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ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Силабус навчальної дисципліни «Корегуючий курс з хімії» 

складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

за ОПП «Середня освіта. Хімія». В рамках курсу «Корегуючий курс з хімії» 

вивчаються і корегуються основні базові поняття загальної, неорганічної та 

органічної хімії. Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні 

хімічні закономірності, фундаментальні основи загальної хімії, хімії елементів і 

органічної хімії. Кожен студент має можливість прослухати додатковий 

корегуючий курс з хімії. Такі заняття спрямовані на подолання відставання 

студентів в оволодінні програмним матеріалом з базової шкільної дисципліни 

хімія. Корегуючий курс спрямований на поєднання взаємопов’язаних процесів, 

а саме: усунення прогалин з фундаментальної підготовки, шляхом здобуття та 

систематизації знань, допоможе студентам адаптуватись до розуміння основ 

загальної, неорганічної, органічної хімії та надасть можливість підвищення 

ефективності засвоєння студентами матеріалу університетських дисциплін. 

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700


2. Пререквізити: необхідною навчальною базою перед початком вивчення 

дисципліни є володіння знаннями з базових основ загальної, неорганічної та 

органічної хімії в обсязі середньої освіти, а також основ математики та фізики.  

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної 

дисципліни «Корегуючий курс з хімії» є формування та коректування у 

студентів базових знань з шкільного предмету хімії. 

Основні завдання навчальної дисципліни «Корегуючий курс з хімії».  

- закріпити і скорегувати базові знання студентів з шкільного предмету 

хімії; 

- в подальшому використовувати ці знання для поглибленого вивчення 

хімічних навчальних дисциплін у вузі; 

- формувати у студентів цілісну уяву про неорганічну і органічну хімію та 

місце серед інших природознавчих дисциплін;  

- корегувати знання за основними теоретичними положеннями неорганічної 

та органічної хімії з урахуванням останніх досягнень науки, 

- узагальнити принципи номенклатури основних класів неорганічних і 

органічних сполук, побудови назв органічних сполук з використанням 

сучасної хімічної номенклатури. 

 

4. Результати навчання (компетентності). 

До кінця навчання студенти будуть володіти наступними компетентностями: 

 

Загальні компетентності 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності 
ФК 1. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та 

здійснення міжпредметних зв’язків, відповідно до вимог стандарту базової середньої 

освіти. 

ФК 4. Здатність до пошуку ефективних шляхів пробудження внутрішніх мотивів 

дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до 

навчання). 

ФК 8. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічної мови. 

ФК 9. Здатність розкривати загальну структуру хімічних наук на основі взаємозв’язку 

основних учень про будову речовини, про періодичну зміну властивостей хімічних 

елементів та їх сполук, про спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість 

(хімічна кінетика) хімічних процесів та їх механізми. 

ФК 12. Здатність чітко і логічно відтворювати основні теорії і закони хімії, оцінювати 

нові відомості та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної природничо-

наукової картини світу відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство» в основній (базовій) середній школі. 

ФК 14. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, беручи до уваги їх 

хімічні властивості. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Знає основні історичні етапи розвитку предметної області. 

ПРН 3. Знає та розуміє принципи, сучасні методи, основні методичні прийоми, форми 

організації навчання певному предмету в закладах загальної середньої освіти (рівень 

базової середньої освіти). 

ПРН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності; 

ПРН 13. Знає хімічну термінологію та сучасну номенклатуру. 



ПРН 14. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних 

наук. 

ПРН 15. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх 

сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв’язок між ними. 

ПРН 16. Знає головні типи хімічних реакцій та їх основні характеристики, а також 

основні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних 

реакцій. 

ПРН 17. Знає класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних та 

органічних речовин та розуміє генетичні зв’язки між ними. 

ПРН 21. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення 

будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної 

зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук, утворення хімічного зв’язку, 

направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних 

процесів. 

