
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Хімія 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Коросташівець Тетяна Михайлівна, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень;. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом 3 -го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5,0  кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 48 години становить контактна робота з 

викладачем (42 годин лекцій, 6 годин лабораторних занять), 

102  години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування загальної природничо-наукової 

компетентності, у тому числі формування soft skills шляхом інтегрованих знань про 

закономірності проходження хімічних процесів та реакцій, функціонування живих систем, 

їх взаємодію із довкіллям; застосування знань з хімії у повсякденному житті  (особистісного 

потенціалу). 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Будова речовини 

Характеристика, класифікація та номенклатура  основних класів неорганічних сполук. 

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва як природна 

класифікація елементів за електронними структурами атомів. Типи хімічних зв’язків: 

ковалентний, йонний, металічний. Довжина і енергія зв’язку. Поняття про валентність. 

Тема 2. Теорія електролітичної дисоціації 

Електропровідність розчинів. Основні положення  електролітичної дисоціації. Реакції  

іонного обміну, що їдуть практично до кінця. Гідроліз солей. Продукти  гідролізу. Типи 

розчинів. Розчинені речовини і розчинники. Концентрація розчинів. 

Тема 3. Основи електрохімії 

Хімічні реакції та електричний струм. Електроліз. Закони Електролізу. Окисно-відновні 

реакції. Види корозії металів. Хімізм процесів хімічної та електрохімічної корозії. 

Антикорозійні матеріали. Способи захисту металів від корозії. Екологічні проблеми, 

пов’язані з корозією та захистом металів. 

Тема 4. Загальна характеристика неметалів 

Неметалічні елементи та неметали. Загальна характеристика неметалів та неметалічних 

елементів  VІІ  групи. Галогени, хлор. Галоген хлорид. Хлоридна кислота. Фізичні та хімічні 

властивості. Добування та застосування. Значення в природі та житті людини. 



 

Характеристика положення неметалічних елементів та неметалів VІ групи  в періодичній 

системі Д.І. Менделєєва. Оксиген, кисень і озон. Сульфур. Сірка. Фізичні та хімічні 

властивості. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота. Сульфатна кислота. Добування та 

застосування. Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів V групи. 

Нітроген та фосфор. Фосфор. Ортофосфатна кислота. Фосфати. Фізичні та хімічні 

властивості. Добування та застосування. Нітратна кислота, добування та використання.  

Взаємодія нітратної кислоти з металами в залежності від концентрації. Характеристика  

положення в періодичній системі  Д.І. Менделєєва  неметалічних елементів та неметалів ІV 

групи. Карбон.  Алотропія. Хімічні та фізичні властивості вуглецю, добування та 

застосування сполук карбону. Абсорбція. Поширення та біологічне значення карбону. 

Сучасні силікатні матеріали. Оксиди неметалічних елементів у атмосфері та екологічні 

наслідки викидів в атмосферу оксидів неметалічних елементів. Характеристика будови та 

властивостей силіціуму, добування та використання. Вплив Карбону та постійних домішок 

на якість чавуну і сталі. 

Тема 5. Загальна характеристика металів 

Загальна характеристика металічних елементів та металів згідно положення в періодичній 

системі Д. І. Менделєєва. Застосування металів та їх сплавів. Характеристика положення в 

періодичній системі будови  хімічних та фізичних властивостей лужних та лужноземельних 

металів. Добування та застосування. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. 

Якісні реакції на катіони лужних та лужноземельних металів у розчинах. Характеристика 

положення  в періодичній системі алюмінію. Хімічні та фізичні властивості, добування та 

застосування. Якісні реакції на катіони алюмінію в розчинах. Положення в періодичній 

системі. Будова та властивості феруму. Фізичні та хімічні властивості, добування та 

застосування. Якісні реакції на катіони феруму в розчинах. 

Тема 6. Професійна спрямованість 

Джерела забруднення природного середовища. Екологічні проблеми ґрунтів, річок України. 

Основи економіки природокористування. Основні екологічні закони, що стосуються захисту 

земельних ресурсів (Літосфери). Основні техногенні забруднювачі (хімічні сполуки) та 

методи їх контролю. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. знати поширення хімічних елементів у природі, будову атомів металічних і 

неметалічних елементів, особливості будови атома Карбону, колообіг 

найважливіших елементів, уміти складати загальну характеристику елемента за 

будовою атома та прогнозувати властивості утворюваних ним простих речовин і 

сполук, висловлювати судження про біологічну роль найважливіших елементів, 

оцінювати значення процесів колообігу хімічних елементів у природі. 

