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ВСТУП 

Хімія – фундаментальна природнича наука, яка вивчає навколишній світ, 

тобто матерію та рух в їх неподільній єдності, і має багатогранні перспективи у 

всіх напрямах розвитку науково - технічного прогресу. 

Найважливіші технічні досягнення (космічна техніка, ядерна енергетика, 

мікроелектроніка, комп'ютерна техніка та ін.) неможливі без використання но-

вих матеріалів з особливими властивостями, які створює хімія. 

Знання хімії потрібні для плідної творчої діяльності сучасного фахівця у 

багатьох галузях: хімії та хімічної технології, біології, медицині, фізиці, прила-

до- і машинобудуванні, електро- і радіотехніці, мікроелектроніці, сільському 

господарстві, будівництві тощо. 

Курс хімії на підготовчих факультетах для іноземних громадян входить 

до циклу дисциплін базової підготовки за спеціальностями: хімія, охорона здо-

ров'я, біологія, сільське господарство, фізкультура, фізика, а також за інженер-

но-технічними, інженерно-економічними. 

Програму з хімії для студентів-іноземців підготовчих факультетів у ви-

щих навчальних закладах укладено на основі нової навчальної програми з хімії 

для українських загальноосвітніх шкіл, програми з хімії для підготовчих відді-

лень вищих навчальних закладів України, програми з української (російської) 

мови для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних за-

кладів України. 

Програмою передбачено проведення лабораторного практикуму, який 

сприяє поглибленому засвоєнню теоретичного курсу, оволодінню навичками і 

вміннями розв'язування експериментальних задач. 

Важлива форма вивчення хімії – самостійна робота іноземних студентів, 

на яку відводиться значна частина часу студентів і викладача. 

Випускний іспит з хімії на підготовчому факультеті для іноземних грома-

дян є вступним у вищі навчальні заклади України. 

Програма розроблена на основі 
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– ГСВОУ МОНУ Програма дисципліни "Хімія" для студентів-іноземців підго-

товчих факультетів вищих навчальних закладів України, затверджена заступни-

ком міністра освіти і науки України М.Ф. Степко 07.07.2004 г. 

– СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки іноземних громадян за спеціальні-

стю: охорони здоров'я, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські, 2008 г. 

Програма ухвалена кафедрою української і російської мов як іноземних (прото-

кол № 6 от 18.02.2011). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни 

Основна мета викладання дисципліни "Хімія" на підготовчому факультеті 

для іноземних громадян – підготовка іноземних слухачів до навчання у вищих 

навчальних закладах України. 

Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є: 

– систематизація знань, здобутих на батьківщині, заповнення прогалин 

шкільної освіти, зумовлених розбіжністю в національних і українських загаль-

ноосвітніх програмах з хімії; 

– формування сучасних уявлень про наукову картину світу, поглиблення 

знань про ті явища і закони хімії, які використовуватимуться під час вивчення 

хімії та інших дисциплін у вищих навчальних закладах; 

– вивчення хімічної термінології українською (російською) мовою, засво-

єння лексичного матеріалу і конструкцій, які властиві науковому стилю мов-

лення; 

– опанування мовою хімії як засобом одержання наукової інформації в 

обсязі, який забезпечує вільне читання і розуміння текстів підручників з хімії 

українською (російською) мовою; слухання і конспектування лекцій з хімічних 

дисциплін у загальному потоці з українськими студентами; усне і письмове 

складання іспитів з хімії українською (російською) мовою. 

Предмет вивчення дисципліни: 

загальні хімічні закономірності, фундаментальні основи загальної хімії, 

хімія елементів, органічна хімія. 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. 

Основні закони хімії, атомно-молекулярне вчення, будова атома і періодична 

система хімічних елементів, періодичний закон Д.М. Менделєєва, хімічний зв'язок, 

закономірності перебігу хімічних реакцій, розчини і теорія електролітичної дисоціа-

ції, основні класи неорганічних сполук, окисно-відновні процеси. 
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2. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів і їх сполук. 

Загальні властивості металів; елементи I А, II А, III А груп; загальна характе-

ристика неметалів; елементи VII А, VI А, V А, IV А груп. 

3. Органічна хімія. 

Предмет органічної хімії; насичені вуглеводні; ненасичені вуглеводні; арома-

тичні вуглеводні; спирти, альдегіди, кетони; карбонові кислоти. 

