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1.Мета дисципліни 
Мета: оволодіння основними хімічними поняттями та стехіометричними законами. 
основами хімічних процесів, будови і властивостей хімічних речовин;  набуття уявлень про 
сутність і властивості термодинамічних функцій (внутрішня енергія, ентальпія, ентропія, 
енергія Гіббса), поглиблення знань про швидкість хімічної реакції,  стан хімічної рівноваги; 
формування вмінь проведення типових розрахунків з використанням термодинамічних 
функцій, за термохімічними рівняннями; вивчення будови, методів синтезу, хімічних 
властивостей та біологічних функцій органічних сполук. Формування у студентів  цілісного 
хімічного мислення, яке дозволить спираючись на будову органічних сполук  прогнозувати 
їх реакційну здатність 

Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність працювати автономно 
ЗК09. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ФК1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі 
розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж 
технологічного процесу 
 

2.ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Загальна та органічна хімія» відноситься до дисциплін фахового 
спрямування. Дисципліна  базується на знаннях отриманих при опануванні шкільного курсу  
хімія (базовий рівень). 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ 
ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

4.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
• закономірності будови атомів елементів головних та побічних підгруп періодичної 
системи. 
• основні властивості простих речовин та сполуки, вміти їх прогнозувати в ряду аналогів; 
основні схеми та технологічні параметри термодинамічних процесів в рамках матеріалу 
програми, добування основних простих речовин зі сполуки, а також промислово важливих 
хімічної сполуки; 
• номенклатуру та класифікацію органічних сполук;  
• основні класи органічних сполук їх реакційну здатність та механізми реакцій; 
• основні методи синтезу органічних сполук; 
• мати уявлення про основні сфери застосування органічних сполук в харчовій 
промисловості. 
вміти:  
• пояснювати вплив конфігурації електронних рівнів атомів на властивості сполуки, що 
вони утворюють; 
• порівнювати властивості основних класів неорганічної сполуки; 
• визначати типи систем за їх природою та фазовим складом, рівноважний і 
нерівноважний стани системи, типи термодинамічних параметрів залежно від сталості 
певного параметра, характерні ознаки термодинамічних параметрів і термодинамічних 
функцій; 
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• проводити типові розрахунки за термохімічними законами, роботи висновки щодо 
можливості самочинного перебігу хімічної реакції за визначених умов; 
• аналізувати дію різних чинників (природи реагентів, температури, концентрації 
реагентів, каталізатора, площі поверхні зіткнення реагентів, тиску) на швидкість хімічної 
реакції; 
• використовувати міжнародну номенклатуру IUPAC;  
• ідентифікувати органічні сполуки за їх властивостями, визначати основні фізичні 
константи; 
• робити узагальнення на основі сукупності певних вихідних даних. 

Програмні результати навчання: 
ПР 2. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 
продовження освіти та самоосвіти. 
ПР 5. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності 
фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів 
продовольчої сировини під час технологічного перероблення. 
ПР  19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної 
роботи. 
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4. Структура навчальної дисципліни. 
1 семестр 

Форма навчання __денна___ 
  

№ 
п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 

ле
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 20
21

/2
2 

н.
р.

 

20
22

/2
3 

н.
р.

 

20
23

/2
4н

.р
. 

_1__ семестр 
   Роділ 1. Атомно-молекулярна теорія. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І.Менделєєва. 
Будова атома та речовини. Хімічний зв'язок. Класи неорганічних сполук. Основні закономірності перебігу 
хімічних реакцій. Основні закономірності перебігу хімічних реакцій. Термодинаміка хімічної та фазової 
рівноваги. Кінетика хімічних реакцій та каталіз 
1 Тема 1. Основні поняття та закони хімії. 

Атом, молекула, моль. Валентність. Атомна 
та молекулярна маси. Молярна маса, 
способи її розрахунку. Закон збереження 
маси речовин. Стехіометричні закони. Закон 
Авогадро та наслідки з нього. Газові закони.. 

2  2 4     

2 Тема 2. Будова атому. Квантові числа. 
Правила заповнення електронами атомних 
рівнів, підрівнів та орбіталей. Періодичний 
закон та періодична система елементів 
Д.І.Менделєєва. Основні характеристики 
атому. Зміна основних характеристик атомів 
в залежності від положення елемента в 
періодичній системі елементів 
Д.І.Менделєєва 

2   6     

3 Тема 3. Класи неорганічних сполук,  їх 
класифікація, способи отримання та хімічні 
властивості. Генетичний зв’язок між 
класами неорганічних сполук. 

