
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою
Кафедра хімії та фізики

       „ЗАТВЕРДЖУЮ”
         Проректор з науково-педагогічної, 
         методичної та виховної роботи
          ________________О.А. Лагоднюк
          „____”__________2019 р.

05-06-46

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Program of the Discipline

Хімія

С  hemistry  

спеціальність 144 "Теплоенергетика"

specialty 144 " Thermal power   "  

Рівне - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2

Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти
(бакалаврського)  рівня,  які  навчаються  за  освітньо-професійною
програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 " Теплоенергетика ".
Рівне: НУВГП, 2019. – 17 с. 

Розробник: Мисіна О.І, старший викладач кафедри хімії та фізики.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри хімії та фізики

Протокол  від  3 жовтня  2019 року № 1
Завідувач кафедри хімії та фізики ________________(Гаращенко В.І.)

Керівник групи забезпечення 
спеціальності 144 «Теплоенергетика» ____________( Костюк О.П.)

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІВГП 

Протокол від  24 жовтня   2019 року № 2

Голова науково-методичної ради
з якості ННІВГП                                _________________(Хлапук М.М.)

                                                                       Мисіна О.І., 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3

 НУВГП, 2019  рік
ВСТУП

     Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Хімії» складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалавра
спеціальності 144 "Теплоенергетика"

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни є  фізичні  та  хімічні
властивості  простих  речовин,  сполук,  які  застосовуються  в
теплоенергетиці,   виявлення  закономірних  зв’язків  між  складом,
будовою  і  фізичними  властивостями  найрізноманітніших  хімічних
систем з метою збереження навколишнього середовища.

Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальна  дисципліна  є  складовою
частиною  циклу  фундаментальних  дисциплін  для  підготовки
студентів  інженерних  спеціальностей,  потребує  попереднього
вивчення математики, біології, фізики, методів вимірювань параметрів
водних об’єктів теплоенергетики.

Анотація

Дисципліна  "Хімія"  грунтується  на  сучасних  уявленнях  хімічної
науки, основних законах і поняттях класичної хімії і ставить за мету
дати  студентам  сучасні  знання  про  основний  зміст  атомно-
молекулярного  вчення;  будову  атома  та  розвиток  періодичного
закону;  хімічного  зв'язку  і  будови  молекул;  про  основи
закономірностей перебігу хімічних реакцій; характеристики розчинів і
процесів розчинення; теорії електролітичної дисоціації; властивостей
кислот,  основ  і  солей  із  погляду  теорії  електролітичної  дисоціації
води,  гідролізу  солей;  про  окисно-відновні  реакції;  основи
електрохімії. 

Дисципліна  "Хімія"  передує  вивченню  спеціальних  інженерних
дисциплін  студентами  спеціальності   144  "Теплоенергетика",  тому
основну  увагу  приділено  вивченню  загальної  хімії,  розчинам,  хімії
дисперсних  систем,  електрохімії.  Предметом  вивчення  навчальної
дисципліни є фізичні та хімічні властивості простих речовин, сполук,
які  застосовуються  в  теплоенергетиці,   виявлення  закономірних
зв’язків  між  складом,  будовою  і  фізичними  властивостями
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найрізноманітніших  хімічних  систем  з  метою  збереження
навколишнього середовища.

Ключові  слова:  неорганічні  сполуки,  будова  речовин,  розчини,
хімічні реакції, електрохімічні процеси.

                                                  Abstract

The  course  "Chemistry"  is  based  on  modern  concepts  of  chemical
science, basic laws and concepts of classical chemistry and aims to give
students  current  knowledge about  the basic content  of  atomic-molecular
teaching;  atomic  structure  and  the  development  of  the  periodic  law;
chemical  bond  and  molecular  structures;  the  basis  laws  of  chemical
reactions  course;  characteristics  of  solutions  and  dissolution  processes;
theory of electrolytic dissociation; properties of acids, bases and salts from
the  standpoint  of  electrolytic  dissociation  theory  for  water,  salinity
hydrolysis; about oxidation-reduction reactions; bases of electrochemistry.

