
Дисципліни І циклу 
Анотація дисципліни за вибором студента 

 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Політологія» 

 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає в отриманні базових 
теоретичних знань в галузі політичної науки та основних умінь з прикладних 
аспектів політичного процесу та виборчих і політичних технологій . 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 
даного напряму підготовки (спеціальності). 

Дисципліна «Політологія» дозволяє набути студентам додаткових  
світоглядних та політичних знань при опануванні циклів дисциплін 
гуманітарної  підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів розуміти та аналізувати 
політичні процеси національного і міжнародного рівнів, орієнтуватись в 
основних проблемах політичного життя, вплинути на формування 
загальноєвропейських принципів у політичній культурі слухачів.    

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
даної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- Предмет, методи, структуру та функції політології як науки та 

навчальної дисципліни. 
- Сутність, структуру і функції політики, а також її особливості в 

розвитку сучасного українського суспільства. 
- Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації 

суспільства. 
- Сутність політичної влади і її системотворчу роль в політичній 

системі суспільства. 
- Місце та роль держави в політичній системі, її структуру, форми 

правління і державного устрою. 
- Роль і функції політичних партій і партійних систем, становлення 

багатопартійності в Україні, та сутнісні і структурні характеристики 
вітчизняної політичної еліти і політичного лідерства. 

- Внутрішні характеристики та зовнішні прояви виборчих процесів, 
особливості політичних виборів, та виборчих технологій, їх значення для 
формування та наповнення змісту та напрямку політичного розвитку.  

- Зміст та особливості політичних трансформацій, зокрема процесів 
модернізації сучасних держав та особливостей виникнення і врегулювання 
внутрішніх та міждержавних політичних та військових конфліктів. 

 
Студенти повинні вміти : 
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- Користуватись категоріальним апаратом політичної науки, 
застосовувати її методи для пояснення поточних політичних явищ і процесів. 

- Вміти розрізняти сутність, зміст і відповідне спрямування 
конкретних політичних рішень і дій, як з боку влади, так і боку відповідних 
політичних партій чи громадських організацій і груп. 

- Визначати своє місце, роль, інтереси в політичній сфері, свої 
політичні вподобання чи пріоритети, прогнозувати власні політичні дії. 

- Орієнтуватись в сутності ідеологічних засад діючих політичних 
партій і блоків. 

- Відрізняти популістські та реально-політичні завдання виборчих 
технологій, розуміти зміст виборчих систем та особливості їх застосування. 

- Розуміти причини, способи проходження та врегулювання 
внутрішніх та зовнішніх політичних конфліктів. 

- Аналізувати напрямки та зміст міжнародних політичних процесів, 
орієнтуватись у визначенні місця України в сучасних модернізаційних і 
трансформаційних процесах. 
 

Це забезпечить формування у майбутніх фахівців таких компетенцій: розуміти 
місце  політичної науки у житті суспільства та власні політичні права і 
можливості; усвідомлювати об’єм та засоби впливу на політику як суспільства 
у цілому так і окремої людини; визначати власне місце у політичних процесах; 
розуміти загальні основи політичного розвитку нашої держави, зміст та 
напрямки впливу на суспільство політичної системи; розуміти виборчі процеси, 
їх впливи на рівень суспільного життя; володіти знаннями про внутрішні 
рушійні сили політичних конфліктів; орієнтуватись у внутрішній та 
міжнародній політиці.  

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Політика як суспільне явище. Політологія  у системі суспільних 

наук. 
Сутність, структура та функції політики, її теоретичні основи та 

особливості політичних процесів. Особливості функціонування політичних 
інститутів. Становлення і теоретичні передумови формування політичної 
науки, її предмет, структура, функції та методологія.  

Тема 2. Політична влада. Держава як базовий інститут політичної 
системи.  

Поняття, структура, сутнісні характеристики політичної влади. Теорії 
влади, особливості здійснення політичної влади в Україні. Державна влада та її 
поділ на законодавчу, виконавчу, судову. Сутність держави. Теорії виникнення 
держави, форми державного устрою, форми державного правління.  

 Тема 3. Політичні еліти і лідерство. 
Політична еліта як явище суспільного життя. Теорії політичних еліт. 

Становлення та структурування сучасної політичної еліти в Україні. Політичне 
лідерство: особливості формування та здійснення. Політичний вождизм. 

 Тема 4. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи як 
технології формування сучасних представницьких демократій. 
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Поняття політичної партії. Кадрові та масові політичні партії. Різновиди 
партійних систем в сучасному світі. Багатопартійна, двопартійна та 
однопартійна системи. Типи виборчих систем. Трансформація вітчизняного 
виборчого законодавства. 

Тема 5. Сутність політичних трансформацій та транзитивних процесів. 
Характеристика сутності поняття “політичний розвиток” та основні 

умови його здійснення. Процес виникнення та зміст політичної модернізації, її 
етапи. Органічна та відображена модернізація. Особливості модернізаційних 
процесів в Україні. 

Тема 6. Політичні конфлікти. 
Поняття політичного конфлікту, теорії політичних конфліктів, типологія 

конфліктів. Етапи виникнення, проходження та способи врегулювання 
політичних конфліктів. Внутрішні та зовнішні конфлікти. Політичний конфлікт 
в Україні. 

Тема 7. Міжнародні відносини та міжнародна політика. 
Основні напрямки та зміст міжнародних політичних процесів, місце України в 
сучасних міждержавних, міжнародних та трансформаційних процесах. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу 

Кафедра публічного управління та міжнародних відносин. Курс 
викладатиме професор Дмитренко С.П. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу  
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 16 год., практичних – 16 год., індивідуальної роботи – 8 год. 
(орієнтовно) 

VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 
1. Бегей І.І. Порадник із політології: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К., 2006. 
2. Білецька І.Б. Політологія: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К., 2005. 
3. Браун М. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000. 
4. Політологія для вчителя : [навч. посіб. для студентів педагогічний ВНЗ 

/ за заг. ред. : К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка]. ― К. : Вид-во ім. 
М.П.Драгоманова, 2011. ― С. 141―160. 

5. Політичний процес в Україні: ключові питання і суперечності. – К., 
2004. 

6.  Поппер К.Р. Відкрите суспільство та його вороги: В 2-х т. К., 1994. 
7.  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. К., 2006. 
8. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2002. 

9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): 
підручник. – К.: Либідь, 2002. 

10. Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайлівська О.Г., Новакова О.В., 
Пашина Н.П. Політологія: Навчальний посібник / відп. ред. Г.П.Щедрова. – 
Луганськ: СНУ ім.. В.Даля. – 2005. 
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  Інформаційні ресурси 

1. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України. URL: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7. 

2. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». URL: 
http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about. 

3. Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: 
http://www.icps.com.ua/publications.html. 

4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 
України. URL: http://www.niss.gov.ua/ public/File/ 
2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf. 

5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua. 

 VІІІ. Система оцінювання:  

Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку. 
Залік проводиться у усній формі. Перелік  питань, які виносяться на залік 
затверджуються кафедрою. 

  

http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7
http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about
http://www.icps.com.ua/publications.html
http://www.niss.gov.ua/ public/File/ 2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Український правопис: нова редакція» 

 
I. Основна мета засвоєння курсу: підготовка кваліфікованих фахівців, які 
досконало володіють культурою писемного мовлення: оновленими (зміненими) 
правописними нормами української мови. 
II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців напряму 
підготовки (спеціальності) 
Дисципліна «Український правопис: нова редакція» дає змогу студентам 
розвивати базові та професійні правописні компетентності, необхідні для 
майбутньої фахової діяльності та опанування циклу дисциплін професійної 
підготовки. 
III. Завдання дисципліни: 
- ознайомити студентів із лінгвістичними та історико-політичними 

чинниками створення нової редакції українського правопису; 
 забезпечити оволодіння зміненими правописними стандартами, практичним 

використанням їх орфографічних варіантів. 
IY. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
дисципліни 
Основні знання: 
 основні тенденції формування й розвитку правописної системи української 

мови, чинники створення нової редакції українського правопису; 
 оновлені стандарти українського правопису, варіативні норми реалізації їх в 

усному та писемному мовленні.  
Основні вміння:  
 - практично використовувати оновлені стандарти українського правопису, 

правописні норми сучасної української літературної мови на різних її 
рівнях; 

 -  послуговуватися варіативними орфографічними нормами в усному та 
писемному мовленні; 

 - здійснювати орфографічний аналіз особливостей різних за стилем та 
жанрами текстів з погляду добору лексичного матеріалу (значення і 
правопис слів), правописного оформлення різних граматичних форм; 

 - пояснювати орфографічне написання слів, повно формулюючи відповідні 
правила. 