Підготовчі факультети відповідно до рівня знань іноземних слухачів (ви-

являється через стартове тестування) можуть змінювати черговість вивчення 

розділів курсу, скорочувати обсяг окремих тем або вилучати їх, виносити деякі 

теми на самостійне опрацювання. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Показниками задовільного рівня володіння матеріалом є вміння: 

– давати назву хімічним сполукам, складати формули речовин за назвами, 

розрізняти класи сполук; 

– користуватися періодичною системою хімічних елементів, таблицею роз-

чинності солей , кислот і гідроксидів у воді; 

– складати рівняння хімічних реакцій і математичних розрахунків за ними. 

 

1.4 Рекомендована основна навчальна література 

1 
Капустян, А.И. Химия для студентов иностранцев подфаков вузов [Текст] / А.И. Ка-

пустян, Т.В. Табенская – М.: Высш. шк., 1990. – 399с. 

2 
Хомченко, Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы [Текст] / Г.П. Хомченко. 

– К.: А.С.К., 2000. – 367с. 

3 

Введение в язык предмета: черчение, математика, химия, физика. Пособие для иност-

ранных учащихся подготовительных факультетов [Текст] / И.А. Ясницкая, А.И. Ло-

бода и др. – К.: Українське видавництво, 1994. – 100с. 

4. 

Панаетова, Т.Д. Химия. (Учебное пособие для иностранных учащихся подготовитель-

ного отделения) [Текст] / Т.Д. Панаетова, И.С. Зайцева; Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – 

Х.: ХНАГХ, 2008. – 95с. 
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1.5 Анотації програми навчальної дисципліни 
 

Анотація програми навчальної дисципліни 

ХІМІЯ 

Мета: підготовка іноземних слухачів до навчання у вищих навчальних 

закладах України. 

Предмет: загальні хімічні закономірності, фундаментальні основи зага-

льної хімії, хімія елементів, органічна хімія. 

Зміст: Загальна хімія. – Теоретичні основи курсу: основні закони хімії, 

атомно-молекулярне вчення, будова атома і періодична система хімічних еле-

ментів, періодичний закон Д.М. Менделєєва, хімічний зв'язок, закономірності 

перебігу хімічних реакцій, розчини і теорія електролітичної дисоціації, основні 

класи неорганічних сполук, окисно-відновні процеси. Неорганічна хімія –  Вла-

стивості хімічних елементів і їх сполук: загальні властивості металів; елементи 

I А, II А, III А груп; загальна характеристика неметалів; елементи VII А, VI А, 

V А, IV А груп. Органічна хімія – предмет органічної хімії; насичені вуглевод-

ні; ненасичені вуглеводні; ароматичні вуглеводні; спирти, альдегіди, кетони; 

карбонові кислоти. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ХИМИЯ 

Цель: подготовка иностранных слушателей к обучению в высших учеб-

ных заведениях Украины.  

Предмет: общие химические закономерности, фундаментальные основы 

общей химии, химия элементов, органическая химия. 

Содержание: Общая химия. – Теоретические основы курса: основные за-

коны химии, атомно-молекулярное учение, строение атома и периодическая 

система химических элементов, периодический закон Д.И. Менделеева, хими-

ческая связь, закономерности протекания химических реакций, растворы и тео-

рия электролитической диссоциации, основные классы неорганических соеди-

нений, окислительно-восстановительные процессы. Неорганическая химия. – 
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Свойства химических элементов, а также их соединений: общие свойства ме-

таллов; элементы I А, II А, III А групп; общая характеристика неметаллов; эле-

менты VII А, VI А, V А, IV А групп. Органическая химия – предмет органиче-

ской химии; предельные углеводороды; непредельные углеводороды; аромати-

ческие углеводороды; спирты, альдегиды, кетоны; карбоновые кислоты. 

ABSTRACT 

CHEMISTRY 

Purpose: training in chemistry for the foreign students before studying at 

higher educational institutions of Ukraine. 

Object: general chemical laws, fundamentals of general chemistry, chemistry 

of elements, organic chemistry. 

Contents: General chemistry. - Theoretical basics of course: basic laws of 

chemistry, atomic-molecular theory, structure of an atom and the periodic system of 

chemical elements, Mendeleev's periodical law, chemical bonds, regularities of 

chemical reactions, solutions and the theory of electrolytic dissociation, the main 

classes of inorganic compounds, redox processes. Inorganic chemistry. - Properties of 

chemical elements and their compounds: general properties of metals and elements of 

IA, IIA, IIIA groups; general characteristics of non-metals; elements of VIIA, VIA, 

VA, IVA and groups. 