РН 2. знати назви, склад, будову, основні властивості, способи добування, застосування 

найважливіших сполук металічних і неметалічних елементів, основних класів 

органічних сполук, найпоширеніших полімерів, розуміти генетичні зв’язки між 

речовинами, причини багатоманітності речовин, рівні організації речовини, уміти 

характеризувати властивості неорганічних та органічних речовин, установлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин, 

складати відповідні рівняння хімічних реакцій, висловлювати судження про 

згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я, 

оцінювати значення синтетичних органічних речовин. 

РН 3. знати різні ознаки класифікації та особливості перебігу хімічних реакцій, основні 

типи реакцій за участю неорганічних і органічних речовин, хімічні перетворення 

під дією електричного струму, уміти класифікувати хімічні реакції, проводити 

розрахунки за хімічними рівняннями, оцінювати значення хімічних і фізичних 

методів переробки природної сировини. 



 

РН 4. розуміти суть основних наукових категорій та форм наукового пізнання дійсності, 

уміти самостійно виконувати хімічні досліди, розв’язувати експериментальні 

задачі, висловлювати судження про роль експерименту і теоретичних знань у 

вивченні речовин, оцінювати внесок вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток 

хімічної науки, проблеми сучасної хімії. 

РН 5. знати застосування речовин і матеріалів на їх основі у різних галузях, розуміти 

суть нано- і біотехнологій, значення хімії в житті людини та виробництві, її роль 

у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблеми, 

уміти запобігати шкідливому впливу хімічних сполук у повсякденному житті, 

висловлювати судження про роль хімічних знань у виробництві та їх внесок у 

загальну культуру людини, оцінювати біологічну роль та екологічний вплив 

хімічних елементів та їх сполук. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна:  

ПРН 5. 

 

Застосовувати знання та прийоми фізико-математичних, природничих, технічних 

та гуманітарних наук для розв’язання спеціалізованих завдань геодезії та 

землеустрою. 

ПРН 8. 

 

Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Будова речовини 

Л 1. Характеристика, класифікація та номенклатура  основних класів неорганічних 

сполук. 

Тема 2. Теорія електролітичної дисоціації 

Л 2. Електропровідність розчинів. Основні положення  електролітичної дисоціації 

Л 3. Реакції  іонного обміну, що їдуть практично до кінця. 

ЛР 1. Електропровідність  розчинів. Реакції іонного обміну, що практично ідуть до 

кінця. 

Л 4. Гідроліз солей. Продукти  гідроліз. 

Л 5. Гідроліз солей. Розв’язування вправ за темою. 

Тема 3. Основи електрохімії 

Л 6. Хімічні реакції та електричний струм. Електроліз. Закони Електролізу. 

Л 7 Окисно-відновні реакції. 

Тема 4. Загальна характеристика неметалів 

Л 8. Неметалічні елементи та неметали. Загальна характеристика неметалів та 

неметалічних елементів  VІІ  групи. Галогени, хлор. Галоген хлорид. Хлоридна 

кислота. Фізичні та хімічні властивості. Добування та застосування. Значення в 

природі та житті людини. 

Л 9. Характеристика положення неметалічних елементів та неметалів VІ групи  в 

періодичній системі Д.І. Менделєєва. Оксиген, кисень і озон. Сульфур. Сірка. 

Фізичні та хімічні властивості. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота. Сульфатна 

кислота. Добування та застосування. 



 

Л 10. 

 

Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів V групи. Нітроген 

та фосфор. Фосфор. Ортофосфатна кислота. Фосфати. Фізичні та хімічні 

властивості. Добування та застосування.  

Л 11. Нітратна кислота, добування та використання.  Взаємодія нітратної кислоти з 

металами в залежності від концентрації. 

Л 12. Характеристика  положення в періодичній системі  Д.І. Менделєєва  

неметалічних елементів та неметалів ІV групи. Карбон.  Алотропія. Хімічні та 

фізичні властивості вуглецю, добування та застосування сполук карбону. 

Абсорбція. Поширення та біологічне значення карбону. 

Л 13. Характеристика будови та властивостей силіціуму, добування та використання 

Л 14. Сучасні силікатні матеріали. Оксиди неметалічних елементів у атмосфері та 

екологічні наслідки викидів в атмосферу оксидів неметалічних елементів. 

Л 15. Добування карбон (ІV) оксиду. Якісні реакції на аніони неметалів. 

Тема 5. Загальна характеристика металів 

Л 16. Загальна характеристика металічних елементів та металів згідно положення в 

періодичній системі Д. І. Менделєєва. Застосування металів та їх сплавів. 