Y. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1.1 Нова правописна кодифікація мови. Лінгвістичні та історико-
політичні чинники створення нової редакції українського правопису. 
Тема 1.2 Історичні обставини творення і розвитку української літературної 
мови та правопису: від початків формування до ХVІІІ століття. Співіснування 
різних правописних систем на українських землях у ХІХ – на поч. ХХ ст. як 
передумови виникнення правописного плюралізму. 
Тема 1.3 «Український правопис» 1990 року і його вплив на мовно-правописні 
суперечки. Правописні дискусії в незалежній Україні. Спроба правописної 
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реформи на межі ХХ-ХХІ ст. (1999, 2003). Світовий досвід щодо реформування 
національних правописів. 
Тема 1.4 Правопис частин основи слова. Уживання І, И на початку слова. 
Уживання літери ґ в українських топонімах і прізвищах. 
Тема 1.5 Правопис частин основи слова. Уточнення чергування прийменників 
(префіксів) у та в, уживання в перед абревіатурою, після скорочених слів. 
Тема 1.6 Правопис частин основи слова. Нові стандарти спрощення в 
буквосполученнях ; подвоєння букв як наслідок їх збігу. Зміни у правописі 
префіксів (іншомовних) і суфіксів. 
Тема 1.7 Правопис частин основи слова. Зміна правопису складних слів.  
Тема 1.8 Правопис частин основи слова. Правопис складноскорочених слів 
(мішаних та складових абревіатур) й похідних від них. Зміни у правописі 
складних слів з дефісом. Уточнення правопису числівниково-літерних 
найменувань. 
Тема 1.9 Правопис частин основи слова. Зміна правил написання пів з 
іменниками. Варіативне написання невідмінюваного числівника із загальними 
та власними назвами. 
Тема 1.10 Правопис частин основи слова. Нові стандарти уживання великої 
літери. Уживання великої літери в особливому стилістичному вживанні. 
Упорядкування вживання великої літери в релігійних назвах та назвах 
технічних виробів. Зміни в назвах товарних знаків, марок виробів.  
Тема 1.11 Правопис закінчень відмінюваних слів. Зя̓ва варіативних форм 
родового відмінка іменників. Особливості написання окремих дієслівних форм. 
Тема 1.12 Правопис слів іншомовного походження. Варіативне передавання 
приголосних звуків і букв на позначення приголосних. Неподвоєні й подвоєні 
букви на позначення приголосних. 
Тема 1.13 Правопис слів іншомовного походження. Нові стандарти в 
передаванні голосних звуків і букв на позначення голосних. Подвоєння букв на 
позначення голосних. Доповнення правила невідмінюваних іменників 
іншомовного походження. 
Тема 1.14 Правопис власних назв. Доповнення у правописному оформленні 
українських і слов'янських прізвищ, імен. Уточнення щодо написання 
слов'янських прізвищ із прикметниковими суфіксами. 
Тема 1.15 Правопис власних назв. Доповнення щодо особливостей оформлення 
складених прізвищ, псевдонімів або прізвищ. Правопис назв жителів, 
префіксальних прикметників, іменників, утворених від географічних назв. 
Тема 1.16 Уточнення правил уживання розділових знаків. Кома, двокрапка, 
тире у простому та складному реченні. 
Тема 1.17 Уточнення правил уживання розділових знаків. Оформлення цитат 
та епіграфів. Використання скісної риски, дужок, лапок. Комбіноване вживання 
розділових знаків. 
YI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 
Кафедра культури української мови, професор, кандидат філологічних наук 
Шевчук Світлана Володимирівна. 
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YII. Обсяг навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 
лекційних – 6 годин, практичних – 28 годин, самостійна робота студентів – 56 
годин. 
Дисципліна викладається у 1 семестрі. 
YIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 
1. Український правопис / НАН, Ін-т мовознавства, Ін-т української мови, 
Український мовно-інформаційний фонд. – Київ: Наукова думка, 2019. – 391 с. 
2. Новий український правопис: коментарі, завдання та вправи. /упоряд.О. Г. 
Куцінко. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 168 с. 
3. Лобода Т. М. Український правопис. Лекційний курс, система орієнтирів для 
самостійної роботи студентів і контролю. Навчально-методичний посібник. – 
Київ:Вид-во НПУ, 2019. - 201 с. 
IX. Система оцінювання 
Поточний контроль: опитування (усне, писемне), тестування, диктанти, 
виконання  завдань, написання рефератів, створення проєктів. 
Підсумковий контроль: залік 
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Анотація дисципліни за вибором студента 
  

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
  

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Логіка» 

  
І. Основна мета засвоєння курсу.  
Формування у студентів знань з логіки, засвоєння навиків правильного 

мислення та вміння застосовувати їх у подальшій навчальній, науковій та 
практичній діяльності. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 
даної спеціальності. 

Необхідність вивчення студентами, Факультету природничо-геогрaфічної 
освіти тa екології, логіки зумовлена тим, що строгий стиль мислення, що 
формується у процесі вивчення логіки, виховує дисципліну думки, навички 
раціональної легітимації соціальної поведінки. Логіка являє собою широкий 
набір евристичних методів, засвоєння яких значно розвиває творчі здібності як 
щодо власне теоретичної, так і щодо суто практичної діяльності. Викладання 
логіки має формувати сучасний стиль мислення, що поєднує в собі точність 
природничо-наукової та образність і метафоричність гуманітарної думки. 
Соціальна комунікативність вимагає високої логічної культури, ефективного 
використання засобів логіки, вміння логічно обґрунтовувати правильні 
твердження та спростовувати неправильні. Отримані знання з логіки можуть 
бути використані студентами при вивчені ними інших дисциплін з циклу 
професійної та практичної підготовки.   

ІІІ. Завдання дисципліни. 
Навчити студентів висвітлювати свої міркування та здобутки наук у 

ясній, чіткій та однозначній формі; давати  правильні визначення поняттям та 
термінам; аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи 
висловлювань; логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати 
неправильні; професійно застосовувати набутий категоріальний апарат. 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
даної дисципліни 

Результати навчання: 
 Знати базовий понятійний апарат  логіки;  основні логічні закони; логічні 

операції над поняттями та судженнями, їх правила та можливі помилки при 
цьому; засоби та методи формалізації систем висловлювань живої мови та 
правила оперування з ними. 

 основні види умовиводів; 
 основи логічної теорії доведення та спростування, їх правила та можливі 

помилки.. 
 Вміти давати  правильні визначення поняттям та термінам; 
 аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи 

висловлювань. 
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 логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати 
неправильні; 

 робити безпосередні та опосередковані умовиводи; 
 знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях. 

Здобуті компетентності: 
 Аналітична та когнітивна (через здатність до комплексного теоретичного 

аналізу систем висловлювань, використання різних логічних прийомів при 
визначенні форми мислення). 

 Комунікативна та аналітична (через здатність до поєднання різнопланового 
логіко-аналітичного інструментарію  до вирішення конкретних теоретичних 
задач). 

 Пізнавальна (поглиблене знання базового понятійного апарату логіки, 
законів логіки, методів формалізації систем висловлювань, логічної теорії 
доведення та спростування); 

 Практична (оволодіння навичками логічного обґрунтовувати правильних 
тверджень та спростовування неправильних, знаходження логічних помилок 
у визначеннях, умовиводах та доведеннях).  

 Соціальна (удосконалення культури логічного мислення, а також здатність 
спілкуватися з експертами з інших галузей). 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Модуль І. Поняття та судження  (2 кредити / 60 годин)  
Тема 1.1. Вступ. Предмет логіки 
Мислення як засіб пізнання. Логіка та філософія. Чуттєві форми пізнання: 

відчуття, сприйняття, уявлення. Особливості абстрактного мислення: 
узагальненість, опосередкованість, активність відображення, нерозривний 
зв’язок з мовою. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовивід. 
Логічна форма як структура думки. Поняття закону правильного мислення: 
необхідний, повторюваний, суттєвий зв’язок між думками. Закони та форми 
мислення як ідеальні об’єкти, їх зв’язок з матеріальними носіями. Логіка як 
філософська наука про закони та форми правильного мислення. Класична і 
некласична логіка.  

Тема 1.2 Логікa і мовa 
Природна та штучна мова. Мова як семіотична система. Семіотичний 

характер логіки. Логічна семіотика: синтаксис, семантика, прагматика. 
Об’єктна мова та метамова. Теорія семантичних категорій. Поняття про мову 
логіки висловлювань. Формалізація вербальних виразів. Логічна форма та 
логічна схема. 

Тема 1.3. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з 
поняттями  

Поняття про ознаку предмета думки. Загальні, одиничні, суттєві, несуттєві 
ознаки. Логічні прийоми утворення понять: аналіз, синтез, порівняння, 
абстрагування та узагальнення. Поняття та слово, їх зв’язок та відмінність. 
Зміст та обсяг поняття, закон їх оберненого відношення. Обмеження та 
узагальнення  поняття. Види понять за обсягом та за змістом.  Порівнянні та 
непорівнянні, сумісні та несумісні поняття. Об’ємна інтерпретація відношень 
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між поняттями: колові схеми Л.Ейлера. Логічні відношення між поняттями та 
онтологічні відношення між предметами. Логічна операція визначення поняття 
(дефініція). Дефінієндум та дефінієнс. Види визначення поняття. Правила 
визначення.  Неявні визначення та прийоми, подібні до визначення. Логічна 
операція поділу поняття. Ділене поняття, члени поділу, основа поділу. Види 
поділу. Правила поділу. Дихотомічний поділ. Класифікація. Помилки у 
визначенні та поділі поняття як наслідок порушення відповідних правил. 

