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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисциплін 

2. Хімія (курс середнього навчального закладу) 

3. Фізика (курс середнього навчального закладу) 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Усіх технічних дисциплін загальнонаукового та професійного 

профілей 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

- основні класи неорганічних сполук, їх фізичні і хімічні властивості 

- основні закони хімії 

- будову атома та типи хімічного зв’язку 

- теоретичні основи розрахунку по рівняннях хімічних реакцій 

- основні термодинамічні функції 

- поняття швидкості реакції 

- закон дії мас 

- правило Вант-Гофа 

- принципи утворення розчинів 

- способи виразу концентрації 

- основні властивості розчинів 

- механізм електролітичної дисоціації 

- поняття ступені окиснення 

- окисно-відновний тип реакцій 

- принципи роботи та типи хімічних джерел струму 

- рівняння Нернста 

- механізм електролізу 

- рівняння Фарадея 

- сфери застосування електролізу 

- механізми корозії металів 



- способи захисту металів від корозії 

Вміти: 

- виконувати прості лабораторні опити та обробляти результати 

експерименту 

- складати рівняння хімічних реакцій 

- виконувати стехіометричні розрахунки 

- розраховувати теплові ефекти хімічних реакцій 

- розраховувати імовірність протікання хімічних реакцій 

- описати залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих 

речовин та тиску компонентів 

- розраховувати температурні коефіцієнти реакцій 

- розраховувати концентрації розчинів 

- кількісно характеризувати окремі властивості розчинів 

- складати рівняння окисно-відновні реакції, застосовувати до них метод 

електронного балансу 

- складати схеми роботи гальванічних елементів, розраховувати їх ЕРС 

- складати схеми електролізу, розраховувати вихід речовин 

- складати схеми електрохімічної корозії, визначати продукти корозії 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет та задачі курсу. Класи неорганічних сполук. 

Тема 2. Основні поняття та закони хімії. Будова атома та хімічний зв’язок. 

Розрахунки по рівняннях хімічних реакцій. 

Тема 3. Енергетика хімічних процесів. Ентальпія, ентропія, енергія Гібса. 

Закон Геса. Теплової ефект реакції. 

Тема 4. Хімічна кінетика. Швидкість хімічної реакції та її залежність від 

концентрації і температури. Константа швидкості реакції. Закон дії мас. 

Рівняння Вант-Гофа. Енергія активації реакції. Каталіз. Хімічна рівновага. 

 



Модуль 2 

Тема 5. Розчини. Розчинність. Механізм утворення розчинів, сольватація. 

Енергетика процесів розчинення. Способи вираження концентрації розчинів. 

Властивості розчинів. 

Тема 6. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Іонні 

реакції в розчинах. Гідроліз солей. 

Тема 7. Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу. Електродні 

потенціали. Типи хімічних джерел струму. Гальванічні елементи, ЕРС та ії 

вимірювання. Рівняння Нернста. 

Тема 8. Електроліз. Закони Фарадея. Вихід по струму. Застосування 

електролізу. Хімічна та електрохімічна корозії металів. Способи захисту від 

корозії. 
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