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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Хімія неорганічних продуктів 

Викладач (-і) доцент, кандидат технічних наук Матківський Микола 

Петрович 

Контактний телефон 

викладача 
0973778123 

E-mail викладача mykola.matkivskyi@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Хімія неорганічних продуктів» належить до переліку вибіркових 

навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу 

професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Природничі 

науки)» на другому році навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-

дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на поглиблене 

засвоєння теоретичних  і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з 

основних тем дотичних до неорганічної хімії, будови речовин та хімії неорганічних 

продуктів.  

3. Мета та цілі курсу 

Мета: сформувати у студентів навики та вміння самостійної роботи при 

використанні основних методів отримання неорганічних речовин та ознайомлення слухачів 

з базовими технологіями хімії неорганічних продуктів.  

Завдання:  

• формування  уявлень про витоки і сучасність теоретичних і практичних передумов хімії; 

досягнення міцного і свідомого засвоєння хімічних понять; сприяння розвитку у 

студентів навичок роботи в лабораторії; формування теоретичних знань та практичних 

навичок при вирішенні задач, виконанні та проведення експериментів з хімії у майбутніх 

фахівців відповідно до поставленої мети. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- закономірності і методи одержання основних неорганічних продуктів; 

- хіміко-технологічну термінологію; 

- перспективи використання у виробництві електростатичних, плазмових, електромагнітних, 

квантогенераторних (лазерних), фотохімічних, радіаційних, ультразвукових та інших 

фізичних чинників, що впливають на перебіг реакцій; 

- технологію основних великомасштабних виробництв неорганічних продуктів, силікатів і 

твердого палива; 

- новітні розробки в технології одержання неорганічних продуктів. 

вміти: 

- класифікувати хіміко-технологічні процеси; 

- проводити лабораторну переробку природної сировини з виділенням кінцевого продукту; 

- вибирати методики, які відповідають найбільш економічно вигідному виробництву і 

забезпечують достатній хіміко-аналітичний контроль конкретного технологічного 

процесу; 

- розв’язувати задачі з хімічної технології. 
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4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

• науковий світогляд і творче мислення;  

• здатність критично оцінювати результати власних освітніх танаукових досліджень. 

Інструментальні компетенції: 

• навички управління інформацією. 

Професійні компетенції: 

• здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням 

навчальних і дослідницьких навичок. 

• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з природничих дисциплін 

та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному 

житті; 

• здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на 

практиці; 

• здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів; 

• здатність оцінювати порядок величини і знаходити відповідні рішення із чітким 

визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків; 

• здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються у хімії, фізиці та екології; 

• здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті 

знання з природничих дисциплін. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 10 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

4 
Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 
2 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Основи знань з предмету вивчення 

Тема 1. Предмет і 

завдання хімії 

неорганічних продуктів. 

Основні напрямки 

дослідження та сучасні 
тенденції в хімії 

неорганічних продуктів. 

лекція 1-3 
Тестові 

завдання, 
20 год. 

5 01.03 

Тема 2. Гомогенні та 

гетерогенні процеси. 

Отримання неорганічних 

сполук з розчинів. 

лекція 4-5 
Тестові 

завдання, 
20 год. 

5 
Контрольна 

робота -10 
01.04 



Загальні характеристики 

процесів розчинення та 

кристалізації речовин. 

Змістовий модуль 2. Основні класи неорганічних сполук. 

Тема 3. Способи 

одержання, хімічні 

властивості та 

застосування 

найважливіших сполук. 

Хімізм і отримання 

сульфатної кислоти. 

Виробництво та 

використання соди 

лекція 

6-7 

Тестові 

завдання, 
20 год. 

5 01.04 

Тема 4. Хімічні процеси 

виробництва фосфору та 

фосфорної кислоти. 

Хлор, його отримання, 

очищення та хімічні 

властивості. Теоретичні 

основи електролізу 

натрій хлориду. Хлорид 

на кислота. 

лекція 

1-2, 8 

Тестові 

завдання, 
20 год.. 