Discipline  "  Chemistry" precedes  the  study of subjects  special
engineering  disciplines  by  the  students  of  a  speciality  144  "Thermal
power".  Therefore,  the  main  attention  is  paid  to  the  study  of  general
chemistry,  chemical  kinetics,  chemistry  of  disperse  systems  and
elektrochemistry. The subject  of  study of  discipline  is  the physical  and
chemical  properties  of  simple  substances,  compounds,  used  in  thermal
power  engineering.  The  detection  of  natural  relationships  between
composition,  structure  and  physical  properties  of  a  variety  of  chemical
systems for the preservation of the environment.

Key  words:  inorganic  compounds,  structure  of  matter,  solutions,

chemical reactions, electrochemical processes.
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1. Опис навчальної дисципліни „Хімія”

Найменування
показників 

Галузь знань,
спеціальність,

спеціалізація, рівень
вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання
Кількість 
кредитів  – 3

Галузь знань
14 "Електрична

інженерія"
Спеціальність

144
«Теплоенергетика»

ОПП
«Теплоенергетика»

Нормативна
Модулів – 2 Рік підготовки
Змістових 
модулів – 3

1-й -

Загальна кількість 
годин – 90  

Семестр
1-й -

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:
аудиторних – 4;
самостійної роботи 
студента - 3

Рівень вищої освіти:
перший

бакалаврський

Лекції
16 год. -

Практичні, семінарські
6 год. -

Лабораторні
8 год. -
Самостійна робота
60 год. -

Вид контролю:
екзамен -

Примітка.
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50,0 %.      
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      2. Мета та завдання навчальної дисципліни

„Хімія”

Мета  вивчення  навчальної  дисципліни –  ознайомлення
студентів  з  основними  положеннями  та  закономірностями  хімічної
науки,  формування  наукового  світогляду,  розвиток  хімічного
мислення  і  здатності  аналізувати  явища;  формування  спеціальних
умінь та навичок з метою застосування хімічних законів і процесів для
використання хімічних речовин і матеріалів в практичній діяльності.

Матеріал,  засвоєний  студентами  при  вивченні  курсу  хімії,  є
теоретичною базою для наступного вивчення загальнотеоретичних і
спеціальних дисциплін.

Завдання курсу – підготовка студентів до ефективного засвоєння
спеціальних  дисциплін  згідно  з  навчальним  планом,  обґрунтування
значення «Хімії» та хімічної науки в різних галузях промисловості.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:  міжнародну  систематичну  та  сучасну  українську

номенклатури  хімічних  елементів  та  речовин,  основні  класи
неорганічних  сполук;  записувати  хімічні  і  термохімічні  рівняння
реакцій та виконувати стехіометричні і термодинамічні розрахунки на
їх  основі;  виконувати  розрахунки,  які  пов’язані  з  приготуванням
розчинів заданої концентрації,  визначенням їх водневого показника;
оцінювати фізико-хімічні властивості сполук.

вміти: за назвою найпростіших неорганічних сполук написати їх
хімічні  формули  і  навпаки;  написати  рівняння  окисно-відновних  та
йонно-молекулярних  реакцій,  які  характеризують  властивості
речовин; проводити експериментальні роботи в хімічній лабораторії,
користуватись хімічною лабораторною технікою та хімічним посудом,
фіксувати  та  пояснювати  спостереження  і  результати
експериментальних досліджень, виконувати розрахунки на їх основі,
навчитись  узагальнювати  результати  дослідів  у  вигляді  висновків,
користуватись навчальною, науковою та довідковою літературою для
самостійного поповнення знань.
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3. Програма навчальної дисципліни „Хімія”

Модуль 1. 

Змістовий  модуль  1.  Основні  поняття  та  закони  хімії.

Класифікація  та  номенклатура  неорганічних  сполук.  Будова

речовин. Термодинаміка хімічних процесів

Тема 1.  «Основні поняття та закони хімії»

Атомно-молекулярне  вчення.  Основні  хімічні  поняття:  атом,
молекула,   хімічний  елемент,  прості  і  складні  речовини,  хімічна
реакція,  моль,  еквівалент  речовини,  атомна,  молекулярна,  молярна
маси  та  молярна  маса  еквівалентів.  Основні  хімічні  закони:
збереження маси речовини, сталості складу, кратних відношень, закон
Авогадро, закон еквівалентів. Стехіометричні розрахунки. 
Тема 2. «Класифікація та номенклатура неорганічних сполук»