Organic chemistry – the subject of organic chemistry, saturated hydrocarbons, 

unsaturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alcohols, aldehydes, ketones, 

carboxylic acids. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Розподіл обсягу навчальної роботи студента  

за видами навчальної роботи 

(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 

Години 
у тому числі у тому числі 

Всього, 
годин 

С
ем
ес
тр
и

  

А
уд
и
то
р
н
і  

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і, 

се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і  

С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
о-

бо
та

 

К
он
тр

. р
об

. 
(к
іл
ьк

.)
 

К
П

 / 
К
Р

 

Р
Г
Р

 

Іс
п
и
т 

(с
ем
ес
тр

) 

За
л
ік

 (
се
м
ес
тр

) 

216 1, 2 144 30 92 22 72 7   2 1, 2 
 

2.2 Зміст дисципліни за розділами 

1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. 

1.1. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття і закони хімії. 

1.2. Будова атома і періодична система елементів. 

1.3. Хімічний  зв'язок.  

1.4. Основні класи неорганічних сполук. 

1.5. Хімічні реакції і закономірності їх перебігу. 

1.6. Розчини . Розчини електролітів. 

1.7. Окисно-відновні процеси. 

1.8. Електрохімічні процеси. 

2. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів і їх сполук. 

2.1. Загальні властивості металів. 

2.2. Елементи I А, II А, III А груп. 

2.3. Загальна характеристика неметалів. 

2.4. Елементи VII А, VI А, V А, IV А груп. 

3. Органічна хімія. 

3.1. Предмет органічної хімії. 

3.2. Насичені вуглеводні. 

3.3. Ненасичені вуглеводні. 

3.4. Ароматичні вуглеводні. 

3.5. Спирти, альдегіди, кетони. 

3.6. Карбонові кислоти. 
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2.3 Розподіл часу за розділами 

та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи 
Розділи програми 

Всього 
годин Лекц. Практ., 

Семін. 
Лаб. 

Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. 112 2 92 18 
Неорганічна хімія. Властивості хімічних 
елементів і їх сполук. 

13 11 - 2 

Органічна хімія. 19 17 - 2 
 

2.4. Лекційний курс 
 

№ ЗМІСТ 
Кільк 
годин 

1 2 3 

1.  Загальні властивості металів. Їх положення в періодичній системі 
елементів Д.І. Менделєєва. Фізичні і хімічні властивості металів. 
Загальна характеристика елементів I А и II А груп. Положення в пері-
одичній системі, будова атомів, фізичні і хімічні властивості на при-
кладі натрію и кальцію. 

2 
 
 
1 

2.  Елементи III А групи. Їх положення в періодичній системі, будова 
атомів. Алюміній. Фізичні і хімічні властивості алюмінію. Сполуки 
алюмінію (оксид, гідроксид, солі). 

1 

3.  Загальна характеристика неметалів. Будова атомів. Залежність влас-
тивостей від положення елементів в періодичній таблиці 
Д.І.Менделєєва. Гідроген. Фізичні і хімічні властивості Гідрогену. 
Його відновні і окисні властивості.   

1 

4.  Елементи VII А групи. Положення галогенів в періодичній системі. 
Будова атомів. Загальна характеристика галогенів. Хлор. Хлороводень 
и хлороводнева кислота. Кисневі сполуки хлору (оксиди, кислоти, со-
лі). 

2 

5.  Елементи VI А групи. Їх положення в періодичній системі, будова їх 
атомів. Оксиген. Фізичні і хімічні властивості Оксигену. Алотропія. 
Сульфур. Фізичні і хімічні властивості, алотропні модифікації. Спо-
луки Сульфуру (сірководень, оксид сульфуру (IV), оксид сульфуру 
(VI), сульфатна кислота), їх властивості. 

2 

6.  Елементи V А групи, загальна характеристика елементів, положення в 
періодичній системі, будова атомів. Нітроген, його фізичні і хімічні 
властивості. Сполуки Нітрогену (аміак, солі амонію, оксиди Нітроге-
ну, нітратна кислота), їх властивості. Фосфор і його сполуки (оксид 
фосфору (V), ортофосфатна кислота та її солі). 