Л 17. Характеристика положення в періодичній системі будови  хімічних та фізичних 

властивостей лужних та лужноземельних металів. Добування та застосування. 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення. Якісні реакції на катіони 

лужних та лужноземельних металів у розчинах. 

Л 18. Характеристика положення  в періодичній системі алюмінію. Хімічні та фізичні 

властивості, добування та застосування. Якісні реакції на катіони алюмінію в 

розчинах. 

Л 19. Положення в періодичній системі. Будова та властивості феруму. Фізичні та 

хімічні властивості, добування та застосування. Якісні реакції на катіони феруму 

в розчина. 

ЛР 2. Ферум, властивості сполук феруму (ІІ  і ІІІ). Якісні реакції на катіони заліза в 

розчинах. 

ЛР 3. Виявлення катіонів та аніонів в розчинах. 

Тема 6. Професійна спрямованість 

Л 20. Джерела забруднення природного середовища. Екологічні проблеми ґрунтів, 

річок України.  

Л 21. Основи економіки природокористування. Основні екологічні закони, що 

стосуються захисту земельних ресурсів (Літосфери). Основні техногенні 

забруднювачі (хімічні сполуки) та методи їх контролю. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

НД 4. Виконання завдань на лабораторних заняттях. 

НД 5. Підготовка, оформлення звіту з лабораторного заняття. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

підручником, робота з електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, лабораторні, практичні роботи. 

МН 4. Інструктивно-практичний метод викладання і  продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 5.  Репродуктивний метод. 



 

МН 6. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 7. Пояснювально-ілюстративні (традиційна лекція, бесіда, наочні (демонстрація 

дослідів). 

МН 8. AR-learning (імерсивне навчання з доповненою реальністю). 

МН 9. Змішане навчання (blended-learning). 

МН 10. Мобільне навчання (m-learning). 

Лекції надають студентам теоретичні знання з хімії, які є основою для  самостійного 

навчання здобувачів освіти. Вони доповнюються лабораторними заняттями, які дозволяють 

застосовувати теорію при виконанні експериментальних завдань. Лабораторні заняття 

доповнюються практичними методами навчання: вправами, які передбачають  

цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій 

(розумових, практичних), а також практичними роботами, що передбачають застосування 

знань здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих. При подачі матеріалу 

використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через словесне тлумачення 

понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, емоційний виклад 

інформації про різні явища і події), лекція, робота з електронним навчальним контентом 

(через самостійне опрацювання здобувачами освіти тексту, що дає їм змогу глибоко 

осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні), 

інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації щодо виконання завдань 

на практичних, лабораторних заняттях). При подачі матеріалу також  використовуються 

наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) 

наочності, плакатів, малюнків, схем), демонстрування (показ рухомих засобів наочності, 

приладів, дослідів, установок тощо), самостійне спостереження (через безпосереднє 

споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). 

Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод учіння, коли 

викладач інструктує здобувачів освіти словесними, наочними або практичними способами, 

як виконувати певні практичні дії, а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують 

різні уміння і навички. Репродуктивний метод (викладач дає завдання, у процесі виконання 

якого здобувачі освіти здобувають уміння застосовувати знання за зразком). Опанування 

дисципліни передбачає використання евристичних (запитальних) словесних методів, 

зокрема, бесіди як діалогічного методу навчання, за якого викладач із допомогою вдало 

поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати раніше набуті знання, робити 

самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Опанування 

навчальної дисципліни також передбачає використання пояснювально-ілюстративного/ 

інформаційно-рецептивного методу, коли викладач організує сприймання та усвідомлення 

здобувачами освіти інформації, а здобувачі здійснюють сприймання/рецепцію, осмислення 

і запам'ятовування її. Також вивчення теорії та проведення експериментальних досліджень 

неодмінно відбувається із популяризацією та дотриманням принципів раціонального 

використання природних ресурсів та енергії. Навчання через AR-learning (Augmented Reality 

learning) дозволяє здобувачу взаємодіяти зі доповненою реальністю. Гнучкість, доступність 

та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних 

пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно 

он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та забезпечити 

індивідуальну траєкторію навчання.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною  шкалою: 

Бали Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий здобувач освіти володіє глибокими знаннями з 

предмету, аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову 

інформацію; робить поетапні спостереження за 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

перебігом хімічних дослідів; самостійно оцінює явища, 

пов’язані з речовинами та їх перетвореннями; робить 

обґрунтовані висновки з хімічного експерименту, 

складає звіт про виконання лабораторної роботи. 

