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Пояснювальна записка 

Програма екзамену з хімії та методики навчання складається з п’яти 

блоків – хімія комплексних сполук, хімія природних сполук, хімія 

гетероциклічних сполук, хімії колоїдно-дисперсних систем та методики 

викладання хімії у вищих навчальних закладах.  

Програмою забезпечується свідоме засвоєння студентами-випускниками 

науково-теоретичних основ їх професійної кваліфікації.  

У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців 

вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі.  

З кожного блоку у програмі наведено список літератури, що разом з 

лекційним і практичним матеріалом спрямовує студентів на самостійну 

підготовку до екзаменів. 

Під час екзамену майбутній магістр повинен показати: 

− глибоке розуміння теоретичних основ хімії; 

− вміння аналізувати фактичний матеріал і поєднувати загальне і конкретне з 

хімічних і фізичних явищ; 

− професійне володіння хімічною мовою; 

− високу компетентність в галузі методичної науки. 

 

 

 

 

 

 



ХІМІЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК 

Вступ 

Загальні поняття про комплексні сполуки. Молекулярні сполуки. 

Клатрати та сполуки включення. Комплексні іони та нейтральні комплекси. 

Подвійні та комплексні солі. 

Початкові основи координаційної теорії 

Передісторія вчення про координаційні сполуки. Історія розвитку 

поглядів на утворення «сполук вищого порядку». Основні положення теорії 

Вернера. Центральний атом і ліганди. Координаційне число. Сучасні 

уявлення про координацію. Основні класи координаційних сполук. 

Номенклатура координаційних сполук. Уявлення про інертні та лабільні 

комплекси. Поняття про константи стійкості комплексів. Ізомерія 

координаційних сполук. Види ізомерії. Геометрична та оптична ізомерія. 

Сольватна (гідратна) ізомерія. Ізомерія зв’язку. Іонізаційна ізомерія. 

Структурна ізомерія. Просторова інтерпретація координаційних чисел. 

Методи синтезу координаційних сполук 

Основні принципи синтезу. Рівноважні методи синтезу та механізми 

реакцій заміщення лігандів. Метод іонного обміну. Екстракція. Реакції 

окислення−відновлення. Темплатний синтез. Електрохімічний синтез та 

прямий синтез. 

Найпростіші методи виявлення внутрішньої сфери та позасферних 

іонів в координаційних сполуках. Застосування методу електропровідності 

для визначення координаційної сфери. 

Взаємний вплив координованих груп. Закономірність транс-впливу 

І.І. Черняєва. Цис−вплив. 

Природа хімічного зв’язку в координаційних сполуках 



Електростатичні уявлення. Поляризація іонів. Теорія жорстких та 

м’яких кислот та основ і її використання для пояснення властивостей 

комплексних сполук. Теорія кристалічного поля. Спектрохімічний ряд 

лігандів. Магнітні властивості комплексів. Ковалентний зв’язок. Теорія поля 

лігандів. Нефелоксетичний ряд лігандів. 

Використання уявлень про будову координаційних сполук для 

пояснення їх окисно-відновних властивостей, стабілізації “незвичайних” 

ступенів окислення, стійкості, розчинності, леткості, тощо. 

Огляд методів дослідження будови координаційних сполук 

Шкала електромагнітних хвиль. Спектроскопія Месбауера. 

Дифракційні методи вивчення структури: рентгенографазовий та 

рентгеноструктурний аналіз, електронографія та нейтронографія, 

спектроскопія EXAFS. Рентгеноелектронна та фотоелектронна 

спектроскопія, Оже спектроскопія. 

Електронна спектроскопія. Оптичні властивості комплексів: вплив 

центрального атома на забарвлення хелатів, хромофорні та ауксохромні 

групи лігандів, флуоресценція. Застосування електронних спектрів для 

виявлення характеру зв’язку центральний атом-ліганд. 