ПРН 23. Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їх фізичні та 

хімічні властивості. 

ПРН 27. Уміє висловлювати судження про залежність властивостей речовин від їх 

будови. 

 

Студент повинен знати: основні поняття і закони хімії, класи неорганічних та 

органічних сполук і закономірності їх класифікації, про хімічну термінологію та 

сучасну номенклатуру, ізомерію, будову, властивості, способи одержання 

неорганічних та органічних речовин та розуміння генетичних зв’язки між ними.; 

основні положення теорії  будови органічних сполук та подальший її розвиток; 

поняття про валентність та електронегативність атомів; природу звʼязків в 

неорганічних та органічних сполуках; типи звʼязків та типи їх розриву; типи 

гібридизації атомних орбіталей атома карбону; поняття про σ- і π-зв'язок; типи 

ізомерії органічних молекул. 

Студент повинен вміти: застосовувати знання сучасних теоретичних основ 

загальної, неорганічної та органічної хімії для пояснення будови, властивостей та 

класифікації неорганічних та органічних речовин; висловлювати судження про 

залежність властивостей неорганічних і органічних речовин від їх будови. 

 



5. Структура навчальної дисципліни. 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі Форма 

контролю

/ Бали 
Практ. 

(семін.) 
Конс. 

Змістовий модуль І. Основні поняття загальної та неорганічної хімії 

Тема 1. Вступ. Основні поняття і 

закони хімії. Класи неорганічних 

сполук 

 

3 

 

2 

                              

1 

РЗ / 4 

Тема 2. Періодичний закон і 

періодична система хімічних 

елементів. Хімічний зв’язок. 

5 4 

                             

1 

РЗ / 4 

Тема 3. Розчини. Окисно-

відновні процеси. Електроліз. 

 

5 

 

4 

                           

1 

РЗ / 4 

Тема 4. Неметали та їх сполуки. 3 2 
                             

1 

РЗ / 4 

Тема 5. Метали та їх сполуки. 
                  

3 

                   

2 

                     

1 

РЗ / 4 

Разом за змістовим модулем 1 19 14 5 МКР / 30 

Змістовий модуль 2. Основні поняття органічної хімії 

Тема 6. Теорія хімічної будови 

органічних сполук. 
9 8 1 

РЗ / 4 

Тема 7. Насичені вуглеводні. 
9 

8 1 
РЗ / 4 

Тема 8. Ненасичені вуглеводні. 
9 

8 1 
РЗ / 4 

Тема 9. Ароматичні вуглеводні. 
9 

8 1 
РЗ / 4 

Тема 10. Оксигеновмісні 

органічні сполуки. 

9 
8 1 

РЗ / 4 

Разом за змістовим модулем 2 45 40 5 МКР / 30 

Усього годин 64 54 10 
 

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – розв’язування задач / 

кейсів, ІНДЗ / ІРС – індивідуальне завдання / індивідуальна робота студента, РМГ – робота в малих групах, 

МКР / КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота, Р – реферат, а також аналітична записка, 

аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

 

6. Теми практичних занять. 

№ 

з/п 
Тема заняття 

 
Пр. з-тя № 1. Основні поняття і закони хімії. Розрахунки за хімічними 

формулами. Знаходження молекулярної формули речовини. 

 
Пр. з-тя № 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. 

Хімічний зв’язок. Розрахунки за хімічними рівняннями. 

 
Пр. з-тя № 3. Розчини. Електролітична дисоціація. Швидкість хімічних 

реакцій. Хімічна рівновага. Окисно-відновні реакції. 

 Пр. з-тя № 4. Неметали та їх сполуки. 

 Пр. з-тя № 5. Метали та їх сполуки. 



 
Пр. з-тя № 6. Класифікація та номенклатура органічних сполук. Типи 

гібридизації атомних орбіталей атома вуглецю в органічних сполуках. 

 
Пр. з-тя № 7. Ізомерія. Номенклатура насичених вуглеводнів. Їх основні 

хімічні властивості. Ланцюжки перетворень. 