4 (добре) достатній здобувач освіти виявляє розуміння основоположних 

хімічних теорій і фактів, наводить приклади на 

підтвердження цього; описує спостереження за 

перебігом хімічних дослідів, складає необхідні рівняння 

реакцій; володіє навчальним матеріалом і застосовує 

знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й 

систематизувати надану інформацію, робити висновки; 

робить окремі висновки з лабораторної роботи.   

3 (задовільно) середній здобувач освіти самостійно відтворює значну частину 

навчального матеріалу, з допомогою викладача 

порівнює хімічні об’єкти; описує окремі спостереження 

за перебігом хімічних дослідів.   

2 (незадовільно) початковий здобувач освіти розпізнає деякі хімічні об’єкти і називає 

їх (на побутовому рівні ); знає правила техніки безпеки 

під час проведення лабораторних робіт; має 

фрагментарні уявлення з предмету вивчення (обізнаний 

з деякими хімічними поняттями) ; виконує найпростіші 

хімічні досліди під керівництвом викладача.  

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на занятті та усні коментарі викладача за його результатами, настанови 

викладача в процесі підготовки до виконання лабораторних і тестових завдань, оцінювання 

поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

М 4. Перевірка виконання, захист та обговорення звітів з лабораторних робіт. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Технічні засоби: комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН 4. Прилади: вимірювальні, мобільні міні лабораторії. 

ЗН 5. Лабораторне обладнання та реактиви. 

ЗН 6. Графічні засоби: стенди та таблиці. 

ЗН 7. Застосунки: Unreal Chemist – Chemistry Lab; AR Chemist – Science Lab in AR. 

ЗН 8. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google 

Meet. 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

10.2. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Хімія ( рівень стандарту) : підруч. для 10  класу закл. заг. серед. освіти / 

О.В.Григорович.  Харків : Вид-во «Ранок», 2018 240 с. :іл. 

2. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої 

освіти / П.П. Попель, Л. С. Крикля.  Київ : ВЦ «Академія», 2018 256 с. : іл. 

3. Хімія (рівень стандарту) 6 підруч. для 11 кл. закладів загальної освіти / 

Павло  Попель, Людмила Крикля, Київ : Вц «Академія», 2019  248 с. : іл. 

4. Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. загал. серед. освіти / 

Олексій Григорович.  Харків : Вид-во  «Ранок», 2019.  224 с.:іл., фот. 

Додаткова 

література 

1. Методичні вказівки до лабораторних та семінарських занять із 

дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» : для студентів спеціальності 102 

денної форми навчання / Р. М. Пшеничний, Л. М. Пономарьова.  Суми : 

СумДУ, 2022. 42 с. 

2. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, 

технологія речовин та їх застосування: Збірник наукових праць; Внесений 

до Переліку наукових фахових видань України; Мова видання: українська, 

російська, англійська.  2018.  № 609. 

3. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Хімія, 

технологія речовин та їх застосування: Збірник наукових праць; Внесений 

до Переліку наукових фахових видань України; Мова видання: українська, 

російська, англійська. 2020. № 667. 

4. Перевір себе-2. Неорганічна хімія в задачах / П. Стародуб, З. Шпирка, 

Н. Муць, Г. Ничипорук ; За ред. Р.Є. Гладишевського. Львів : Львівський 

нац. ун-т ім. І. Франка, 2019. 220 с. 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання. Хімія. Біологія // Освіта України. 2017. 

№ 11.-9 лютого. С. 2-9. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Коросташівець Т.М. Хімія: дистанційний курс для студентів усіх 

спеціальностей. URL: https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/ 

2. Відеоскрайби: YouTube-канал на якому розміщені перекладені та 

озвучені науково-популярні та освітні відео на різні наукові теми з хімії 

«Цікава наука». URL: https://www.youtube.com/channel/  

3. Освітні онлайн-лабораторії з хімії (інтерактивні симулятори). URL: 

https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry/ 

4. Періодична таблиця від TED-ED: таблиця Менделєєва. URL: 

https://ed.ted.com/periodic-videos 

5. Динамічна ПСХЕ українською мовою з описом будови атомів хімічний 

елементів, властивостей їх простих речовин, а також посиланнями на 

статті у Вікіпедії. URL:  https://ptable.com 

6. Конструктор молекул. URL: https://molview.org/ 

7. Робота в лабораторії і правила безпеки: назва хімічного посуду за 

зображенням. URL: https://learningapps.org/display 

 

 

https://www.youtube.com/channel/%20UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ4
https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry/balancing-chemical-equations/app/index.html?screen=rwes&lang=en&referrer=ck12Launcher&backUrl=https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry.html
https://ed.ted.com/periodic-videos
https://ptable.com/
https://molview.org/
https://learningapps.org/display?v=pb71qxgv301