Коливальна (ІЧ та КР) спектроскопія. Її застосування для 

встановлення природи зв’язку в координаційній сфері та способу координації 

лігандів. Методи радіоспектроскопії (ЕПР та ЯМР), можливості та 

обмеження їх використання для вивчення координаційних сполук. 

Електрохімічні властивості комплексних сполук, метод циклічної 

вольтамперометрії. 

 

Найважливіші групи координаційних сполук 



Здатність хімічних елементів до утворення комплексів. 

Ацидосполуки (галогеніди, псевдогалогеніди, оксо- та гідроксокомплекси, 

комплекси з кисень-вмістними аніонами, ізо- та гетерополікислоти). Сполуки 

амінного типу. Способи одержання названих сполук, їх будова, властивості. 

Сполуки з лігандами p−акцепторного типу та їх особливості. 

p−комплекси, сендвічеві сполуки. 

Циклічні сполуки. Хелатний, макроциклічний та криптатний ефект. 

Особливості утворення координаційних сполук з комплексонами та 

металохромними індикаторами, краун-етерами та аза-макроциклами. 

Найважливіші природні макроциклічні сполуки. Сполуки, що містять 

координований азот або кисень. 

Різнолігандні та різнометальні сполуки. Багатоядерні сполуки. 

Сполуки із зв’язком метал-метал. Кластерні сполуки. Комплекси на поверхні 

твердого тіла. 

Практичне значення координаційних сполук 

Застосування координаційних сполук в аналітичній хімії: в 

гравіметрії (порівняння неорганічних i органічних осаджувачів), в 

титриметрії, спектрофотометрії, флуоресценції. Маскування. Використання 

різнолігандних комплексів. Екстракція. Сорбційне концентрування. 

Координаційні сполуки в технології рідкісних та кольорових металів, 

біології, медицині та сільському господарстві. Металокомплексний каталіз. 

Основна література 

1. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия / Угай Я. А. – М. : Высшая 

школа, 1997. – 527 с. 

2. Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. – М. : Высшая 

школа, 1985. – 455 с. 

3. Координационная химия / Скопенко В. В., Цивадзе А. Ю., Савранский 



Л. И., Гарновский А. Д. – М. : Академкнига, 2007. – 488 с. 

4. Киселев Ю. М. Химия координационных соединений / Ю. М. Киселев, 

Н. А. Добрынина. – М.: Академия, 2007. – 352 с. 
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Коттон Ф., Уилкинсон Дж. – М.: Мир, 1969. – 224 с. 

10. Лебедева, Л. И. Комплексообразование в аналитической химии [Текст] 
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11. Скорик Н. А. Химия координационных соединений / Н. А. Скорик, В. 

Н. Кумок. – М. : Высшая школа, 1975. – 208 с. 

12. Сапрыкова З. А. Физико-химические методы исследования 

координационных соединений в растворах : учеб.-метод. пособие [для хим. 



спец. вузов] / З. А. Сапрыкова, Г. А. Боос, А. В. Захаровю – Казань : Изд-во 

Казан. ун-та, 1988 – 190 с. 

13. Шлефер Г. Л. Комплексообразование в растворах. Методы 

определения состава и констант устойчивости комплексных соединений в 
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ХІМІЯ ПРИРОДНИХ СПОЛУК 

Алкалоїди. Антибіотики. Природні сполуки  

Виникнення первісних органічних молекул. Виникнення життя на Землі з 

погляду хімічних процесів. Класифікація природних сполук. Основні 

маршрути біосинтезу природних сполук. 

Алкалоїди 

Алкалоїди групи піролідину. Алкалоїди групи піролізидину. Алкалоїди 

групи піридину і піперидину (моноциклічні похідні піперидину; 

моноциклічні похідні піридину і тетрагідропіридину; біциклічні сполуки з 

безпосередньо сполученими (неконденсованими) піридиновим і 

піролідиновим циклами; бі- і трициклічні сполуки з безпосередньо 

сполученими (неконденсованими) піридиновим і піперидиновим циклами; 

біциклічні конденсовані похідні піридину; поліциклічні похідні піперидину). 