Тема 1.4. Категоричне судження. Логічні відношення між 
категоричними судженнями 

Заперечні та стверджувальні, істинні та хибні висловлювання. Судження 
як логічна форма. Відображення зв’язків між предметами, між предметом та 
його ознакою. Судження та речення. Ідеальна форма та матеріальний носій. 
Види простих речень. Терміни судження: суб’єкт та предикат. Логічна зв’язка 
судження. Логічний наголос. Просте та складне судження. Види простих 
суджень. Атрибутивне судження, його структура. Релятивне судження, його 
структура. Судження існування, його структура. Категоричне судження: 
стверджувальне та заперечне. Одиничне, часткове, загальне судження. 
Виділяюче судження. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень 
за якістю і кількістю: А (S,Р), Е (S,Р), І (S,Р), О (S,Р). Поняття розподіленого та 
нерозподіленого термінів. Порівнянні та непорівнянні судження. Сумісні та 
несумісні судження. Еквівалентні прості судження. Закон тотожності як 
принцип правильного мислення. Помилки, як наслідок порушення закону 
тотожності. Часткова сумісність простих суджень.  “Логічний квадрат” як 
систематичний огляд відношень між простими категоричними судженнями. 
Відношення протилежності. Закон суперечності як принцип правильного 
мислення. Відношення суперечності між простими судженнями. Закон 
виключеного третього як принцип правильного мислення. 

Тема 1.5. Складне судження 
Поняття складного судження. Елементарне (атом) та складне (молекула) 

висловлювання. Пропозиційна змінна. Логічний сполучник, логічна операція, 
символи логічних операцій. Утворення молекулярних висловлювань з 
атомарних. Поняття таблиці (матриці) істинностей, правила їх утворення для 
формули, що складається з “n” атомів. Визначення логічних операцій: 
кон’юнкції, диз’юнкції, сильної диз’юнкції, імплікації, подвійної імплікації, 
заперечення. Антецедент та консеквент імплікації.  Матеріальна імплікація та 
умовне висловлювання. Формалізація вербальних висловлювань: засоби та 
правила. Поняття завжди істинної формули. Відношення еквівалентності між 
складними висловлюваннями. Еквівалентні формули.  Особливості імплікації, її 
визначення через випадок істинності. Відношення логічного слідування. 
Алгоритм виявлення логічного слідування. 

Модуль ІІ. Умовивід (1 кредит / 30 годин)  
Тема 2.1. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм 
Умовивід як логічна форма, його структура. Поняття вивідного знання. 

Вивід як відношення логічного слідування. Необхідні та ймовірні виводи.  
Дедуктивні виводи: категоричні та виводи логіки  висловлювань. Безпосередні 
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та опосередковані  дедуктивні умовиводи. Поняття правильного та 
неправильного умовиводу. Алгоритм перевірки виводу на правильність. 
Обернення (conversio) судження, його правила та виключення. Просте 
обернення та обернення з обмеженням. Перетворення (obversio) судження, його 
правила. Протиставлення предикатові (contrapositio praedicatum), його правила 
та виключення. Безпосередні дедуктивні виводи за “логічним квадратом”. 
Поняття простого категоричного силогізму. Терміни силогізму: більший, 
менший, середній. Визначення силогізму. Аксіома силогізму. Силогізм 
стверджувальний та заперечний. Об’ємна інтерпретація термінів силогізму. 
Загальні правила силогізму стосовно термінів та засновків.  Фігури та модуси 
силогізму. Особливі правила фігур категоричного  силогізму. Помилки в 
силогізмі, правила силогізму стосовно термінів та засновків.  Виключення з 
правил категоричного силогізму. Силогізм з виділяючим судженням. Слабкі 
модуси силогізму. 

Тема 2.2. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід 
Поняття про виводи логіки висловлювань. Правильні і неправильні 

структури виводів логіки висловлювань. Суто умовні виводи. Умовно-
категоричні виводи. Modus ponens. Modus tollens. Ймовірні модуси умовно-
категоричних виводів. Суто розділові виводи. Modus tollendo ponens.  
Modus ponendo tollens.  Умови їх коректності та їх різновиди. Правильні 
структури виводів як закони логіки і правила виводу. Умовно-розділові виводи. 
Проста конструктивна дилема. Складна конструктивна дилема. Проста 
деструктивна дилема. Складна деструктивна дилема. Скорочені силогізми: 
умовно-категоричні, розділово-категоричні. Емпіричне пізнання та 
узагальнення його результатів. Поняття індуктивного умовиводу. Ознака 
предмета та її повторюваність. Структура індуктивного умовиводу. Повна та 
неповна індукція. Закриті класи предметів. Повна індукція як необхідний 
умовивід.  Неповна індукція як ймовірний умовивід. Популярна та наукова 
індукція. Поняття наукової індукції. Основні властивості причинного зв’язку – 
теоретична основа методів наукової індукції. Методи  наукової індукції. 

Тема 2.3.  Доведення та спростування 
Поняття та структура доведення. Теза доведення, аргументи, демонстрація. 

Дедуктивне доведення як відновлення підстав  для   висновку (тези). Основні 
правила доведення. Введення кон’юнкції та ди’юнкції. Усунення кон’юнкції та 
диз’юнкції. Правила modus ponens та modus tollens. Пряме доведення як 
послідовний ланцюжок виводів. Непряме доведення. Поняття антитези 
доведення.  Апагогічне непряме доведення істинності тези. Розділове непряме 
доведення істинності тези. Поняття  спростування тези та його види. Пряме 
спростування тези. Непряме спростування тези.  Критика аргументів. Критика 
демонстрації. Правила змістовного доведення: стосовно тези, стосовно 
аргументів, стосовно демонстрації. Найбільш поширені помилки при цьому. 

V. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 

Кафедра філософії Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. (вул. Тургенівська 8/14, к. 3-13, тел.: (044) 486-30-78). 
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Шушкевич Євгеній Миколайович, к.філос.н., старший викладач. 
VІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу  

Розподіл  
за семестрами Годин 

Назва 
дисци
пліни Екза

мен 
За
лік 

Курс
ова 
робо
та 

Кред
ити 
ECT
S  

Всь
ого 

Самос
тійна 
робота 

Аудит
орних 

Лек
ції 

Практ
ичні 

Семіна
рські 

Лабора
торні 

Логіка - 5 - 3 90 56 34 17 - 17 - 
  
VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Асмус В.Ф.  Логика / В.Ф. Асмус. – М.: Едиториал УРСС. – 2001. – 392 с. 
2. Богдановський І.В. Тестові завдання з дисципліни “Логіка” (для бакалаврів). 

/ І.В. Богдановський. – К.: МАУП, 2006. – 24 с. 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник / В.А. Бочаров, В.И. 

Маркин. – М.: ИД. «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2008. – 560 с. 
4. Володкович В.А. Сборник логических задач / В.А. Володкович.  – М.: 

Дом педагогики, 1998. – 124 с.  
5. Гетманова А.Д.  Логика: учебник, словар, практикум / А. Д. Гетманова. – М.: 

Академический Проект: Гаудеамус, 2007. –  2007. – 712 с. 
6. Гетманова А. Д.  Логика. Словарь и задачник / А. Д. Гетманова. – М.: 

Владос, 1998. – 336 с. 
7. Гнатюк Я. С. Сучасна символічна логіка: Лекційний курс: Навч. посібник / 

Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 160 с. 
8. Гончарук С. И. Логика. Учебное пособие для студентов и 

аспирантов гуманитарних вузов / С.И. Гончарук. – М.: АПК и ППРО, 2007. 
– 220 с. 

9.  Горский Д.П. Краткий словарь по логике / Горский Д.П., Ивин А.А., 
Никифорова А.Л.   – М.: Мысль, 1991. – 344 с. 

10. Гусев Д.А. Краткий курс логики: Искусство правильного мышления. / 
Д.А. Гусев. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

11. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П., Сластенко Е.Ф. Логика: учеб. пособие. – 5-е 
изд., стереотип. / Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.: ил. 
– Библиогр. В конце глав. 

12. Жеребкін В.Є. Логіка / В. Є. Жеребкін. – Харків,  1999. – 256 с. 
13. Івін О.А. Логіка / О. А. Івін. –  К.: Артек,  1996. -232 с. 
14. Ішмуратов  А.Т. Вступ до філософської логіки / А.Т. Ішмуратов. – К.: Абрис, 

1997.  – 350 с. 
15. Ивин А.А. Логика / А.А. Ивин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 320 с. 
16. Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, А.Л. Никифоров. — М.: Туманит, 

ВЛАДОС, 1997. — 384 с. 
17. Ивлев Ю.В. Учебник логики: [Семестровый курс: Учебник] / Ю.В. Ивлев. — 

М.: Дело, 2003. — 208 с. 
18. Конверський А.Є. Логіка / А.Є. Конверський. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 

272 с. 
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19. Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна: Підручник / 
А.Є. Конверський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет, 2007. – 440 с. 

20. Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. 2-е вид. / Н. Г. Мозгова. – К.: Каравела, 
2011. – 248 с. 

21. Орендарчук Г. О. Логіка: Навчальний посібник / Г. О. Орендарчук.  – 
Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Астон, 2008. – 272 с. 

22. Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике / В. Н. Переверзев. 
– М.: Мысль, 1995. – 221 с. 

23. Петров Ю.А. Азбука логического мышления / Ю.А. Петров. – М.: Высшая 
школа, 1991. – 272 с. 

24. Сластенко Є. Ф., Ягодзінський С. М. Логіка: Навч. посіб. / Є.Ф. Сластенко, 
С. М. Ягодзінський. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 192 с. 

25. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. 
Г. Тофтул.  – К.: Академія, 2003. – 368 с. 

26. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: Навч. посіб. / І. В. Хоменко. – 
К.: Юрінком Інтер, 2001 – 192 с. 

27. Хоменко І.В. Логіка: Підручник / І. В. Хоменко. – Абрис, 2004. – 256 с. 
28. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – 

К.: Золоті Ворота, 1996. – 256 с. 
29. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. / Б.Л. Яшин. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1996. – 224 с.    
30. Ajdukiewicz R. Abriss der Logik / R. Ajdukiewicz. - Berlin: Aufbau-Verlag, 

1958. - 357  s. 
31. Carnap R. Logishe Syntax der Sprache / R. Carnap. – Wien,  1964. – 523 s. 
32. Reichenbach H. Elements of symbolic logic/ H. Reichenbach.  - N. J., 1962. – 331 

s. 
33. Smullyan R. Logical labyrinths / Raymond M. Smullyan. – Wellesley, 

Massachusetts, A.K. Peters, Ltd., 2009. – 328 p. 
34. Tarski A. Logic, semantics and metamathematics / A. Tarski.  -  Oxford, 1956. – 

245 s. 
35. Wesel H. Logic und philosophie / H. Wesel. - Berlin: Verlag  der Wissenschaften, 

1976. – 117 р. 
VІІІ. Система оцінювання:  
Поточний контроль: усні опитування на семінарських заняттях; 

розв’язування вправ з логіки; оцінювання індивідуальних навчально-дослідних 
завдань студентів; тестовий; перевірка самостійної роботи студентів; перевірка 
конспектів лекцій та семінарських занять; письмові модульні контрольні 
роботи (тести та вправи з логіки).  

Підсумковий контроль: усне опитування та письмові вправи (задачі з 
логіки) з перевірки знань та вмінь з курсу дисципліни. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
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ДИСЦИПЛІНИ ДРУГОГО ЦИКЛУ 

 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ» 
 

І. Основна мета засвоєння курсу «Основи колоїдної хімії» полягає у 
формуванні розуміння фізико-хімічних закономірностей процесів та явищ, що відбуваються 
на межі поділу фаз при вивченні дисперсного стану речовини у дисперсних системах 
природного та технологічного походження, які мають сучасне значення для потреб 
суспільства при створенні нових матеріалів; це сприятиме підготовці сучасного вчителя 
хімії, конкурентоспроможного в умовах європейського освітнього простору.  

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 
спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 

 Дисципліна «Основи колоїдної хімії» дозволяє набути студентам додаткових 
фахових компетентностей при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки. 

ІІІ. Завдання навчальної дисципліни  
- формування у майбутніх вчителів хімії фундаментальних знань колоїдної хімії як хімії 

межі поділу фаз і складової загальної теоретичної бази хімічної науки; 
- формування вмінь та навичок щодо хімічного експериментального дослідження 

дисперсних властивостей систем, аналізу результатів експерименту, а також їх 
математичної обробки; 

- формування вмінь роботи з вимірювальними приладами. 
IV. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують.  
Вміння використовувати прилади та хімічне обладнання у професійної діяльності; 

здатність використовувати теоретичні знання з математики, практичні навички з хімії та 
фізики для оволодіння основами теорій й методів хімічного експерименту, їх використання 
для дослідження хімічних процесів; знання основних закономірностей перебігу хімічних 
реакцій та фізико-хімічних процесів, Застосування основних термодинамічних функцій до 
характеристики умов рівноваги та направленості хімічних процесів; володіння методами та 
технікою хімічного експерименту, методами спостереження, опису, ідентифікації та 
класифікації  хімічних об'єктів; навички роботи з хімічним посудом та лабораторним 
обладнанням; уявлення про сучасні досягнення хімічної науки, розуміння її ролі в науковому 
світогляді. 

V. Короткий зміст дисципліни. 
Тема 1. Поверхневі явища. Адсорбція. Дисперсний стан речовини, визначення 

поняття дисперсність. Класифікація дисперсних систем за розмірами, агрегатним станом та 
мікроструктурою.  

Тема 2. Вільна поверхнева енергія одиниці поверхні, поверхневий натяг межі 
розподілу фаз. Одиниці вимірювання поверхневого натягу. Поверхневий натяг межі 
розподілу Р/г, Р/р, Т/г та Т/р та полярність фаз. Правило полярності Ребіндера. Правило 
Антонова. Розтікання, змочування. Поняття про гідрофільність та олеофільність, коефіцієнт 
гідрофільності. Селективність змочування, флотація. Адгезія, робота адгезії. Когезія, робота 
когезії; емпіричне рівняння Шишковського.  

Тема 3. Поверхнево-активні речовини. Поверхнева активнiсть речовин. Зв'язок 
поверхневої активності з будовою та хімічним складом речовин: дифільна будова ПАР, 
правило Дюкло-Траубе.  Класифікація ПАР. Колоїдні розчини ПАР. Стан ПАР в розчинах. 
Міцелоутворення. Критична концентрація міцелоутворення (ККМ). 

Тема 4. Адсорбція. Поняття про адсорбцію. Теорія надлишкових величин Гіббса, 
рівняння Гіббса. Теорія адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра. 
Характеристика фiзичної адсорбцiї та хемосорбції. Основні принципи теорії 
полімолекулярної адсорбції БЕТ. Явище капілярної конденсації. Рівняння Фрейндліха 
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Тема 5. Адсорбенти. Класифікація адсорбентів за їх структурними характеристиками. 
Адсорбційні сили на поверхні твердих тіл. Визначення питомої поверхні адсорбентів за 
даними адсорбції з розчинів та газів. Характеристика адсорбентів за величиною пористості. 

Тема 6. Особливості адсорбції на межі тверда речовина-розчин електроліту (Т/р). 
Будова подвійного електричного шару (ПЕШ) на межі розподілу фаз. Механізм виникнення 
ПЕШ. Йонний обмін, катіоніти та аніоніти. Рівняння ізотерми йонного обміну Нікольського, 
константа рівноваги йонного обміну. Характеристика йонітів. Селективна адсорбція йонів, 
правило Ф. Панета і К. Фаянса.  

Тема 7. Ліофобні колоїдні системи. Будова міцел ліофобних колоїдно-дисперсних 
систем. Дзета-потенціал та методи його визначення. Вплив індиферентних та 
неіндиферентних електролітів на будову ПЕШ та величину дзета-потенціалу. Методи 
отримання ліофобних колоїдів.  

Тема 8. Ліофільні колоїдні системи. Класифікація розчинів ВМС. Характеристика 
розчинів ВМС за структурою, формою та гнучкістю молекул. Білки як амфотерні 
поліелектроліти. Iзоелектричний стан та ізоелектрична точка (рІ) білків. Вплив рН 
середовища на структуру та заряд макромолекул білків. Фактори стійкості розчинів ВМС. 
Коагуляція розчинів білків. Висолювання. Денатурація. Стабілізація золей ВМС. Захист 
ліофобних золей високомолекулярними сполуками. Методи очищення колоїдних систем: 
діаліз, електродіаліз, вівіультрафільтрація. 

Тема 9. Стійкість та коагуляція колоїдних систем. Механізм коагуляції згідно ДЛФО. 
Концентраційна коагуляція при дії індиферентних електролітів.  

Тема 11. Властивості дисперсних систем. Електрокінетичні явища: електрофорез, 
електроосмос, потенціал протікання, потенціал осідання. Оптичні та молекулярно-кінетичні 
властивості. Основи реології колоїдно-дисперсних систем. Поняття про в’язкість. Способи 
вираження в’язкості розчинів 

Тема 12. Структуровані системи. Коагуляційні структури. Будова драглів та гелів. 
Набухання. Стадії набухання. Ступінь набухання. Руйнування структурованих 
коагуляційних структур. Старіння драглів та гелей, синерезис.  

Тема 13. Грубодисперсні системи. Емульсії. Класифікація емульсій за природою та 
концентрацією дисперсної фази  та  дисперсійного середовища. Емульгатори. Піни. Теорія 
піноутворювання. Піноутворювачі. Структура піни. Кратність та час життя піни. Пінна 
флотація. Гасіння піни. Аерозолі. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 

Кафедра хімії факультету природничо-географічної освіти та екології, доцент, к.х.н., 
доцент Богатиренко В. А. 
VІI. Обсяг навального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредитів ЄКТС), з яких 

лекційних 11 год., лабораторних 22 год., самостійна робота студентів – 57 годин.    
VІІІ. Основні інформаційні джерела 

1. Богатиренко В. А., Михалюк С. О. Зошит з фізичної та колоїдної хімії. Графічно-
розрахункові роботи, задачі : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К. 
: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 102 с. 

