
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Неорганічна хімія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

2,5 кредити / 75 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Формування вихідного рівень знань студентів, необхідний для 

успішного подальшого засвоєння професійних і практичних 

дисциплін, прищепити студентам навички хімічного мислення, 

уміння передбачати можливість взаємодії речовин та продуктів їх 

перетворення, а саме: склад, будова, властивості, номенклатура та 

застосування хімічних сполук неорганічної природи.  

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки 

про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну 

матеріального, інтелектуального й культурного середовищ. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Користуватися хімічним посудом, хімічними реактивами; згідно з 

електронною формулою та місцем знаходження в періодичній 

системі дати характеристику елемента; класифікувати та називати 

речовини; виконувати хімічний експеримент для підтвердження 

фізичних та хімічних властивостей сполук, пояснювати 

результати дослідів; складати рівняння реакцій іонного обміну, 

гідролізу солей, комплексоутворення, окисно-відновних; 

правильно користуватися хімічною термінологією та 

номенклатурою, грамотно оформляти результати практичних 

робіт; робити розрахунки за формулами та рівняннями. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати хімічні знання у практичних ситуаціях. 

Прагнення до збереження навколишнього середовища. Здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Знання та 

розуміння предметної області і професії. Здатність до адаптації та 

дії у новій ситуації. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. Здатність забезпечувати належне зберігання 

лікарських засобів та виробів медичного призначення  відповідно 

до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 

зберігання у закладах охорони здоров’я. Застосовувати знання з 

загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності: 

хімічну термінологію, сучасну номенклатуру, вміння 



прогнозування фізичних, хімічних, фізико-хімічних властивостей 

за будовою, виявляти несумісні речовини, володіти різними 

методами хімічних кількісних розрахунків, що мають місце у 

професійній діяльності тощо. Застосовувати у професійній 

діяльності сучасні методи контролю якості лікарських засобів та 

лікарської рослинної сировини. Складати сертифікати якості, 

враховуючи результати проведеного контролю. Забезпечувати 

вхідний контроль якості лікарських засобів та документувати їх 

результати.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Предмет і завдання хімії. Роль хімії в практичній діяльності 

фармацевта. Хімія та екологія. Основні поняття та закони хімії: 

хімічний елемент, атом, молекула, атомна та молекулярна маси, 

моль як одиниця кількості речовини, молярна маса, молярний 

об’єм, прості та складні речовини, еквівалент, еквівалентна маса 

елементів простих і складних речовин. Атомно-молекулярне 

вчення. Основні закони хімії: закон збереження маси речовин під 

час хімічних реакцій, закон сталості складу, закон еквівалентів, 

закон Авогадро та його наслідки, закон кратних відношень, газові 

закони. Класи та номенклатура неорганічних сполук. Прості 

речовини: метали та неметали. Складні речовини: бінарні, 

потрійні, комплексні. Оксиди: прості, подвійні, полімерні. 

Пероксиди та надпероксиди. Номенклатура оксидів. Гідроксиди: 

основні, кислотні, амфотерні. Номенклатура гідроксидів. Солі: 

середні, кислі, основні, подвійні і змішані, їх властивості. 

Номенклатура солей. Основні положення електронної теорії будови 

атома. Моделі атома. Сучасна квантово-механічна теорія будови 

атома Характер руху електрона в атомі. Електронна хмара. Атомна 

орбіталь. Квантові числа: головне, орбітальне, магнітне, спінове. 

Принципи та правила, що визначають послідовність заповнення 

атомних орбіталей електронами: принцип Паулі, правило Гунда, 

правила Клечковського. Електронні та електронно-графічні формули 

атомів елементів та їх йонів. Відкриття періодичного закону. Його 

сучасне формулювання.  Періодична система елементів як графічне 

зображення періодичного закону. Структура періодичної системи 

елементів: період, група, підгрупа. Періодичний характер зміни 

властивостей атомів елементів: атомних радіусів, 

електронегативності, енергії іонізації, спорідненості до електрона. 

Значення періодичного закону. Хімічний зв’язок, механізм 

утворення. Характеристики зв’язку: енергія, довжина, валентний 

кут. Типи зв’язку.  Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків  

Валентність. Механізми утворення ковалентного зв’язку (обмінний 

та донорно-акцепторний). Властивості ковалентного зв’язку: 

насичуваність, направленість, полярність. Йонний зв’язок та його 

властивості: ненасичуваність, ненаправленість. Металевий зв’язок. 

Міжмолекулярна взаємодія. Водневий зв’язок. Типи кристалічних 

ґраток: атомна, іонна, молекулярна. Загальна характеристика 

хімічних реакцій та їх класифікація за різними ознаками. Гомогенні 

та гетерогенні системи. Швидкість хімічних реакцій, залежність їх від 

різних чинників (природи реагуючих речовин, температури, тиску, 

концентрації реагуючих речовин, каталізатора). Закон діючих мас. 

Хімічна рівновага. Закон діючих мас для стану хімічної рівноваги. 

Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. 



Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з хімії, отримані на базі повної середньої освіти 

Пореквізити Знання для оволодіння аналітичною, фармацевтичною хімією, 

фармакогнозією, технологією ліків 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Основи неорганічної хімії. Малишев В.В. Кущевська 

Н.Ф Папроцька О.А. Олешко В.А. К.: Україна, 2020 , 189с. 

Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та 

неорганічна хімія: підручник для студентів вищих навч. закл.  

Харків.: НФаУ, 2017. 512 с. 
Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Лабораторія аналітичної та фармацевтичної хімії №2, 

набори хімічних реактивів та лабораторного устаткування 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

  

МИХАЙЛЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА  

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 098-2724676 

E-mail: jimihayluk@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Ю. І. Михайлюк 


