
Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.05 
                                                                                      шифр 

Історія хімії 
                                             

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
0401 Природничі науки 
 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90  Напрям підготовки 
6.040101 Хімія* 
  Денна Заочна 

Лекції 
17  - 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

-  - 

Методи навчання: 
методи організації 
і здійснення навчально-
пізнавальної діяльності: 
лекції і лабораторні, 
індуктивні і дедуктивні, 
репродуктивні і проблемно-
пошукові, самостійні та під 
керівництвом викладача, 
аудіо-візуальні;  
методи стимулювання і 
мотивації навчальної 
діяльності: організація 
навчальних дискусій. 

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
17  - Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом - 3 Індивідуальна робота: 
- - Семестри:  5 Самостійна робота: 

Форми поточного контро-
лю:  
фронтальне опитування, 
колоквіум, письмові 
модульні контрольні роботи 

56  - Тижневе навантаження (год)  
аудиторних –  2 год. 
самостійна робота – 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС 

Мова навчання -  українська 
Передумови навчання: базові 
знання хімії 

1/2  

Форма підсумкового  
контролю 

  
залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Історія хімії»: сформувати знання про 
становлення та розвиток найважливіших хімічних понять, теорій та законів у 
хронологічній послідовності; про наукову діяльність видатних хіміків – вчених; показати 
основні тенденції та перспективи розвитку хімічної науки; на основі навчального 
матеріалу курсу систематизувати і структурувати знання з різних хімічних дисциплін; 
реалізувати в змісті підготовки майбутнього вчителя хімії принципи гуманітаризації та 
інтеграції знань, сформувати поняття про значення історії науки для діалектики розвитку  
хімії, для педагогічного процесу.  
Програма навчальної дисципліни «Історія хімії» складається з таких змістових 
модулів: 1. Емпіричний період розвитку знань про речовини. 2. Хімія як наука про склад, 
будову та перетворення речовин.3. Хімічна наука на межі ХХ-ХХІ століття.      
Бібліографія: 1. Джуа М. История химии. – М.: изд.”Мир”, 1966. – 452 с.                                         
2. Семрад О.О., Лендєл В.Г., Кохан О.П. Історія хімії. – Ужгород, 2003. – 208 с. 3.  



 
Опис навчальної дисципліни    ВВ2.2.06   

         шифр 
Сучасні досягнення хімічної науки 

Загальні 
характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
0401 Природничі науки 
 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90  Напрям підготовки 
6.040101 Хімія* 
  Денна Заочна 

Лекції 
17 – 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

– – 

Методи навчання: 
1) методи організації і здійснен-
ня навчально-пізнавальної діяль-
ності (словесні і практичні, 
індуктивні і дедуктивні, 
репродук-тивні і проблемно-
пошукові, самостійні та під 
керівництвом викладача);  
2) методи стимулювання і моти-
вації навчальної діяльності 
(орга-нізація навчальних 
дискусій);  
3) методи контролю і 
самоконтролю (індив. і 
фронтальне опитування, 
письмові модульні контрольні 
роботи, лабораторний контроль, 
розрахункові роботи).  

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
17 – Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: - 3   Індивідуальна робота: 
– – Семестри: 5 Самостійна робота: 

Форми поточного контролю: 
Захист індивідуальних робіт 
Захист лабораторних робіт 
Модульні контрольні роботи 
 

56 – Тижневе навантаження 
(год):  
аудиторних – 3 год. 
самостійна робота – 3 год.

Співвідношення аудитор-них 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – 
українська 

Передумови навчання – 
неорганічна, фізична хімія, 
основи хімії 
високомолекулярних 
сполук 

1/1  

Форма підсумкового  
контролю 

  
залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Сучасні досягнення хімічної науки»: формування 
у майбутніх викладачів компетентності в галузі сучасних хімічних технологій, що інтенсивно 
розвиваються на основі нових матеріалів зі специфічними фізико-хімічними властивостями; 
глибокого розуміння основних перспективних напрямків розвитку хімічної науки; обізнаності у 
властивостях нових сучасних матеріалів та галузях їх застосування; вмінь та навичок 
дослідження фізико-хімічних властивостей сучасних матеріалів. 
Програма навчальної дисципліни «Сучасні досягнення хімічної науки» складається з 
таких змістових модулів: новітні матеріали на основі неорганічних речовин та їх властивості; 
будова та властивості сучасних матеріалів на основі органічних речовин. 
Бібліографія: 1.Дзядикевич Ю. В. Матеріали в техніці : навч. посіб. / Ю. В. Дзядикевич. - Т. : 
Економічна думка, 2009. - 204 с. 2. Мережко Н.В. Матеріалознавство і технологія матеріалів: 
підручник: [для вищих навч. закл.] / Н.В. Мережко, Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, О.І. Сім’ячко. - К. 



: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 352 с. 3. Семрад О.О., Лендєл В.Г., Кохан О.П. Історія хімії. 
– Ужгород, 2003. – 208 с. 3. 

Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.01 
      шифр 

Методика розв’язання задач з курсу хімії ЗНЗ 
Загальні характеристики 

дисципліни 
Навчальне навантаження 

з дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань 
0401 Природничі науки 
 

Кількість кредитів - 3 

Загальна кількість годин - 90  Напрям підготовки 
6.040101 Хімія* 
  Денна Заочна 

Лекції 
17 – 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

17 – 

Методи навчання: 
1) методи організації і 
здійснен-ня навчально-
пізнавальної діяльності 
(словесні і практичні, 
індуктивні і дедуктивні, 
репродуктивні і проблемно-
пошукові, самості-йні та під 
керівництвом викладача);  
2) методи стимулювання і 
мотивації навчальної 
діяльності (організація 
навчальних дискусій);  
3) методи контролю і 
самоконтролю (індивідуальне і 
фронтальне опитування, 
письмові модульні контрольні 
роботи, лабораторний 
контроль, розрахункові 
роботи).  

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
– – Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: - 3    Індивідуальна робота: 
– – Семестри: 5 Самостійна робота: 

Форми поточного контролю: 
Захист індивідуальних робіт 
Захист лабораторних робіт 
Модульні контрольні роботи 
 

56 – Тижневе навантаження (год):  
аудиторних – 2 год. 
самостійна робота – 3 год. 

Співвідношення аудитор-
них годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання – 
неорганічна, органічна, фізична, 
аналітична хімія.  

1/2 – 

Форма підсумкового  
контролю 

  
залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Методика розв’язання задач з курсу хімії 
ЗНЗ»: формування у майбутніх викладачів умінь складати та розв’язувати розрахункові 
задачі з хімії, здійснювати обчислення за формулами, хімічними рівняннями, розвивати 
здатність студентів трансформувати набуті знання та уміння у шкільну практику. 
Програма навчальної дисципліни «Методика розв’язання задач з курсу хімії ЗНЗ» 
складається з таких змістових модулів: І – обчислення за хімічною формулою речовин. 
Розчини. ІІ – обчислення за рівняннями хімічних реакцій. 
Бібліографія: 1. Ярошенко О.Г. Методика складання та розв’язування розрахункових 
задач з хімії: Практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів хімічних 
спеціальностей / О.Г. Ярошенко, О.В. Іващенко. – К.: Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2005. – 149 с. 2. Ерыгин Д.Л. Методика решения задач по химии / 
Д.Л. Ерыгин,  Е.А. Шишкин. – М.: Просвещение, 1989. – 176 с. 



 
Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.02  

    шифр 
Методика розв’язування олімпіадних задач з  хімії 

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
0401 Природничі науки 
 

Кількість кредитів – 3 

Загальна кількість годин – 90  Напрям підготовки 
6.040101 Хімія* 
  Денна  

Лекції 
17  

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

17  

Методи навчання: 
1). методи організації і 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності 
(словесні і практичні, 
індуктивні і дедуктивні, 
репродуктивні і проблемно-
пошукові, самостійні та під 
керівництвом викладача);  
2). методи стимулювання і 
мотивації навчальної 
діяльності (організація 
навчальних дискусій).  

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
  Рік вивчення дисципліни  

за навчальним планом – 3 Індивідуальна робота: 
  Семестри: 5 Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Захист індивідуальних 
самостійних завдань 
Модульні контрольні роботи 
Колоквіум 

56  Тижневе навантаження (год.) 
аудиторних – 3 год. 
самостійна робота – 8 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС:  

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Знання основних законів 
загальної, фізичної, 
аналітичної, органічної хімії, 
будови речовин: вільне 
володіння формулами та 
поняттями. 

1/2  

Форма підсумкового  
контролю 

  
залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Методика розв’язування олімпіадних задач з  
хімії» –  формування у магістрів міцних базових знань основних розрахункових формул, 
математичного апарату і прийомів, необхідних для розв’язання складних комбінованих 
олімпіадних завдань; формування вміння використовувати ці знання для знаходження 
правильного алгоритму рішення задачі і критичного осмислення результату; вміння 
формувати авторські задачі олімпіадного спрямування.  
Програма навчальної дисципліни «Методика розв’язування олімпіадних задач з  
хімії» складається з двох змістових модулів: Алгоритми розв’язку розрахункових задач; 
Алгоритми розв’язку якісних задач. 
Бібліографія: Хімія: Олімпіадні завдання та їх розв’язування. Упоряд. В. І. Староста. – 
Київ. : Либідь, 1996. – 96 с.; Григорович О. В. Готуємось до турнірів з хімії /                             
О.В. Григорович – Харків : Видавництво „Ранок”, 2008. – 192 с.; Олімпіади з хімії. 
Збірник задач Всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв’язаннями, 
вказівками, відповідями / І. І. Кочерга, Ю. В. Холін, Л. О. Слєта та ін. – Харків: Ранок, 
Веста, 2004. – 384 с.; И.В. Свитанько. Нестандартные задачи по химии. – М.: МИРОС, 
1995. – 87 с.; Мушкало Н.Н., Брайко В.І. Олімпіадні задачі з хімії. – К. : Рад. Школа, 
1979. – 159 с. 