Класифікація  неорганічних  сполук  за  їх  складом  ознаками:  прості
речовини, складні гетеросполуки, взаємозв’язок між найважливішими
класами неорганічних сполук. Оксиди (основні, кислотні, амфотерні),
гідроксиди (основи, кислоти, амфоліти), солі (середні, кислі, основні,
подвійні).  Номенклатура  неорганічних  сполук.  Застосування
неорганічних сполук у водоочищенні та водопідготовці.
Тема 3. «Будова атома та систематика хімічних елементів»

Основні дані щодо розвитку уявлень про будову атомів. Елементарні
частинки, що входять до складу атомів. Атомні ядра. Ізотопи. Сучасне
поняття  про  хімічний  елемент.  Корпускулярно-хвильовий  дуалізм
електрона.  Поняття  про  хвильову  функцію,  атомну  орбіталь.
Енергетичний стан електронів в атомах. Квантові числа. Атомні s-, p-,
d-,  і   f-орбіталі.  Послідовність  їх  заповнення електронами.  Правило
Гунда.  Принцип  Паулі.  Правила  Клечковського.  Будова
багатоелектронних атомів.  Періодичний закон  і  періодична  система
хімічних  елементів.  Властивості  атомів  хімічних  елементів  (радіус
атома,  енергія  йонізації,  енергія  спорідненості  до  електрона,
електронегативність) та періодичність. 
Тема 4. «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Загальні уявлення про зв’язки між атомами. Типи хімічних зв’язків.
Ковалентний  зв’язок.  Способи  утворення  ковалентного  зв’язку.
Механізм  утворення  ковалентного  зв’язку  на  прикладі  молекули
водню.  σ-  і  π-  зв’язки.  Полярність  і  поляризованість  зв’язків  та
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молекул.  Йонний  зв’язок.  Металічний  зв’язок.  Міжмолекулярна
взаємодія.  Залежність  властивостей  речовин  від  характеру  зв’язків
між їх структурними одиницями.
Тема 5. «Загальні закономірності перебігу хімічних реакцій»

Загальні уявлення про основи хімічної термодинаміки та термохімії.
Енергетика хімічних реакцій. Термохімічні рівняння і термодинамічні
розрахунки  на  їх  основі.  Загальні  уявлення  про  основи  хімічної
кінетики. Швидкість хімічних реакцій в гомогенних  і  гетерогенних
системах  та  її  залежність  від  різних  факторів.  Закон  діючих  мас.
Правило Вант-Гоффа.  Енергія  активації.  Каталіз.  Хімічна рівновага.
Принцип Ле Шательє. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2.  Дисперсні системи. Розчини електролітів. 

Електрохімічні процеси. Вода як розчинник

Тема 1. «Істинні розчини»

Загальна характеристика, способи вираження складу розчинів. Фізичні
і хімічні процеси при розчиненні речовин.  Фактори, які впливають на
розчинність  речовин.  Способи  вираження  концентрації  розчиненої
речовини. Розчинники .
Тема 2. «Розчини електролітів»

Особливості розчинів електролітів. Теорія електролітичної дисоціації
С.Арреніуса.  Ступінь  і  константа  дисоціації.  Сильні  та  слабкі
електроліти. Закон розведення Оствальда. Електролітична дисоціація
кислот, основ, амфолітів, солей. Автойонізація води. Йонний добуток
води,  водневий показник розчинів.  Індикатори.  Способи визначення
водневого показника розчинів. Реакції між електролітами в розчинах.
Йонно-молекулярні  рівняння.  Гідроліз  солей,  ступінь  гідролізу,
константа гідролізу.
Тема 3. «Гетерогенні дисперсні системи»

Поняття  про  ступінь  дисперсності.  Класифікація  гетерогенних
дисперсних  систем  за  різними  параметрами.  Поверхневі  явища.
Адсорбція. Поверхнево-активні речовини та їх застосування. Загальна
характеристика  колоїдів  та  колоїдних  розчинів.  Будова  і  заряд
колоїдних  частинок.  Властивості  колоїдних  систем.  Застосування
дисперсних систем. 
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Тема 4. «Окисно-відновні реакції»

Ступінь  окиснення  елементів.  Окисно-відновні  реакції.  Процеси
окиснення  та  відновлення.  Окисники  та  відновники.  Типи  окисно-
відновних  реакцій.  Метод  електронного  балансу  складання  рівнянь
окисно-відновних реакцій. Чинники, що впливають на перебіг окисно-
відновних реакцій. Реакції окиснення-відновлення в природі, їх роль в
процесі водоочищення та водопідготовки.
Тема 5. «Електрохімічні процеси»