5 01.05 

Тема 5. Оксиген, кисень, 

озон, гідроген пероксид. 

Хімічні властивості та 

способи одержання. 

Отримання газів, 

металів, пероксидів 

електрохімічними 

методами. Отримання 

азоту. Зв’язаний азот та 

його значення. Амоніак. 

Хімічні властивості, 

способи одержання. 

Нітратна кислота. 

лекція 

1-2, 7-8 

Тестові 

завдання, 
20 год. 

5 
Контрольна 

робота - 15 
01.05 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час проведення 

лекційних, практичних та індивідуальних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем навчальної 

дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі («відмінно» 

- 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, «незадовільно» - 2), 

отримані студентами, виставляються у журналах обліку 

відвідування та успішності академічної групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на підставі 

оцінювання результатів знань студентів після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 

змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), вироблення 



навичок проведення розрахункових робіт, вміння вирішувати 

конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислювати зміст даної частини 

дисципліни, уміння публічно чи письмово подати певний 

матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у 

формі екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, 

формувати власне ставлення до певної проблеми тощо..  
Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. Кількість 

тестових завдань – 25. 
Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав сумарно 25 

балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, 

якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав менше 

25 балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться 

запис "не допущений" і виставляється набрана кількість балів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за 

заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 

виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної 

дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 

перескладання змістових модулів, виконання індивідуальних 

завдань тощо) для підвищення оцінок за змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну 

декану про недопуск студентів академічної групи (груп). 

Відмітка про недопуск у відомості робиться при наявності 

розпорядження декана. 

7. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, написання реферату, та оцінки 

за виконані практичні заняття. Проміжний контроль включає проведення двох модулів у формі 

тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і 

довгою відповіддю. Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час практичних занять 

і включає завдання з одного або декількох розділів лекційного курсу. Максимальний бал, який 

студент може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, він складається із проміжних оцінок 

за практичне заняття  та оцінок за модульні роботи. Студент повинен самостійно виконувати 

навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю. Вважається шахрайством 

копіювання іншого тесту, підглядання в роботу іншого студента, списування, використання 

підручника, зошита чи мобільного телефону під час написання проміжної чи модульної контрольної 

роботи, використання шпаргалок, дозволу іншим копіювати власну роботу. 

В кінці семестру підраховується загальна сума отриманих оцінок і підраховується загальний 

рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Кійко С.М., Ніколайчук О.Г., Уржунцева В.В. Лабораторний практикум з неорганічного 

синтезу : навчальний посібник. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - 100 с.  

2. Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В., Скиба Г.В. Хімія. Частина 1. Лабораторний 

практикум. За редакцією Федишина Б.М. Видавництво Державного агроекологічного 



університету, Житомир.-2002.-275с. 

3. Кириченко В.І. Загальна хімія : навчальний посібник / В.І. Кириченко. – К.: Вища школа, 

2005. – 639 с. 

4. Основи загальної хімії  / В.С. Телегуз, О.І. Бодак, О. Заречнюк,В. Кінжибало. – Львів: 

вид. "Світ", 2000. – 424с. 

5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів вищ. навч. 

закладів / Н.В. Романова. – Київ; Ірпінь: ВТФ"Перун", 1998. – 480с. 

6. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300 с.  

7. Неділько С.А. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. / С.А. Неділько, П.П. 

Попель – К.: Либідь, 2001. – 224 c. 

8. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: 

НОВА КНИГА, 2003. –468 с. 

 

Допоміжна 

1. Нагорний П.Г., Петренко О.В. Хімія. Посібник для студентів факультетів нехімічних 

спеціальностей (ІІ видання). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 196с. 

2. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія (Видання друге, стереотипне). – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 776с.  

3. Дикерсон Р., Грей Г., Хет Дж. Основые законы химии: В 2-х томах. /Пер. с англ. 

Розенберга Е.Л. – М.: Мир, 1982. – 652с. 

 

 

 

Викладач _________________ Матківський М.П. 