2. Колоїдна хімія / Під ред.  В. В. Манка. – К. : Вид-во УДУХТ, 1999. – 238 с.  
3. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е. Физическая и коллоидная химия / Под 

ред. К. И. Евстратовой. – М. : «Высш. школа», 1990. –  487 с. 
ІХ. Поточний контроль. Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою 

усних опитувань на лабораторних заняттях; захисту результатів проведеного лабораторного 
дослідження; письмових контрольних робіт; контролю самостійної роботи – підготовки 
рефератів, презентацій з певної теми; контролю індивідуальних розрахункових завдань (за 
варіантом). 

Х. Підсумковий контроль: екзамен, VIII семестр. 
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСНОВИ ХІМІЇ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ» 

 
І. Основна мета засвоєння курсу «Основи хімії високодисперсних систем» 

полягає у формуванні у студентів розуміння фізико-хімічних закономірностей процесів та 
явищ, що відбуваються на межі поділу фаз при вивченні дисперсного стану речовини у 
дисперсних системах природного та технологічного походження дозволяє пов’язане з 
потребами суспільства у нових матеріалах та технологіях, що сприяє підготовці сучасного 
вчителя хімії, конкурентоспроможного в умовах європейського освітнього простору. 
ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців спеціальності 
014.06 Середня освіта (Хімія)  

Дисципліна «Основи хімії високодисперсних систем» дозволяє набути студентам 
додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу дисциплін професійної 
підготовки. 

ІІІ. Завдання навчальної дисципліни «Основи хімії високодисперсних систем»: 
формування у майбутніх вчителів хімії фундаментальних знань хімії поверхневих явищ як 
хімії межі поділу фаз і складової загальної теоретичної бази хімічної науки; формування 
вмінь та навичок щодо хімічного експериментального дослідження дисперсних властивостей 
систем, аналізу результатів експерименту, а також їх математичної обробки; формування 
вмінь роботи з вимірювальними приладами. 

IV. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують.  
здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в команді, уміння вести дискусію; здатність до письмової й 
усної комунікації державною мовою; вміння використовувати прилади та хімічне 
обладнання у професійної діяльності. Здатність використовувати теоретичні знання з 
математики, практичні навички з хімії та фізики для оволодіння основами теорій й методів 
хімічного експерименту, їх використання для дослідження хімічних процесів. Знання 
основних закономірностей перебігу хімічних реакцій та фізико-хімічних процесів, 
застосування основних термодинамічних функцій до характеристики різноманітних 
термодинамічних систем, умов рівноваги та направленості різноманітних процесів; вміння 
прогнозувати реакційну здатність сполук, напрямок та продукти хімічних реакцій; навички 
роботи з хімічним посудом та лабораторним обладнанням; уявлення про сучасні досягнення 
хімічної науки, розуміння її ролі в науковому світогляді. 

V. Короткий зміст дисципліни. 
Тема 1. Поверхневі явища. Адсорбція. Дисперсний стан речовини, визначення 

поняття дисперсність. Класифікація дисперсних систем.  
Тема 2. Вільна поверхнева ернергія одиниці поверхні, поверхневий натяг межі 

розподілу фаз. Одиниці вимірювання поверхневого натягу. Поверхневий натяг межі 
розподілу Р/г, Р/р, Т/г та Т/р та полярність фаз. Правило полярності Ребіндера. Правило 
Антонова. Розтікання, змочування. Поняття про гідрофільність та олеофільність, коефіцієнт 
гідрофільності. Селективність змочування, флотація. Адгезія, робота адгезії. Когезія, робота 
когезії; емпіричне рівняння Шишковського.  

Тема 3. Поверхнево-активні речовини. Поверхнева активнiсть речовин. Зв'язок 
поверхневої активності з будовою та хімічним складом речовин: дифільна будова ПАР, 
правило Дюкло-Траубе.  Класифікація ПАР. Колоїдні розчини ПАР. Стан ПАР в розчинах. 
Міцелоутворення. Критична концентрація міцелоутворення (ККМ). 

Тема 4. Поняття про адсорбцію. Теорія надлишкових величин Гіббса. Теорія 
адсорбції Ленгмюра. Характеристика фiзичної адсорбцiї та хемосорбції. Основні принципи 
теорії полімолекулярної адсорбції БЕТ. Явище капілярної конденсації. Рівняння Фрейндліха. 

Тема 5. Адсорбенти. Класифікація адсорбентів за їх структурними характеристиками. 
Адсорбційні сили на поверхні твердих тіл. Визначення питомої поверхні адсорбентів за 
даними адсорбції з розчинів та газів. Характеристика адсорбентів за величиною пористості. 
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Тема 6. Особливості адсорбції на межі тверда речовина-розчин електроліту (Т/р). 
Будова подвійного електричного шару (ПЕШ) на межі розподілу фаз. Механізм виникнення 
ПЕШ. Йонний обмін, катіоніти та аніоніти. Рівняння ізотерми йонного обміну Нікольського, 
константа рівноваги йонного обміну. Характеристика йонітів. Селективна адсорбція йонів, 
правило Ф. Панета і К. Фаянса.  

Тема 7. Ліофобні колоїдні розчини. Будова міцел ліофобних колоїдно-дисперсних 
систем. Дзета-потенціал та методи його визначення. Вплив індиферентних та 
неіндиферентних електролітів на будову ПЕШ та величину дзета-потенціалу. Методи 
отримання ліофобних колоїдів.  

Тема 8. Ліофільні колоїдні системи. Характеристика розчинів ВМС за структурою, 
формою та гнучкістю молекул. Поліелектроліти. Iзоелектричний стан та ізоелектрична точка 
(рІ). Фактори стійкості розчинів ВМС. Коагуляція розчинів білків. Висолювання. 
Денатурація. Стабілізація золей ВМС. Захист ліофобних золей високомолекулярними 
сполуками. Методи очищення колоїдних систем. 

Тема 9. Стійкість та коагуляція колоїдних систем. Механізм коагуляції згідно ДЛФО. 
Концентраційна коагуляція при дії індиферентних електролітів.  

Тема 11. Властивості дисперсних систем. Електрокінетичні явища: електрофорез, 
електроосмос, потенціал протікання, потенціал осідання. Оптичні та молекулярно-кінетичні 
властивості. Основи реології колоїдно-дисперсних систем. Поняття про в’язкість. Способи 
вираження в’язкості розчинів. 

Тема 12. Структуровані системи. Коагуляційні структури. Будова драглів та гелів. 
Набухання. Стадії набухання. Ступінь набухання. Руйнування структурованих 
коагуляційних структур. Старіння драглів та гелей, синерезис.  

Тема 13. Грубодисперсні системи. Емульсії. Класифікація емульсій за природою та 
концентрацією дисперсної фази  та  дисперсійного середовища. Емульгатори. Піни. Теорія 
піноутворювання. Піноутворювачі. Структура піни. Кратність та час життя піни. Пінна 
флотація. Гасіння піни. Аерозолі. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 

Кафедра хімії факультету природничо-географічної освіти та екології, доцент, к.х.н., 
доцент Богатиренко В. А. 

VІI. Обсяг навального навантаження та терміни викладагня курсу 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких 

лекцій 11 год., лабораторних 22 год., самостійна робота студентів – 57 години.    
VІІІ. Основні інформаційні джерела 

1. Богатиренко В. А., Михалюк С. О. Зошит з фізичної та колоїдної хімії. Графічно-
розрахункові роботи, задачі : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К. 
: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 102 с. 

2. Колоїдна хімія / Під ред.  В. В. Манка. – К. : Вид-во УДУХТ, 1999. – 238 с.  
3. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е. Физическая и коллоидная химия / Под 

ред. К. И. Евстратовой. – М. : «Высш. школа», 1990. –  487 с. 
ІХ. Поточний контроль. Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою 

усних опитувань на лабораторних заняттях; захисту результатів проведеного лабораторного 
дослідження; письмових контрольних робіт; контролю самостійної роботи – підготовки 
рефератів, презентацій з певної теми; контролю індивідуальних практичних завдань (за 
варіантом). 

Х. Підсумковий контроль: екзамен,VIIІ семестр. 
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ДИСЦИПІЛНИ ТРЕТЬОГО ЦИКЛУ 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ» 

 
І. Основною метою викладання навчальної дисципліни “Хімічний експеримент” є 

розвиток пізнавальних інтересів і  мотивації студентів до використання хімічного 
експерименту у загальноосвітніх навчальних закладах, поглиблення знань з техніки та 
методики виконання хімічного експерименту, вдосконалення відповідних навичок та умінь. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму 
підготовки (спеціальності). 

Дисципліна “Хімічний експеримент” дозволяє набути студентам додаткових фахових 
компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної  підготовки. 