1  2 4     

4 Тема 4. Хімічний зв′язок. Типи хімічного 
зв’язку: ковалентний, іонний, водневий та 
металічний. Характеристики хімічного 
зв’язку. 

1   4     

5 Тема 5. Другий закон термодинаміки. 
Ентропія. Постулат Планка. 
Фундаментальне рівняння Гіббса. Рівняння 
Гіббса-Гельмгольца. Хімічний потенціал. 

1  2 4     

6 Тема 6. Хімічна рівновага. Умови хімічної 
рівноваги. Закон діючих мас. Принцип 
рухливої рівноваги Ле-Шательє. Хімічна 
рівновага в реальних системах. 

1  2 8     

7 Тема 7. Хімічна кінетика: Основні поняття 
та визначення. Методи визначення порядку 
реакції. Залежність швидкості реакції від 
температури. Енергія активації. Швидкість 
гетерогенних реакцій. Основні поняття 
каталізу. Ферментативний каталіз. 

2  2 8     

  Розділ 2  Розчини. Розчини електролітів. Реакції в розчинах електролітів. Дисперсні системи та їх 
властивості. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ. Неорганічні речовини у продуктах харчування. 
1 Тема 1. Розчини. Ідеальні розчини. Закон 

Рауля. Колігативні властивості розчинів. 
2  2 4     
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Способи вираження концентрацій розчинів. 
Розчинність.  

2 Тема 2. Розчини електролітів. Іонні 
рівняння. Умови перебігу хімічних реакцій. 
Жорсткість води, її усунення 

2  2 4 .    

3 Тема 3. Гідроліз солей 2  2 4     
4 Тема 4. Окисно-відновні реакції. 

Класифікація речовин за їх окисно-
відновними властивостями. 

2  2 4     

5 Тема 5. Колоїдна хімія: основні поняття та 
визначення. Об’єкти колоїдної хімії та їх 
специфіка. Класифікація дисперсних систем. 
Поверхнево-активні речовини. Адсорбція: 
основні поняття та визначення. Адсорбційне 
рівняння Гіббса. Теорія адсорбції Ленгмюра. 
Коагуляція колоїдних систем. 

2   8 -     

Розділ 3 Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні сполуки та їх функціональні похідні. Арени 
1 Тема 1. Теоретичні основи органічної хімії. 

Класифікація органічних сполук, реакцій та 
реагентів.   

2  4 4     

2 Тема 2. Аліфатичні вуглеводні. 2  2 4     
3 Тема 3. Арени 2   4     
4 Тема 4. Кисневмісні органічні сполуки. 2  2 4     
5 Тема 5. Аміни 2   4     
6 Тема 6.  Методи очищення органічних 

сполук. Якісні реакції. Хроматографічні 
дослідження органічних сполук 

2  6 4     

 УСЬОГО ГОДИН 32  32 86     
 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
5 Схема формування оцінки 

 
5.2 Форми та організація оцінювання:  

Поточне оцінювання :    

 
 

Форма оцінювання Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість 
балів  
 

Оцінювання виконання 
лабораторних робіт  

   1,3,5,7,9,11,13,15,16 9×3 б=27 

КМР    14 1× 20 б=20 
Оцінювання рівня 
виконання завдань з 
самостійної роботи: 
домашнє завдання 

  15  
 
 
1×13 б=13 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*      60 
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Підсумкове оцінювання: 
Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна 
кількість балів  
 

Екзамен   18 40  
 
 
 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна 

Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби комп’ютерної техніки 
та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, MS Office 2003 

Лабораторний роботи проводяться з застосуванням обладнання: мікроскоп оптичний 
OPTIKAB 193 40X-1600x, вимірювач деформації клейковини, ІДК-ЗМУ-1.00.000 
калібрування, центрифуга лабораторна MPW-56, іономір лабораторний І-160МІ, pH метр 
рН-150МІ, рефрактометр УРЛ-1, ваги, фотоколориметр КФК-2, шафа сушильна СНОЛ, 
магнітна мішалка, титрувальні установки, хімічний посуд 

 
7.Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 
1. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О.М.Степаненко, 
Л.Г.Рейтер , В.М. Ледовських, С.В. Іванов . – Київ: Пед. преса, 2000. – Ч.1 – 520 с. – Ч.2. – 
784 с. 
2. Загальна хімія. Посібник для студентів-технологів харчових виробництв. – Д: РВВ ДНУ, 
2009. – 78 с.  
3. Яцимирський В.К. Фізична хімія.– К.: Перун, 2007. – 512с. 
4. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. –Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 
– 800 с. 
 

