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СИЛАБУС 
ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ОК9 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ХІМІЯ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
обов’язкова 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Освітня програма Галузеве машинобудування 

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ECTS (105 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, лабораторні роботи 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Іспит 

 

Викладач: Олійник Тетяна Петрівна, к.т.н., доцент кафедри хімії та 

екології, tanoley@ukr.net 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ЗАКОНАМИ ХІМІЇ ТА 
ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ЗНАНЬ В 
БУДІВНИЦТВІ.  
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Наприклад. Знання теоретичних фізико –хімічних основ корозії   металів 

дає можливість передбачити  перебіг процесів корозії та запропонувати 

необхідні заходи щодо боротьби з нею. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: шкільний курс хімії. 
Програмні результати навчання: 

ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної 

галузі. 

ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив 

їхнього  розвитку. 

ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

ПРН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати:  
– застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності; 

 – об'єкт, предмет, методи екології; екологічні загрози світового рівня;  

– моделювання природних процесів в екосистемних дослідженнях;  

– пріоритетні екологічні проблеми України;  

– закономірності відповіді окремих організмів на дію факторів навколишнього 

середовища;  

– загальні екологічні закономірності функціонування і розвитку природних та 

антропогенних екосистем різного рівня складності;  

– виконання екологічних вимог при проектуванні, будівництві та інших видах 

роботи.  

повинні володіти:  
– методикою розрахунку викидів шкідливих речовин від автотранспорту; 

 – методикою визначення гранично допустимих викидів шкідливих речовин в 

атмосферу;  

– методикою визначення розміру збитків, які були нанесені внаслідок 

порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних 

ресурсів.  

повинні вміти:  
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 – організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності; 

 – застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної діяльності підприємницьких структур;  

–вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких 

структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх впливів; 

– оцінювати антропогенні впливи на екосистеми; 

 – усвідомлювати ефективність природоохоронних закладів;  

– використовувати отриманні знання при виконанні розділів «Охорона 

навколишнього середовища» в проектах, курсових та кваліфікаційних 

роботах. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№з/п Назви тем Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Основні закони хімії 2 – – 4 

2 Основні закономірності 

будови атому 
2 – 2 

4 

3 Значення періодичного 

закону та періодичної 

системи елементів Д.І. 

Менделєєва 

2 – 2 

5 

4 Основні закономірності 

хімічної кінетики. 

2 – – 
5 

5 Характеристика 

розчинів та способи 

вираження їхнього 

складу 

2 – 2 

5 

6 Теорія електролітичної 

дисоціації 

4 – 2 
5 

7 Іонні реакції в розчинах 

електролітів 

4 – 2 
5 

8 Гідроліз солей 4 – 2 5 

9 Окисно-відновні реакції 4 – 2 5 

10 Електродні потенціали. 

Гальванічний елемент 

4 – 2 5 
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№з/п Назви тем Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

11 Корозія металів та 

методи боротьби з нею 

4 – 2 5 

 Всього 34 – 18 53 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«іспиту» за навчальною дисципліною «Хімія» складає 60 та 100 балів 

відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна  робота 1 19 38 

Практичні роботи 

(виконання та захист) 
11 11 22 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – іспит 
1 30 40 

Разом  60 100 
 

 
З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. 

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Хімія». Зміст роботи пов’язаний із 

закріпленням теоретичних знань, яка складається з задач за темами: 

- класи неорганічних сполук; 

- еквівалент простих і складних речовин; 

- періодична система елементів Д.І. Менделєєва;  

- хімічна кінетика та рівновага; 

- концентрація та властивості розчинів; 

- іонні реакції обміну; 

- окислювально-відновні реакції; 

- електродні потенціали. Гальванічні елементи; 

- корозія металів. Захист металів від корозії. 

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи 

представлено в [7]. 
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Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Що означає поняття «екологія»?  
а) наука про живі організми.  

б) наука, що вивчає живу і неживу природу.  

в) наука, що вивчає взаємодію організмів із навколишнім середовищем.  

г) наука, що вивчає будову живих організмів та їх органи.  

2. Що означає поняття «парниковий ефект»?  
а) зростання температури атмосфери внаслідок збільшення в ній умісту 

парникових газів.  

б) зростання температури гідросфери ґрунтового покриву.  

в) ефект пару в екосистемі.  

г) температурний показник у штучних закритих екосистемах. 
 
Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді усного іспиту. 

Білети до іспиту містять три теоретичних питання та два практичних завдання 

за тематикою навчальної дисципліни.  

 
Перелік питань до іспиту: 

 
1. Основні закони хімії 

2. Теорія будови атомів Н. Бора 

3. Квантові числа, їх величини та фізичний сенс 

4. Атомні орбіталі. Визначення поняття, форми орбіталей и розташування 

їх у просторі. 

5. Принцип Паулі. Максимально можлива кількість електронів на 

енергетичних рівнях та підрівнях. 

6. Правила Клечковського. Приклади їх застосування. 

7. Правило Хунда. Приклади застосування. 

8. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва. 

9. Загальні характеристики s-елементів 

10.  Загальні характеристики p-елементів 

11.  Загальні характеристики d-елементів 

12.  Загальні характеристики f-елементів 

13.  Визначення валентності атомів. Стаціонарний та збуджений стан атому. 

14.  Хімічна кінетика. Визначення основних понять: система, фаза, 

гомогенні та гетерогенні процеси 

15.  Швидкість гомогенних реакцій, Закон дії мас. Константа швидкості 

реакції. 
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16.  Швидкість гетерогенних реакцій, її залежність від фізичних та хімічних 

факторів 

17.  Залежність швидкості реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. 

18.  Залежність швидкості реакції від температури. Рівняння Ареніуса. 

Енергія активації хімічної реакції.  

19.  Необоротні хімічні реакції. Визначення. Приклади. 

20.  Оборотні хімічні реакції. Константа рівноваги для гомогенних та 

гетерогенних процесів. 

21.  Зсув рівноваги. Принцип Ле Шательє. 

22.  Вплив на оборотні реакції зміни концентрації речовин, що реагують. 

23.  Вплив на оборотні реакції зміни температури реакції. 

24.   Вплив на оборотні реакції зміни тиску в системі. 

25.  Розчини. Основні поняття. 

26.  Осмос. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа. 

27. Тиск насиченої пари над розчинником та розчином. Перший закон 

Рауля. 

28. Замерзання та кипіння розчинів. Другий закон Рауля. 

29.  Властивості розчинів електролітів. Ізотонічний коефіцієнт. 

30.  Електролітична дисоціація. Ступінь та константа дисоціації. 

31.  Сила електролітів. Закон розбавляння Оствальда. 

32.  Іонні рівняння реакцій. Напрям протікання реакцій в розчинах 

електролітів. 

33.  Дисоціація води. Водневий показник. 

34.  Добуток розчинності.  

35.  Гідроліз солей. Ступінь та константа гідролізу, їх залежність від 

температури та концентрації солі. 

36.  Окисно-відновні реакції. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. 

37.  Електрохімічні процеси. Електродний потенціал металів. Рівняння 

Нернста. Гальванічні елементи. 

38.  Ряд активності металів. 

39.  Корозія металів. Види корозії. 

40.  Основні фактори, що впливають на електрохімічну корозію металів. 

41.  Захист металів від корозії. Захисні покриття. 

42.  Електрохімічні методи захисту металів від корозії. 
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