Поняття  про  електродні  потенціали,  механізм  виникнення  різниці
потенціалів  на  поверхні  розділу  фаз  „метал-розчин”.   Поняття  про
стандартний водневий електрод. Рівняння Нернста. Ряд стандартних
електродних потенціалів. Гальванічні елементи. Електроліз розплавів
та  водних  розчинів  електролітів.  Закони  Фарадея.  Застосування
електролізу.  Проблеми  очищення  промислових  і  стічних  вод
гальванічних виробництв.  Корозія металів.  Види корозії.  Хімічна та
електрохімічна корозія. Механізм атмосферної корозії чорних металів.
Методи захисту від корозії.
Тема 6. «Хімія води»

Будова  молекул  води.  Фізичні  властивості  води.  Аномальні
властивості  води  та  їх  роль  в  природі  і  техніці.  Взаємодія  води  з
простими речовинами і  хімічними сполуками.  Природні  води  та  їх
склад. Твердість води та методи пом’якшення твердості води.

4. Структура навчальної дисципліни  „Хімія”

Назви 
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

ус
ьо

го
 

у тому числі

ус
ьо

го
 

у тому числі

л. п. ла
б.

ін
д.

с.
р. л. п. ла
б.

ін
д.

с.
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

12 13

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основні поняття та закони хімії.  Класифікація та

номенклатура неорганічних сполук. Будова речовин. Термодинаміка хімічних

процесів

Тема 1. 

Основні 
9 2 2 - - 5 - - - - - -
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поняття та 
закони хімії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13

Тема 2. 

Класифікація
та 
номенклатур
а хімічних 
сполук

11 2 - 4 - 5 - - - - - -

Тема 3. 

Будова атома 
та 
систематика 
хімічних 
елементів

7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 4. 

Хімічний 
зв’язок і 
будова 
речовин

7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 5.

Загальні 
закономірності 
перебігу 
хімічних 
реакцій

5 - - - - 5 - - - - - -

Разом – зм. 

модуль 1

39 6 4 4 - 25 - - - - - -

Разом –

модуль 1 

39 6 4 4 - 25 - - - - - -

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2.  Дисперсні системи. Розчини електролітів. Електрохімічні

процеси. Вода як розчинник

Тема 1. 

Істинні 
розчини

10 2 2 - - 6 - - - - - -

Тема 2. 

Розчини 
електролітів

10 2 - 2 - 6 - - - - - -

Тема 3. 

Гетерогенні 
дисперсні 
системи

6 - - - - 6 - - - - - -

Тема 4.  
Окисно-
відновні 
реакції

10 2 - 2 - 6 - - - - - -
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Тема 5.

Електрохіміч
ні процеси

8 2 - - - 6 - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13

Тема 6. 

Хімія води
7 2 - - - 5 - - - - - -

Разом –  

модуль 2

51 1
0

2 4 - 35 - - - - - -

УСЬОГО 

ГОДИН

90 1

6

6 8 - 60 - - - - - -

5. Теми семінарських занять

Не передбачені робочим планом.

6. Теми практичних занять

     
№
з./п.

Назва теми Кількість годин
денна 
форма

заочна
форма

1 Основні поняття та закони хімії 2 -
2 Будова атома. Хімічний зв’язок і будова молекул 2 -
3 Способи вираження концентрації розчиненої 

речовини в розчині
2 -

Разом 6 -

7. Теми лабораторних занять

№
з./п.

Назва теми Кількість годин
денна 
форма

заочна
форма

1 Властивості оксидів, основ та амфотерних гідроксидів. 2 -
2 Властивості кислот та солей 2 -
3 Реакції обміну в розчинах електролітів 2 -
4 Окисно-відновні реакції 2 -

Разом 8 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12

8. Самостійна робота

Розподіл  годин  самостійної  роботи  для  студентів  денної  форми
навчання:

Підготовка  до  аудиторних  занять  –  0,5  год./1  год.  занять
(А1 = 30 . 0,5 =15).

Підготовка    до     контрольних  заходів  –  6 год. на 1 кредит ЄКТС
(К1 = 6 . 3 = 18).