Додаткова: 
1. Колоїдна хімія / Мчедлов-Петросян М.О. та ін. – Х.: Фомо, 2005. – 304 с. 
2. Основи колоїдної хімії / Мчедлов-Петросян та ін. – Х.: Вид. ХНУ, 2004. – 300 с. 
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» 
/ Н.В.Стець, Л.В.Борщевич, В.А.Полонський. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ,2007.– 80с. 
4. Чирва В. Я. Органічна хімія / В. Я. Чирва, С. М. Ярмолюк, Н. В. Толкачова, О. Є. 
Земляков. – Львів: БаК, 2009. – 996 с. 
5. Ластухін Ю.О. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних закладів /  Ю.О. 
Ластухін, С.А. Воронов. – Львів: Центр Європи, 2006.– 864с. 
6. Коптєва С.Д. Дмітрікова Л.В. Опорний конспект лекцій із курсу «Органічна хімія» 
Дніпропетровськ. РВВ ДНУ 2013. 32с 
7. Коптєва С.Д. Дмітрікова Л.В. Опорний конспект лекцій із курсу «Органічна хімія» 
частина 2.  Дніпро ДНУ 2016. 39с 
8. Реутов О.А.,  Органическая химия  [Текст]: / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. – Изд-
во МГУ. – 1999- Ч.1,2. – 547с., 622с 
9. ПлеменниковВ.В Введение в химию природных соединений. –Казань: 2001–376с. 

 
 

8.Інформаційні ресурси 
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1..http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
2. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3..Електронна бібліотека кафедри фізичної та неорганічної хімії 
4. http://www.rhtu.ru/courses/org/ 
5.http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_dep&id=25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика лабораторних занять 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.rhtu.ru/courses/org/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_dep&id=25
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здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 
 

Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання  

Зміст самостійної роботи Кіл-ть годин 

Розділ 1 
До теми 1. Хімія як наука. Основні поняття атомно-молекулярної теорії. 
Класифікація неорганічних сполук: оксиди, основи та амфотерні основи, кислоти 
солі. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 

2 

До теми 2. Основні теорії будови атому. Планетарна модель атому Бора. 
Її переваги та недоліки. Постулати Бора. Сучасна теорія будови атому. 
Квантові числа. Правила, за якими визначається електронна конфігурація 
атому та послідовність заповнення енергетичних рівнів. Характеристики 
атома: радіус, енергії іонізації та спорідненості до електрона, 
електронегативність 

4 

До теми 3. Класифікація неорганічних сполук: оксиди, основи та амфотерні 
основи, кислоти солі.  Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. 

4 

До теми 4. Поняття хімічного зв’язку. Типи хімічного зв’язку. 2 
До теми5. Предмет хімічної термодинаміки. Основні поняття 
термодинаміки: система, процес, термодинамічні зміни. Інтенсивні та 
екстенсивні властивості системи. Внутрішня енергія, робота, теплота. 
Функції процесу та функції стану системи. Перший закон термодинаміки 
та його математичний вираз. Термохімія. Закон Гесса. 

4 

 До теми 6.Зворотні та незворотні процеси. Другий закон термодинаміки 
та його математичний вираз. Ентропія, її фізичний зміст. Зміна ентропії як 

2 

Назви частин і тем Кількість 
годин 

Розділ 1 

Тема 1.  Техніка безпеки при роботі в лабораторії. Класи неорганічних 
сполук   

2 

 Тема 2. Визначення еквівалентної маси цинку.  2 
Тема 3. Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації  2 
Тема 4. Хімічна кінетика хімічних реакцій  2 
Тема 5. Хімічна рівновага  2 

Розділ 2 
Тема 1. Реакції в розчинах електролітів. Малорозчинні електроліти. 
Добуток розчинності  

2 

Тема 2. Розчини. Приготування розчинів  2 
Тема 3.   Гідроліз солей. Вплив на гідроліз зовнішніх чинників  2 
Тема 4. Окисно-відновні реакції. Напрямок окисно-відновних процесів  2 