ІІІ. Завданнями вивчення дисципліни “ Хімічний експеримент” є узагальнити та 
систематизувати теоретичний матеріал з використання хімічного експерименту в 
навчальному  процесі ЗНЗ; удосконалити вміння та навички з використання різноманітних 
методичних прийомів демонстрування; відпрацювати техніку виконання хімічних дослідів, 
учнівського експерименту.  

ІV. Основні результати навчання і компетентності, які вони формують: 
 здатність застосовувати основні методи хімічного та фізико-хімічного аналізу для 

встановлення якісного та кількісного складу речовин, аналізу природних об’єктів;  
 володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації хімічних об'єктів; 

вибір реагентів для забезпечення проведення аналізів речовин;  
 здатність здійснювати розрахунки на приготування розчинів, вираження складу 

розчинів, визначати концентрацію розчинів;  
 здатність здійснювати розрахунки, використовуючи основні закони хімії;  
 базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; 
 базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін. 
V. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Матеріально-методичне забезпечення ЗНЗ для проведення хімічного 

експерименту. Роль хімічного експерименту в розвитку абстрактного мислення учнів. 
Функції хімічного експерименту; основні вимоги щодо демонстраційного експерименту. 
Роль вчителя в організації та проведенні практичних робіт, лабораторних дослідів учнями. 
Методика демонстрування дослідів. Методичний коментар під час демонстрування дослідів. 
Загальні вимоги безпеки та гігієни праці, що висуваються до кабінету хімії. Правила безпеки 
під час роботи в хімічній лабораторії. Класифікація хімічних реактивів. Картотека хімічних 
речовин. Загальні правила роботи з реактивами, розміщення та зберігання реактивів в 
хімічній лабораторії. Хімічний посуд та обладнання, що використовують в шкільному 
демонстраційному експерименті. Розміщення обладнання та посуду в лабораторії хімії ЗНЗ. 
Будова та призначення універсального демонстраційного штативу та демонстраційного 
столу. Основні прийоми, якими повинен володіти вчитель під час проведення демонстрацій з 
хімії. Основні вимоги до вчителя під час виконання демонстраційних дослідів.  

Тема 2. Способи очищення та виділення речовин. Фізичне та хімічне розділення та 
очищення твердих та рідких компонентів сумішей. Фільтрування, центрифугування,  
перегонка, сублімація (возгонка); упарювання та перекристалізація, розділення сумішей 
магнітом.  

Іоніти (катіоніти та аніоніти) та їх застосування. Хроматографія,  адсорбція та 
адсорбенти.  

Тема 3. Вода та розчини в хімічному експерименті. Апарати та  устаткування для 
добування дистильованої води в лабораторії. Розчини: істинні та колоїдні. Процес 
розчинення, його фізико-хімічна природа. Залежність розчинності речовин від різних 
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чинників. Явища, що спостерігаються під час розчинення речовин. Реакція середовища (рН), 
індикатори. Особливості хімічних реакцій, що відбуваються в розчинах речовин.  

Тема 4. Робота з газами в курсі хімії. Основні властивості газоподібних речовин. 
Прилади для добування та зберігання газів. Будова, принцип дії та підготовка до роботи 
апарата Кіппа та газометра; правила роботи з ними. Застережні заходи при роботі з 
приладами для добування газів. Методика їх використання. Способи збирання та 
переливання газів. Висушування газів. Газоподібні речовини, що вивчаються в курсі 
неорганічної хімії,  робота з газами в курсі органічної хімії.  

Тема 5. Досліди з використанням електричного струму. Необхідне обладнання для 
проведення дослідів з використанням електричного струму. Будова та принцип дії приладу 
для електролізу солей (ПЕС). Монтування саморобних установок. Електролітична 
дисоціація. Електроліти (сильні та слабкі), неелектроліти. Ступінь та константа дисоціації.  
Електроліз.  

Тема 6. Основні закономірності хімічних реакцій. Енергетичний ефект хімічних 
реакцій. Швидкість хімічних реакцій; фактори, що на неї впливають. Каталіз та каталізатори; 
значення каталітичних процесів. Оборотні та необоротні хімічні реакції. Хімічна рівновага;  
зміщення хімічної рівноваги. Окисно-відновні процеси з точки зору електронної теорії;  
гальванічні елементи. Корозія металів; способи їх захисту від корозії.   

Тема 7. Позаурочний  експеримент. Місце демонстраційного експерименту в системі 
позаурочної та позакласної робіт з хімії. Використання хімічного експерименту у викладанні 
курсів за вибором  в основній та профільній школах. Особливості планування, підготовки та 
виконання хімічних дослідів на факультативних заняттях підвищеного рівня, прикладних 
факультативах та спецкурсах. Ефективність використання демонстраційного експерименту 
під час проведення конференцій з хімії. Функції та роль хімічного експерименту під час 
проведення масових заходів з хімії: вечорів, конкурсів і тижнів хімії (зокрема для молодших 
школярів). 

Віртуальний хімічний експеримент як сучасний засіб та метод навчання хімії. Переваги 
та недоліки застосування віртуального хімічного експерименту. Особливості використання 
мультимедійних засобів під час проведення уроків хімії та позакласних заходів. 

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу 

Кафедра хімії факультету природничо-географічної освіти та екології.  
Прибора Наталія Андріївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 
VІI. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них лабораторних 

33 години, самостійної роботи студентів 57 годин. Дисципліна викладається в VІІ семестрі. 
VІІI. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:  

1. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ / П.И. Воскресенский.  – М.: Химия, 
1973. – 718 с.  

2. Грабовий А.К. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в 
загальноосвітніх навчальних закладах [монографія] / А.К. Грабовий. – Черкаси: ЧНУ 
імені Богдана Хмельницького, 2012. – 376 с. 

3. Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии: [учеб. пособие для вузов] / 
Б.Д. Степин. – М.: Химия, 1999. – 600 с.  

ІХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання лабораторних робіт, модульний 

контроль – написання модульних контрольних робіт, контроль самостійної роботи – шляхом 
тестування,  написання рефератів, участі у конференціях.  

Підсумковий контроль:  залік (усний) у VІІ семестрі. 
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ТЕХНІКА ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ» 

 
І. Основною метою викладання навчальної дисципліни “Техніка демонстраційного 

експерименту” є розвиток пізнавальних інтересів і  мотивації студентів до використання 
хімічного експерименту у загальноосвітніх навчальних закладах, поглиблення знаннь з 
техніки та методики виконання хімічного експерименту, вдосконалення відповідних навичок 
та умінь. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму 
підготовки (спеціальності). 

Дисципліна “Техніка демонстраційного експерименту” дозволяє набути студентам 
додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної  підготовки. 

ІІІ. Завданнями вивчення дисципліни “Техніка демонстраційного експерименту” є 
узагальнити та систематизувати теоретичний матеріал з використання хімічного 
експерименту в навчальному  процесі ЗНЗ; удосконалити вміння та навички з використання 
різноманітних методичних прийомів демонстрування; відпрацювати техніку виконання 
демонстраційних дослідів, учнівського експерименту; виробити установку на постійне 
вдосконалення техніки та методики проведення демонстраційних дослідів; активізувати 
творче мислення студентів. 

ІV. Основні результати навчання і компетентності, які вони формують: 
- здатність застосовувати основні методи хімічного та фізико-хімічного аналізу для 

встановлення якісного та кількісного складу речовин, аналізу природних об’єктів;  
- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації хімічних об'єктів; 

вибір реагентів для забезпечення проведення аналізів речовин;  
- здатність здійснювати розрахунки на приготування розчинів, вираження складу розчинів, 

визначати концентрацію розчинів;  
- здатність здійснювати розрахунки, використовуючи основні закони хімії;  
- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; 
- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін. 
V. Короткий зміст дисципліни 

Тема 1.1. Матеріально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів для проведення демонстраційного експерименту. Роль хімічного експерименту в 
розвитку абстрактного мислення учнів. Функції демонстраційного експерименту; основні 
вимоги щодо демонстраційного експерименту. Роль вчителя в організації та проведенні 
практичних робіт, лабораторних дослідів учнями. Методика демонстрування дослідів. 
Методичний коментар під час демонстрування дослідів. Загальні вимоги безпеки та гігієни 
праці, що висуваються до кабінету хімії. Правила безпеки під час роботи в хімічній 
лабораторії. Класифікація хімічних реактивів. Картотека хімічних речовин. Загальні правила 
роботи з реактивами, розміщення та зберігання реактивів в хімічній лабораторії. Хімічний 
посуд та обладнання, що використовують в шкільному демонстраційному експерименті. 
Розміщення обладнання та посуду в лабораторії хімії ЗНЗ. Будова та призначення 
універсального демонстраційного штативу та демонстраційного столу. Основні прийоми, 
якими повинен володіти вчитель під час проведення демонстрацій з хімії. Основні вимоги до 
вчителя під час виконання демонстраційних дослідів.  

Тема 1.2. Способи очищення та виділення речовин. Фізичне та хімічне розділення 
та очищення твердих та рідких компонентів сумішей. Фільтрування, центрифугування,  
перегонка, сублімація (возгонка); упарювання та перекристалізація, розділення сумішей 
магнітом.  

