольну 
роботу - 5 

5 

3.  Тестовий 
контроль 

3 тести по 5 балів за кожний 15 

 Всього  30 
 Змістовий  модуль 2. Неорганічна хімія 
1  Практичні 

заняття  
5 практичних занять з оформленням протоколів по 2 
бали за кожне заняття 

10 

2. Контрольна 
робота 

№2, Максимальна кількість балів за 1 контрольну 
роботу - 5 

5 

3.  Тестовий 
контроль 

2 тести по 5 балів за кожний 10 

4.  Самостійна 
робота  

Виконання індивідувальних завдань (реферати, 
презентації тощо) 

5 

 Всього  30 
Загальна кількість балів за поточну роботу 60 
 Підсумковий 

контроль 
 40 

Разом  100 
 

 
                                                       10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 
належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 
«Загальна та неорганічна хімія» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та 
міні-лекцій, семінарів в активній формі. 
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книга, 2003. – 464 с.  
2. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 
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12. ПОСИЛАННЯ НА  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Загальна хімія /О.В. Жак, Я.М. Каличак. – Режим доступу: 
www.franko.lviv.ua/faculty/Chem/biogeo/Posibnyk.pdf 
2. Основні закони хімії: Хімія: Дистанційне навчання. – Режим доступу: 
lubbook.net/book_283_glava_45_Tema_4._Osnovnі_zakoni_khіmÑ.html 
3. Загальна хімія: Лабораторний практикум / П.Д. Романко, Г.А. Романко, О.Д. Мельник, Т.І. 
Калин, Л.І. Челядин, Л.Я. Побережний, М.С. Полутренко. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 91 
с. – Режим доступу: www.lviv-prestige-school.com.ua/pl/.../zagalna-himiya-lab-praktikum 

 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ   ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН 

НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ  
ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ) 

  
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:   
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням платформ та сервісів 

дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні заняття;   
– дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 

проводяться  практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle
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– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам вищої освіти денної форми 
навчання  надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 
дистанційно. 

 
Додаток1. 

                                                Можливі види навчальної діяльності 
 Діяльність в аудиторії   

 
Онлайн - діяльність   

Попередня 
підготовка   

Опитування Вхідний контроль   Ознайомлення чи повторення термінології, 
необхідної для опрацювання теми 

Подача нової 
інформації   

Презентація. Пошук відповідей 
на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо запис  Пошук 
відповідей на питання  Відео-конференція 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення Питання-
відповіді   

Питання для самоперевірки 
Обговорення (чат, форум) 

Виконання 
практичного 
завдання   

Завдання, що виконуються під 
час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. Інтерактивні 
практичні завдання   

Оцінювання   
 

Контрольна робота Опитування   
 

Інтерактивне тестування. 
Усна відповідь (відеозапис)  
Письмова робота   

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти пам’яті. 
Підготовка мультимедійних презентацій  

Зворотній зв’язок   
 

Групові та індивідуальні 
консультації,  Коментарі під 
час заняття від викладача   

Чат, форум, опитування, повідомлення з 
коментарем. Оцінювання результатів 
групової співпраці   
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