Опрацювання  окремих  тем  програми  або  їх  частин,  які  не
викладаються на лекціях - 60 год. (Т1 = 60 - 15 - 18 = 27).

8.1. Завдання для самостійної роботи

№
з./п.

Назва теми Кількість
годин

денна
форма

заочна
форма

1 2 3 4
1 Атомно-молекулярне вченея. Атомна та 

молекулярна маса.
2 -

2 Закон збереження маси, сталості складу, 
кратних відношень. Закон еквівалентів

2 -

3 Номенклатура неорганічних сполук 2 -
4 Застосування неорганічних сполук у 

водоочищенні та водопідготовці
2 -

5 Періодичний закон та його значення. 
Структура періодичної системи Д.І. 
Менделєєва.

4 -

6 Йонний зв'язок. Металічний зв'язок. 
Водневий зв'язок. Міжмолекулярна 
взаємодія

4 -

7 Основні поняття хімічної термодинаміки 2 -
8 Основні положення хімічної кінетики 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13

9 Властивості розчинів неелектролітів 4 -
10 Особливості розчинів електролітів 4 -
11 Індикатори 2 -
12 Добуток розчинності 2 -
1 2 3 4
13 Загальні уявлення про дисперсні системи. 

Колоїди і колоїдні розчини
4 -

14 Ступінь окиснення елементів 2 -
15 Окисно-відновні реакції в навколишньому 

середовища. Їх роль в процесах 
водоочищення і водопідготовки.

2 -

16 Електроліз розчинів. 2 -
17 Застосування електролізу в промисловості 2 -
18 Корозія металів. Методи захисту металів від

корозії
4 -

19 Хімія води. Природні води і їх хімічний 
склад.

4 -

20 Способи водоочищення та їх класифікація 2 -
21 Основні відходи хімічних виробництв 2 -
22 Загальні способи утилізації хімічних 

відходів
4 -

РАЗОМ 60 -

З  метою  кращого  засвоєння  тем,  які  виносяться  на  самостійне
опрацювання  всім  студентам  рекомендується  написати  професійно-
орієнтовану наукову доповідь або реферат

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Не передбачене робочим планом.

10. Методи навчання

1.  Лекційний  курс  з  використанням  експериментальних
демонстрацій,  технічних  засобів  навчання,  графічних  опорних
конспектів,  тематичного  наочнення  в  спеціалізованій  лекційній
аудиторії для викладання хімічних навчальних дисциплін.
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2. Виконання лабораторного практикуму в спеціалізованій хімічній
лабораторії,  обладнаній  відповідними  приладами  та  пристроями,
хімічними  реактивами,  посудом,  довідково-інформаційним
наочненням,  витяжною системою,  обладнанням для  електро-,  газо-,
водопостачання.

3. Тематичні консультації.
4. Самостійна робота студентів.
5.  Оформлення  та  захист  студентами  звітів  про  виконання

лабораторних робіт.
6.  Підготовка  студентами  професійно-орієнтованих  наукових

доповідей та рефератів.
7. Участь студентів в університетському турі предметної олімпіади

з хімії.
8. Участь студентів в науково-дослідній роботі кафедри.
9.  Проведення для  невстигаючих студентів додаткових занять за

програмою середньої школи з хімії.                          

 11. Методи контролю

1.  Поточний  контроль  знань  студентів  проводиться  шляхом
оцінювання  звітів  про  виконання  лабораторних  робіт,  якості
конспектів лекцій, двох письмових модульних контрольних завдань.

2.  Контроль  самостійної  роботи  студентів  проводиться  за
результатами захисту відповідного звіту про самостійну роботу.

3. Усі форми контролю охоплені 100-бальною шкалою оцінювання
знань студентів за ECTS.

4. Екзамен. 
            