2 

7.  Елементи IV А групи. Їх загальна характеристика. Положення в пері-
одичній системі елементів, будова атомів. Карбон. Алотропія і хімічні 
властивості. Оксид Карбону(IV). Карбонатна кислота та її солі. Силі-
цій. Оксид Силіцію(IV). Силікатна кислота та її солі. 

2 

8.  Предмет органічної хімії. Теорія будови органічних сполук 
О.М.Бутлерова. класифікація органічних сполук. Функціональні гру-
пи. Номенклатура органічних сполук. 

3 
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Продовження табл. 

1 2 3 
9.  Вуглеводні. Їх класифікація. Насичені вуглеводні. Гомологічний ряд 

алканів, номенклатура, ізомерія. Фізичні і хімічні властивості на при-
кладі метану. 

2 

10.  Ненасичені вуглеводні. Гомологічний ряд алкенів, ізомерія. Фізичні і 
хімічні властивості на прикладі етилену. Поняття про полімери. 

2 

11.  Ароматичні вуглеводні. Бензол. Будова бензолу, фізичні і хімічні вла-
стивості. Похідні бензолу. 

2 

12.  Кисневмісні органічні сполуки. Спирти. Гомологічний ряд одноатом-
них спиртів. Метанол й етанол. Фізичні і хімічні властивості. Багато-
атомні спирти - етиленгліколь і гліцерин. Феноли.  

4 

13.  Альдегіди і кетони. Гомологічний ряд альдегідів. Формальдегід й аце-
тальдегід. Їх властивості. 

2 

14.  Карбонові кислоти. Їх властивості. Складні ефіри. 2 

Всього: 
30 
год. 

 
2.5. Практичні заняття 

№ ЗМІСТ Кільк. 
годин 

1 2 3 

1.  1-й семестр 
Стартовий контроль знань з хімії мовою посередником. 
ВСТУП. 
Предмет хімії. Матерія і рух. РЕЧОВИНИ.  

 
2 
 
2 

2.  АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЕ ВЧЕННЯ. 
РЕЧОВИНИ. Властивості речовин. Фізичні і хімічні явища. 
Загальні поняття і закони хімії. 

2 

3.  Основні положення атомно-молекулярного вчення. Атоми. Молекули. 
Хімічні елементи. 

2 

4.  Хімічні формули. Прості і складні речовини. 2 

5.  Відносна атомна і молекулярна маси. 2 

6.  Моль. Молярна маса. 2 

7.  Поняття валентності. Визначення валентності елемента за формулою 
речовини. Складання формул за значенням валентності. 

2 

8.  Розрахунки за хімічними формулами. 2 

9.  Контрольна робота № 1. 
Закон збереження маси речовини. 

1 
1 

10.  Рівняння хімічних реакцій. 2 

11.  Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. 
Розрахунки за хімічними рівняннями. 
Контрольна робота № 2. 

2 
 
1 

12.  БУДОВА АТОМА І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ. 1 

13.  Періодичний закон і періодична система елементів Д.І.Менделєєва. 2 
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Продовження табл. 

1 2 3 

14.  Будова атома. Ядро атома. Ізотопи. 
Електронна будова атомів. Квантові числа. Атомна орбіталь. 

1 
3 

15.  Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей. Будова ба-
гатоелектронних атомів (принцип Паулі, правила Хунда і Клечковсько-
го) 

2 

16.  Електронні будови атомів і періодична система елементів. 2 

17.  Електронегативність. Залежність хімічних властивостей елементів від 
електронної будови їх атомів. 

2 

18.  ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 
Основні типи хімічного зв’язку. Ковалентний зв'язок Іонний зв’язок . 

 
2 

19.  Валентність і ступінь окиснення. 2 

20.  Контрольна робота № 3. 
Основні класи неорганічних сполук. 

1 
1 

21.  Класифікація неорганічних сполук. Оксиди, їх хімічний характер. Но-
менклатура оксидів, їх склад графічне зображення формул. 

2 

22.  Основи. Номенклатура основ, графічне зображення формул. Кислот-
ність основ. Луги. 

2 

23.  Кислоти, їх класифікація за складом (безкисневі, кисневмісні). Номен-
клатура, графічне зображення формул. Основність кислот. Кислотні 
залишки. 

2 

24.  Солі. Класифікація за складом (середні, кислі, основні). Номенклатура 
солей. 

2 

25.  Методи одержання й основні хімічні властивості оксидів, основ, кислот 
і солей. 

4 

26.  Контрольна робота № 4. 2 

27.  ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ 
Типи хімічних реакцій. 