 
Пр. з-тя № 8. Ізомерія. Номенклатура ненасичених вуглеводнів. Їх основні 

хімічні властивості. Ланцюжки міжкласових перетворень. 

 
Пр. з-тя № 9. Ізомерія. Номенклатура ароматичних вуглеводнів. Їх основні 

хімічні властивості. Ланцюжки міжкласових перетворень. 

 
Пр. з-тя № 10. Ізомерія. Номенклатура оксигеновмісних органічних сполук. 

Їх основні хімічні властивості. Ланцюжки міжкласових перетворень. 

 

 

ІV. Політика оцінювання 

 

Політика викладача щодо студента: студент повинен відвідувати лекції та 

практичні заняття. Пропущені без поважних причин заняття потрібно відпрацювати: 

підготувати конспект лекції, пройти опитування по темі практичного заняття. 

Політика щодо академічної доброчесності: усі завдання студент повинен 

виконувати самостійно. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: у випадку пропуску лекції без 

поважної причини студент готує конспект даної лекції. До закінчення вивчення 

модуля студент повинен відпрацювати усі практичні заняття. 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості 

балів за: 

1. поточне оцінювання з відведених тем (максимум 40 балів); 

2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів). 

В поточному контролі (40 балів) оцінюється виконання завдань на 10 

практичних заняттях, зокрема кожне практичне заняття оцінюється в 4 бали. 

В модульному контролі (60 балів) оцінюється написання двох модульних 

контрольних робіт за кожен із залікових модулів, зокрема кожна з яких оцінюється 

по 30 балів. 

Розподіл за балами по змістових модулях наведено в таблиці: «Структура 

навчальних дисциплін».  
 

 

V. Підсумковий контроль 

 

Формою підсумкового семестрового контролю є залік. 

Якщо протягом семестру студент набрав 75 і більше балів, він може отримати 

залік, не складаючи його. 

У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням підвищити свій 

результат студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати 

одну із тем або перездати якусь тему, написавши підсумковий тест тощо). 

 

  



VІ. Шкала оцінювання 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Національна 

система 

Ступінь засвоєння програми навчальної диc-

ципліни 

90 – 100 A 5 (відмінно) 

Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної 

програми вміє вільно та самостійно викласти зміст 

всіх питань програми навчальної дисципліни, 

розуміє її значення для своєї професійної 

підготовки, повністю виконав усі завдання кожної 

теми та поточного модульного контролю в цілому. 

82 – 89 B 4 (дуже добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі 

питання робочої програми. Вміє самостійно 

викласти зміст основних питань програми 

навчальної дисципліни, виконав завдання кожної 

теми та модульного і поточного контролю в цілому. 

75 - 81 C 4 (добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі 

теми робочої програми, не вміє самостійно 

викласти зміст деяких питань програми навчальної 

дисципліни. Окремі завдання кожної теми та 

модульного поточного контролю в цілому виконав 

не повністю. 67 -74 D 3 (задовільно) 
Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не 

вміє вільно самостійно викласти зміст основних 

питань навчальної дисципліни, окремі завдання 

кожної теми модульного контролю не виконав. 

60 - 66 E 3 (достатньо) 

Засвоїв лише окремі питання навчальної 

програми. Не вміє достатньо самостійно викласти 

зміст більшості питань програми навчальної 

дисципліни. Виконав лише окремі завдання кожної 

теми та модульного контролю в цілому. 

35 – 59 F  
2 (незадо-

вільно) 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми 

не вміє викласти зміст більшості основних питань 

навчальної дисципліни. Не виконав більшості 

завдань кожної теми та модульного контролю в 

цілому. 

1 – 34 F 
2 (незадо-

вільно) 

Не засвоїв навчальної програми, не вміє 

викласти зміст кожної теми навчальної дисципліни, 

не виконав модульного контролю. 
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