Розділ 3 
Тема 1. Перекристалізація бензойної кислоти. Проста перегонка 2 
Тема 1. Визначення температури топлення бензойної кислоти. 2 
Тема 6. ТШХ та хроматографія на папері.   2 
Тема 6. Якісні реакції на вуглеводні насиченого та ненасиченого ряду. 2 
Тема 6. Якісні реакції на оксигеновмісні органічні сполуки 2 
Захист лабораторного модуля 4 
 УСЬОГО  ГОДИН 32 
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критерій направленості спонтанних процесів в ізольованих системах. 
Обчислення ентропії. Ентропія та ймовірність стану системи. 
Статистичний характер другого закону термодинаміки. Третій закон 
термодинаміки. Абсолютне значення ентропії. Зміна ентропії в різних 
процесах. 
 До теми 7.Виведення закону діяння мас на основі рівності швидкостей 
прямої та зворотної реакції. Різні способи вираження константи хімічної 
рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа і його аналіз. 
Обчислення констант рівноваги за допомогою таблиць стандартних 
термодинамічних величин. Рівновага в гетерогенних реакціях. Каталіз. 

2 

Розділ 2 
До теми 1. Дисперсні системи. Ступінь дисперсності. Теорії розчинів: 
фізична, хімічна, сучасна. Їх недоліки та переваги. Способи вираження 
концентрації розчинів. Розчинність. 

2 

 До теми 2. Електроліти та неелектроліти. Ступінь електролітичної 
дисоціації. Кислоти як електроліти. Особливості їх дисоціації. Основи як 
електроліти. Особливості їх дисоціації. Солі як електроліти. Особливості 
їх дисоціації. Реакції обміну, умови їх перебігу. 

4 

До теми 3.Реакції нейтралізації. Визначення рН середовища.Зміна 
забарвлення індикаторів в різних середовищах. Іонний добуток води. 
Кислотність розчинів. Водневий показник. Добуток розчинності 

2 

До теми 4. Ступінь окиснення та валентність. Окисно-відновні реакції. Їх 
типи. Типові окисники та відновники. Окисно-відновні властивості 
сполук, що містять елементи у проміжному ступені окиснення.     
Напрямленість перебігу окисно-відновних реакцій. 

4 

До теми 5 Особливості дисперсного стану. Класифікація дисперсних 
систем. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний підходи при 
вивченні фізико-хімічних систем. Поверхнево-активні речовини (ПАР) і 
поверхнево-неактивні речовини (ПІР). Міцелоутворення в розчинах 
ПАР. Іоногенні та неіоногенні ПАР. Гідрофільно-ліпофільний баланс. 

8 

Розділ 3  
До теми 1 Особливості номенклатури органічних сполук. Залежність 
властивостей органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія  

4 

До теми 2 Номенклатура, ізомерія алкенів,алкінів  способи утворення 
подвійного зв’язку 

2 

До теми 3 Класифікація реагентів в органічній хімії 2 
До теми 4 Кислоти та основи в органічній хімії. 2 
До теми 5 Багатоатомні спирти особливості будови та хімічні властивості   2 
До теми 6 Методи очистки твердих та рідких органічних сполук. 
Хроматографічні методи дослідження в органічній хімії 

4 

Виконання індивідуальної роботи 30 
РАЗОМ 86 

  
Форми контролю письмове домашне завдання! 
Домашнє  завдання №1(загальна хімія): згідно до варіантів за методичними вказівками «Загальна 
хімія» Стець Н.В., Борщевич Л.В., Полонський В.А.- РВВ ДНУ, 2007 р . 
Домашнє  завдання №2(номенклатура:1-3, 6,7, 16-18, 27-30,  33, 34; 42-46, 50,51 теороснови: 55-
58, 64,65, 70,75,76) 
 Домашнє  завдання №3 (алкани: 80,81,84,92,94-96, 98-100; алкени: 110-114; 117-120; 124; 127; 
129; 130-132 ;  алкіни: 136,142-148;  спирти:  150,152-155, 157,159,160,166-170;  карбонільні 
сполуки:172-176,178-180,186-189, 194-198;  карб.кислоти та їх похідні: 204,205,208,209,222-227, 
230-233; аміни 234-236,240, 241, 243-248. ) 
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