 
1 

28.  Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від природи 
речовин концентрації, температури, присутності каталізаторів. 
Зворотні й незворотні реакції. 

2 

29.  Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Вплив зовнішніх  факторів на 
хімічну рівновагу. 

2 

30.  Контрольна робота № 5. 1 

31.  РОЗЧИНИ. РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ. 
Поняття про розчини. Розчинник, розчинена речовина Розчинність. 
Масова частка розчиненої речовини, молярна концентрація. 

2 

32.  Теорія електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. 2 

33.  Ступінь дисоціації. Константа електролітичної дисоціації. 2 

34.  Електролітична дисоціація кислот, основ, солей. Ступінчата дисоціація. 2 

35.  Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий пока-
зник pH. Індикатори. 

2 

36.  Іонні процеси. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів. 2 
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Продовження табл. 
1 2 3 

37.  Гідроліз солей. 2 

38.  Контрольна робота № 6. 
Окисно-відновні процеси. 

1 
1 

39.  Ступінь окиснення. Процеси окиснення й відновлення. Окисники і від-
новники. 

2 

40.  Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу. 2 

41.  ЭЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ. 
Поняття про електродний потенціал. Стандартні електродні потенціа-
ли. Електрохімічний ряд електродних потенціалів. 

 
2 

42.  Гальванічні елементи. Електрорушійна сила гальванічних елементів. 2 

43.  Контрольна робота № 7. 2 

Всього: 
92 
год. 

 

2.6. Лабораторні роботи 

№ ТЕМАТИКА Кільк. 
годин 

1.  Техніка безпеки. Хімічний посуд й обладнання в хімічній лабораторії. 2 
2.  Хімічні властивості основ, кислот, амфотерних гідроксидів. 2 
3.  Властивості солей. 2 
4.  Швидкість хімічних реакцій. 2 
5.  Приготування розчину із заданою концентрацією розчиненої речовини. 2 
6.  Іонні процеси у розчинах електролітів. 2 
7.  Гідроліз солей. 2 
8.  Окисно-відновні реакції. 2 
9.  Властивості металів. 2 
10.  Гальванічні елементи. 2 
11.  Хімічні властивості  насичених і ненасичених вуглеводнів. 2 

Всього: 
22 
год. 

 
2.7. Індивідуальні заняття 

Не передбачені 

 
2.8. Самостійна навчальна робота студента 

 
ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Повторення матеріалу. Виконання домашнього завдання. 
2. Самостійне вивчення ряду теоретичних питань та підготовка до контрольних робіт. 
3. Розв’язання задач і виконання завдань. 
4. Підготовка до лабораторних занять. 

Всього:  72 години 
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2.9. Засоби контролю 
1.Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння студентом тео-

ретичного матеріалу, вміння сформулювати питання за темою і дати на нього 

відповідь, якість підготовки домашнього завдання. 

2. Поетапний контроль 

Проводиться після закінчення вивчення теми. Проходить у формі колоквіуму 

або контрольної роботи. Кожний студент отримує індивідуальне завдання, яке 

містить теоретичне питання і практичне завдання. 

Наприкінці семестру проводиться залікова робота. 

3. Підсумковий контроль 

Екзамен з хімії проводиться по закінченні навчання. Оцінюється відповідь сту-

дента на екзаменаційний білет, який містить  теоретичне питання і декілька 

практичних завдань за різними  темами вивченого курсу. Контроль оволодіння 

студентом термінологією й основними поняттями проводиться за допомогою 

додаткових питань. 

 

2.10. Інформаційно-методичне забезпечення 

1 Капустян, А.И. Химия для студентов иностранцев подфаков вузов [Текст] / А.И. Ка-

пустян, Т.В. Табенская – М.: Высш. шк., 1990. – 399с. 

2 Хомченко, Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы [Текст] / Г.П. Хомченко. 

– К.: А.С.К., 2000. – 367с. 

3 Введение в язык предмета: черчение, математика, химия, физика. Пособие для иност-

ранных учащихся подготовительных факультетов [Текст] / И.А. Ясницкая, А.И. Ло-

бода и др. – К.: Українське видавництво, 1994. – 100с. 

4. Панаетова, Т.Д. Химия. (Учебное пособие для иностранных учащихся подготовитель-

ного отделения) [Текст] / Т.Д. Панаетова, И.С. Зайцева; Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – 

Х.: ХНАГХ, 2008. – 95с. 
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