Іоніти (катіоніти та аніоніти) та їх застосування. Хроматографія,  адсорбція та 
адсорбенти.  
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Тема 1.3. Вода та розчини в хімічному експерименті. Апарати та  устаткування для 
добування дистильованої води в лабораторії. Розчини: істинні та колоїдні. Процес 
розчинення, його фізико-хімічна природа. Залежність розчинності речовин від різних 
чинників. Явища, що спостерігаються під час розчинення речовин. Реакція середовища (рН), 
індикатори. Особливості хімічних реакцій, що відбуваються в розчинах речовин.  

Тема 2.1. Робота  з газами в курсі хімії. Основні властивості газоподібних речовин. 
Прилади для добування та зберігання газів. Будова, принцип дії та підготовка до роботи 
апарата Кіппа та газометра; правила роботи з ними. Застережні заходи при роботі з 
приладами для добування газів. Методика їх використання. Способи збирання та 
переливання газів. Висушування газів. Газоподібні речовини, що вивчаються в курсі 
неорганічної хімії,  робота з газами в курсі органічної хімії.  

Тема 2.2. Досліди з використанням електричного струму. Необхідне обладнання 
для проведення дослідів з використанням електричного струму. Будова та принцип дії 
приладу для електролізу солей (ПЕС). Монтування саморобних установок. Електролітична 
дисоціація. Електроліти (сильні та слабкі), неелектроліти. Ступінь та константа дисоціації.  
Електроліз.  

Тема 2.3. Основні закономірності хімічних реакцій. Енергетичний ефект хімічних 
реакцій. Швидкість хімічних реакцій; фактори, що на неї впливають. Каталіз та каталізатори; 
значення каталітичних процесів. Оборотні та необоротні хімічні реакції. Хімічна рівновага;  
зміщення хімічної рівноваги. Окисно-відновні процеси з точки зору електронної теорії;  
гальванічні елементи. Корозія металів; способи їх захисту від корозії.   

Тема 2.4. Позаурочний  експеримент. Місце демонстраційного експерименту в 
системі позаурочної та позакласної робіт з хімії. Використання хімічного експерименту у 
викладанні курсів за вибором  в основній та профільній школах. Особливості планування, 
підготовки та виконання хімічних дослідів на факультативних заняттях підвищеного рівня, 
прикладних факультативах та спецкурсах. Ефективність використання демонстраційного 
експерименту під час проведення конференцій з хімії. Функції та роль хімічного 
експерименту під час проведення масових заходів з хімії: вечорів, конкурсів і тижнів хімії 
(зокрема для молодших школярів). 

Віртуальний хімічний експеримент 
Віртуальний хімічний експеримент як сучасний засіб та метод навчання хімії. 

Переваги та недоліки застосування віртуального хімічного експерименту. Програмовані 
педагогічні засоби з хімії: особливості їх змісту та використання. Методика використання 
цифрових та аналогових відеофрагментів дослідів з хімії для демонстрування викладачем 
(учителем) на заняттях та самостійного перегляду та аналізу учнями. Комплектування бази 
відеоілюстрацій хімічного експерименту. Особливості використання мультимедійних засобів 
під час проведення уроків хімії та позакласних заходів. 

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу 

Кафедра хімії факультету природничо-географічної освіти та екології.  
Прибора Наталія Андріївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 
VІI. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них лабораторних 

33 години, самостійної роботи студентів 57 годин.  
Дисципліна викладається в VІІ семестрі. 
VІІI. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:  

1. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ / П.И. Воскресенский.  – М.: Химия, 
1973. – 718 с.  

2. Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии: [учеб. пособие для вузов] / 
Б.Д. Степин. – М.: Химия, 1999. – 600 с.  
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3. Грабовий А.К. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в 
загальноосвітніх навчальних закладах [монографія] / А.К. Грабовий. – Черкаси: ЧНУ 
імені Богдана Хмельницького, 2012. – 376 с. 

 ІХ. Система оцінювання: 
 Поточний контроль: оцінювання виконання лабораторних робіт, модульний 
контроль – написання модульних контрольних робіт, контроль самостійної роботи – шляхом 
тестування,  написання рефератів, участі у конференціях.  
 Підсумковий контроль:  залік (усний) у VІІ семестрі. 
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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 «МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ І ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРИРОДНИХ СПОЛУК» 

 
І. Основна мета засвоєння курсу полягає  на основі теоретичних знань,  практичних 

навичок і умінь з біоорганічної хімії сприяти інтеграції хімічної теорії і хімічного 
експерименту, формуванню у майбутніх спеціалістів у галузі хімії та вчителів наукового 
світогляду, єдиної картини світу.    

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі напряму підготовки 014 Середня 
освіта (Хімія). Дисципліна «Методи виділення і ідентифікації природних сполук» дозволяє 
набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу хімічних 
дисциплін професійної підготовки, зокрема в фундаментальній галузі хімічної науки – 
біоорганічній хімії. Шифр дисципліни ВВ.2.3.05 

ІІІ. Завдання дисципліни: формування у майбутніх учителів навичок і умінь 
виділяти з різних природних об’єктів, очищати, ідентифікувати фізико-хімічними методами 
природні сполуки різних класів на основі знань про їх будову та властивості. 

IV. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 
- Здатність до системного мислення; наполегливість у досягненні мети; 
- базові знання про хімічні речовини та їх перетворення; 
- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації хімічних об’єктів; 
- вибір реагентів для забезпечення проведення аналізів речовин; 
- здатність застосовувати основні методи хімічного та фізико-хімічного аналізу для 

встановлення якісного та кількісного складу речовин, аналізу природних об’єктів; 
- здатність здійснювати розрахунки, використовуючи основні закони хімії; 
- здатність аналізувати, інтерпретувати результати досліджень; 
- вміння використовувати прилади та хімічне обладнання. 

V. Короткий зміст дисципліни  
Тема 1.1.  Вступ. Найважливіші методи виділення та ідентифікації органічних 

речовин з природних джерел (перегонка, екстракція). Методи розділення сумішей на 
індивідуальні речовини. Ідентифікація індивідуальних сполук. Підготовка природної 
сировини для виділення органічних речовин різних класів. 

Тема 1.2. Виділення та ідентифікація найпростіших біфункціональних сполук. 
Природні органічні кислоти: класифікація, будова, фізичні та хімічні властивості кислот та їх 
похідних. Розповсюдження та роль у природі. Загальні методи виділення.  

Тема 1.3. Виділення та ідентифікація терпеноїдів. Особливості будови природних 
ізопреноїдів. Загальна характеристика фізичних та хімічних властивостей терпеноїдів різних 
груп. Методи виділення терпеноїдів  з традиційної  природної сировини. Виділення 
індивідуальних терпеноїдів фракційною перегонкою у вакуумі, за допомогою методів 
хроматографії, виморожуванням й іншими. Терпеноїди у складі ефірних олій та їх аналіз  

Тема 1.4.  Виділення та ідентифікація стероїдів. Загальна характеристика.  
Розповсюдження в рослинному та тваринному світі. Фізичні властивості стероїдів. Загальна 
характеристика методів виділення стероїдів. Аналіз природних продуктів, що містять 
стероїди різних класів. Якісні реакції.  

Тема 1.5. Виділення та ідентифікація алкалоїдів. Визначення та загальна 
характеристика. Особливості розповсюдження у природі. Загальні особливості будови 
алкалоїдів. Гетероциклічні нітрогеновмісні системи як базові структури природних 
алкалоїдів. Фізичні властивостей алкалоїдів. Загальні методи виділення алкалоїдів у вигляді 
солей та у вигляді основ. Визначення алкалоїдів в рослинній сировині за допомогою якісних 
реакцій. Хроматографічне виявлення алкалоїдів різних класів.  

Тема 1.6. Виділення та ідентифікація порфіринів. Пірол як базова структура 
порфіринів: будова та властивості. Роль та розповсюдження у природі монопірольних 
сполук, тетрапіролів з відкритим ланцюгом, сполук з порфіриновою системою. 
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Тема 1.7. Виділення та ідентифікація природних фенольних сполук. Феноли та 
фенолокислоти. Розповсюдження у природі та біологічна роль. Фізичні та хімічні 
властивості фенолів та фенолокислот. Кумарини та хромони. Загальна характеристика, 
класифікація та фізико-хімічні властивості. Розповсюдження, локалізація в природних 
об’єктах. Флавоноїди. Загальна характеристика. Методи виявлення, виділення та аналізу.  
 Тема 2.1 Виділення та ідентифікація α-амінокислот, білків та пептидів. α-
Амінокислоти – складові білків. Фізичні та хімічні властивості α-амінокислот. 
Розповсюдження вільних амінокислот у природних продуктах. Загальні якісні реакції на 
амінокислоти. Ідентифікація окремих α-амінокислот (триптофану, цистеїну, ароматичних та 
гетероциклічних α-амінокислоти. Хроматографічні методи визначення α-амінокислот. 
Класифікація білків. Фізико-хімічні властивості білків. Процес денатурації та ренатурації. 
Реакції осадження білків   Якісні реакції білків, виділення.  