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточна складова оцінювання
60 балів

Підсумкова
складова

тест(екзамен)
40 балів

Сума

Модуль 1
Змістовий модуль 1

Модуль2
Змістовий модуль 2

МК1 МК2

100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 20 20

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
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Підсумкова  складова  оцінювання  МК  1  та  МК  2  здійснюється
центром незалежного оцінювання знань

Шкала оцінювання

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90-100 відмінно  
82-89

добре 
74-81
64-73

задовільно 
60-63

35-59
незадовільно з можливістю повторного

складання

0-34
незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1.  Буденкова Н.М. Тестові завдання поточного контролю знань з
навчальної  дисципліни  "Хімія"  (тематичний  розділ  №1:  "Основні
закони та поняття хімії. Класи неорганічних сполук. Будова атома та
хімічний  зв'язок.  Хімічна  кінетика")  для  студентів  за  напрямами
підготовки  6.050301  "Гірництво",  6.050503  "Машинобудування",
6.050601  "Теплоенергетика",  6.050602  "Гідроенергетика"  денної  та
заочної  форм  навчання.  –  2015  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу: http:// http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2237

2.  Буденкова Н.М. Тестові завдання поточного контролю знань з
навчальної  дисципліни  "Хімія"  (тематичний  розділ  №2:  "Розчини")
для  студентів  за  напрямами  підготовки  6.050301  "Гірництво",
6.050503  "Машинобудування",  6.050601"Теплоенергетика",  6.050602
"Гідроенергетика"  денної  та  заочної  форм  навчання.  – 2015  /
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2238 
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3.  Буденкова Н.М. Тестові завдання поточного контролю знань з
навчальної  дисципліни  "Хімія"  (тематичний  розділ  №3:  "Окисно-
відновні  реакції.  Електрохімія")  для  студентів  за  напрямами
підготовки  6.050301  "Гірництво",  6.050503  "Машинобудування",
6.05060  1"Теплоенергетика",  6.050602  "Гідроенергетика"  денної  та
заочної  форм  навчання.  –  2015  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2241

14. Рекомендована література

Базова

1. Буденкова, Н. М. , Вербецька, К. Ю. (2006) Хімія. НУВГП, Рівне,
Україна  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1825

2.  Манековська  І.Є.,  Яцков  М.В.  Хімія,  частина  1
(загальнотеоретична).- Рівне, НУВГП, 2005. – 187 с.

3.  Манековська  І.Є.,  Яцков  М.В.  Хімія,  частина  ІІ  (Хімія
елементів).- Рівне, НУВГП, 2009. – 154 с.

4. Хомченко Г.П. Хімія для вступників до вузів / Г.П. Хомченко –
К.: Вища школа, 2002. – 423 с.

5.  Манековська  І.Є.  Хімія:  інтерактивний  комплекс  навчально-
методичного забезпечення  /  І.Є. Манековська. – Рівне: НУВГП, 2006.
– 279 с.

Допоміжна 

1. Загальна хімія  / В.В. Григор’єва [та ін.].  – К. : Хімія, 1991. – 431
с.

2. Поліщук  М.М. Збірник задач з хімії творчого характеру / М.М.
Поліщук, М.В. Яцков. – Рівне: РДТУ, 2000. – 31 с.
     3.  Боднарюк, Ф. М. (2004) Загальна і неорганічна хімія. Частина І
(загальнотеоретична). НУВГП,  Рівне,  Україна.  ISBN  966-327-008  /
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http:  /
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2253.

4.  Боднарюк  Ф.М.  Загальна  і  неорганічна  хімія.  Частина  І
(загальнотеоретична)  / Ф.М. Боднарюк. – Рівне: НУВГП, 2006. – 241с.
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5.  Боднарюк  Ф.М.  Хімія:  інтерактивний  комплекс  навчально-
методичного забезпечення  / Ф.М. Боднарюк – Рівне: НУВГП, 2007. –
124 с.

6. Яцков М.В. Типові технологічні процеси і об’єкти  /  М.В. Яцков
– Рівне: УДВГП, 2004. – 243 с.

7. Вдовенко О.П. Загальна хімія  / О.П. Вдовенко – Вінниця: Нова
книга, 2005. – 279 с.

8. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій  /  П.П. Попель
– К.: Рута, 2000. – 123 с.

10.  Неділько С.А.  Загальна і  неорганічна хімія  /  С.А.  Неділько,
П.П. Попель. – К.: Либідь, 2001. – 398 с.

11.  Слободяник  М.С.  Хімія   /  М.С.  Слободяник  [та  ін.].  –  К.:
Либідь, 2003. – 348 с.

15. Інформаційні ресурси

Наукова  бібліотека  НУВГП (м. Рівне,  вул.  О.Новака,  75) /
[Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka/(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).
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https://maps.google.com/?q=%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9E.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0,+75&entry=gmail&source=g


18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