Тема 2.2. Виділення та ідентифікація нуклеїнових кислот. Розповсюдження та роль у 
природі. Хімічний склад нуклеїнових кислот та їх класифікація. Будова нуклеотидного 
ланцюга. Фізико-хімічні властивості нуклеїнових кислот. Якісні реакції, виділення. 

Тема 2.3. Виділення та ідентифікація вуглеводів. Вуглеводи – природні полімери 
рослинного і тваринного походження. Загальна характеристика будови, фізичних та хімічних 
властивостей. Розповсюдження та роль у природі.  Методи ідентифікації вуглеводів. 
Якісні реакції. Методи одержання моносахаридів та полісахаридів.  

Тема 2.4. Виділення та ідентифікація ліпідів. Загальна характеристика та структурні 
компоненти ліпідів.  Розповсюдження та роль у природі. Класифікація ліпідів. Спирти та 
вищі жирні кислоти як структурні компоненти ліпідів. Складні ліпіди. Будова, властивості та 
роль у живих організмах. Властивості ліпідів та їх структурних компонентів. Реакції 
гідролізу за різних умов. Виділення ліпідів.   

Тема 2.5 . Комплексне дослідження природної сировини. Літературний пошук 
хімічного складу природного об’єкту. Розробка схеми ідентифікації, методів одержання 
природних сполук у досліджуваній сировині.  

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу.  

Кафедра хімії факультету природничо-географічної освіти та екології.  
Ковтун Олена Миколаївна, доцент кафедри хімії. 
VIІ. Обсяг навчального навантаження та терміни викладання курсу. 

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з них лабораторних 
72 години, самостійної роботи студентів 108 годин. Дисципліна викладається у 8 семестрі. 

VIІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни: 
1. Ластухін Ю.О. Хімія природних сполук : Навч. Посібник. – Львів : Національний 

університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» 
Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід, 2005. – 560 с. 

2. Руководство к лабораторним работам по биоорганической химии : пособие для вузов / 
Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э Зурабян и др.; под ред. Н.А. Тюкавкиной. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2006. – 318 с.  

3. Фармакогнозія з основами біохімії рослин.  /Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т. І.; за 
ред. В.М. Ковальова. – Харків: Прапор. Вид. НФАУ, 2000. – 704 с.   

IХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання лабораторних робіт, модульний 

контроль – написання модульних контрольних робіт, контроль самостійної роботи – 
колоквіум, написання дослідницьких проектів. 

Підсумковий контроль: залік усний у 8 семестрі. 
 
 
 
 



 
 

 25  

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  
«МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК» 

 
І. Основна мета засвоєння курсу полягає  на основі теоретичних знань із загальної, 

органічної хімії у формуванні у майбутніх спеціалістів у галузі хімії знання про методи 
ідентифікації органічних сполук та уміння застосовувати їх в експериментальних 
дослідженнях.    

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців спеціальності 
014 Середня освіта (Хімія). Дисципліна «Методи ідентифікації органічних сполук» дозволяє 
набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу хімічних 
дисциплін професійної підготовки, зокрема ідентифікувати органічні речовини різними 
хімічними та фізико-хімічними методами. Шифр дисципліни ВВ.2.3.06 

ІІІ. Завдання дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів в галузі хімії  
навичок і умінь ідентифікувати фізико-хімічними методами органічні сполуки різних класів 
на основі знань про їх будову та властивості. 

IV. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 
- Здатність до системного мислення; наполегливість у досягненні мети; 
- базові знання про хімічні речовини та їх перетворення; 
- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації хімічних 

об’єктів; 
- вибір реагентів для забезпечення проведення аналізів речовин; 
- здатність застосовувати основні методи хімічного та фізико-хімічного аналізу для 

встановлення якісного та кількісного складу речовин, аналізу природних об’єктів; 
- здатність аналізувати, інтерпретувати результати досліджень; 
- вміння використовувати прилади та хімічне обладнання. 

V. Короткий зміст дисципліни  
Тема 1.1.  Вступ. Найважливіші методи ідентифікації органічних речовин. Методи 

очистки органічних речовин та визначення їх фізичних констант (густина, температура 
плавлення та температура кипіння, показник заломлення, питомого обертання). 
Встановлення елементного складу органічної речовини та співвідношення елементів у 
молекулі. Визначення молекулярної маси сполуки (методи кріоскопії, ебуліоскопії, мас-
спектрометрії).   

Тема 1.2. Хімічні методи ідентифікації органічних речовин. Визначення кратних 
зв’язків. Визначення функціональних груп за допомогою якісних реакцій: галогенів, 
гідроксильної групи, карбонільної, карбоксильної групи. Визначення органічних сполук 
Нітрогену: ароматичних і аліфатичних нітросполук, амінів, нітрогеновмісних 
гетероциклічних сполук. Визначення органічних сполук Сульфуру: меркаптанів, сульфідів, 
дисульфідів, сульфонів, роданідів, сульфокислот. Використання методів аналітичної хімії.   

Тема 2.1. Фізичні методи ідентифікації органічних речовин.  Визначення 
молекулярної рефракції (рефрактометрія) для оцінки здатності сполуки до поляризації. 
Взаємодія речовини з поляризованим світлом (поляриметрія). Встановлення енергії зв’язків 
методом калориметрії. Дипольні моменти як фізичні константи для визначення розподілу 
електронної густини.  

Тема 2.2.  Дифракційні методи. Фізичні основи дифракційних методів. 
Рентгеноструктурний аналіз та його застосування в органічній та біоорганічній хімії: 
вимірювання міжатомних відстаней, ефективних радіусів, валентних кутів, встановлення 
конфігурації молекули.  

Тема 2.3. Спектральні методи ідентифікації органічних. Взаємодія речовини з 
електромагнітними коливаннями. Загальна характеристика та класифікація спектральних 
методів. Спектри поглинання та спектри випромінювання. Закон Бугера – Ламберта – Бера. 
Електронна та емісійна спектроскопія (УФ-спектроскопія та спектроскопія у видимій частині 
спектра). Параметри електронних спектрів. Енергетична діаграма електронних переходів. 
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Будова речовини і здатність до поглинання електромагнітних коливань. Поняття про 
хромофори, батохромне та гіпсохромне зміщення. Явище флуоресценції та фосфоресценції. 
Інтерпретація електронних спектрів молекул з різними хромофорними групами.  

Тема 2.4. Інфрачервона спектроскопія. Інфрачервона частина спектру 
електромагнітних випромінювань, збудження атомних коливань хімічного зв’язку. Валентні і 
деформаційні коливання. Параметри спектрів ІЧ-спектроскопії. Поняття про 
характеристичні, нехарактеристичні смуги в спектрах, область «відбитків пальців». 
Використанні ІЧ-спектроскопії для ідентифікації органічних речовин різних класів. 
Інтерпретація ІЧ-спектрів органічних молекул різних класів. 

Тема 2.5. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу. Фізичні основи 
спектроскопії ЯМР. Ядерний спін. Атом Гідрогену. Параметри спектрів ЯМР: хімічні зсуви, 
спін-спінова взаємодія, інтенсивність сигналів. Інтерпретація спектрів ЯМР. Кореляція 
будови структурних фрагментів органічних молекул з хімічними зсувами в спектрах на ядрах 
1Н. Кореляція структурних фрагментів молекули з видом сигналів у спектрах ЯМР. Аналіз 
спектру чистої сполуки та з домішками. Знаходження спектральних параметрів. Основні 
закономірності спектрів 13С. Поняття одномірні методики та двомірні методики ЯМР. 
  Тема 2.6. Методи мас-спектроскопії . Основні принципи методу, процеси йонізації 
атомів і молекул, утворення мас-спектрів. Методи йонізації та типи йонів. Поєднання 
хроматографічного методу і мас-спектроскопії. Параметри мас-спектру. Мас-спектри 
вуглеводнів, спиртів, оксигенвмісних сполук, галогенвмісних сполук, сульфурвмісних 
сполук, нітрогенвмісних сполук, силіційвмісних та інших сполук. Комплексне застосування 
спектральних методів в органічній хімії. 

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 
курсу.  

Кафедра хімії факультету природничо-географічної освіти та екології.  
Ковтун Олена Миколаївна, доцент кафедри хімії. 
VIІ. Обсяг навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з них 

лабораторних 72 години, самостійної роботи студентів 108 годин. Дисципліна викладається у 
8 семестрі. 

VIІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни: 
1. Сіренко Г.О., Кузишин О.В. Курс лекцій «Фізичні методи дослідження речовин». – Івано-

Франківськ: Прикарп. нац. Ун-т ім. В.Стефаника, 2010. – 450 с. 
2. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. – М.: Мир, ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 683 с. 
3. Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. Ядерний магнітний резонанс. Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 480 с. 
IХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання лабораторних робіт, модульний 

контроль – написання модульних контрольних робіт, контроль самостійної роботи – 
колоквіум, написання дослідницьких проектів. 

Підсумковий контроль: залік усний у 8 семестрі. 
 