Алкалоїди групи тропану. Алкалоїди групи індолу (алкалоїди з 

трициклічною будовою; алкалоїди з тетра- і пентациклічною будовою; 

алкалоїди з гептациклічною будовою; ергоалкалоїди; поліциклічні сполуки, 

конденсовані іншим чином). 

Алкалоїди групи хіноліну. Алкалоїди групи ізохіноліну. Алкалоїди 

групи хінолізидину. Стероїдні алкалоїди. Алкалоїди групи хіназоліну. 

Пептидні алкалоїди. Алкалоїди групи пурину.  

Алкалоїди іншої будови (амарилисові алкалоїди). 

Антибіотики 



β-Лактамні антибіотики. Антибіотики ароматичного ряду. 

Тетрациклінові антибіотики. Полієнові антибіотики. Макролідні антибіотики. 

Аміноглікозидні антибіотики. Анзаміцинові антибіотики. Поліпептидні 

антибіотики. Аценоглікозидні антибіотики. Антибіотики стероїдної будови. 

Антибіотики іншої будови. Нуклеозидні антибіотики. Кисневмісні 

гетероциклічні антибіотики. 

Азотовмісні гетероциклічні антибіотики. 

Запашні та ароматичні речовини  

Ациклічні запашні речовини. Аліциклічні запашні речовини. Запашні 

речовини з ароматичною будовою. Інші запашні речовини. 

Природні барвники 

Барвники аліфатичної та аліциклічної будови. Барвники ароматичної 

будови (похідні діароїлметану, халкони; сполуки з хіноїдною структурою; 

барвники іншої будови).  

Барвники гетероциклічної будови (кисневмісні гетероциклічні барвники; 

азотовмісні гетероциклічні барвники). 

Отрути і токсини  

Токсини мікроорганізмів. Рослинні токсини. Токсини тваринного 

походження. 

Основна література 

1. Валюк В. Ф. Хімія природних сполук. Курс лекцій / В. Ф.  Валюк. – Умань. : 

СПД Сочінський, 2013. – 195 с. 

2. Бобрівник Л. Д. Органічна хімія (за новою хімічною номенклатурою) : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Д. Бобрівник, В. М. Руденко, Г. О. 

Лезенко. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 542с.  

3. Домбровський А. В. Органічна хімія / А.В. Домбровський, В.М. 

Найдан. – К. : Вища школа, 1992. – 503 с. 



4. Боєчко Ф. Ф. Органічна хімія / Ф. Ф. Боєчко, В. М. Найдан, Д. М. 

Захарик. – К. : Вища школа, 1986. – 319 с. 

 

ХІМІЯ КОЛОЇДНО-ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ 

      Мiсце колоїдної хiмiї в системi фундаментальних хiмiчних 

дисциплiн. Елементи теорiї фiзики поверхнi. Класифiкація поверхневих 

явищ. Основнi поверхневi явища : адсорбцiя адгезiя та змочування капiлярнi 

явища електричнi явища утворення нових фаз стiйкiсть  дисперсних систем 

структу-роутворення i т. п. Класифiкацiя дисперсних систем за агрегатним 

станом дис-персної фази та дисперсiйного середовища  за дисперснiстю. 

Питома поверхня та її зв’язок з розмiрами  дисперсної фази.  Роль 

поверхневих явищ i дисперсних систем у природi та народному господарствi. 

Значення курсу для хiмiчної технологiї та захисту довкiлля. 

Термодинамiчнi параметри поверхневого шар 

 Властивостi поверхонь рiдких i твердих тiл. Внутрiшнiй тиск. Метод 

“шару конечної товщини” i метод надлишкових величин Гiбса. Поверхнева 

енергiя в загальному рiвняннi I i II законiв термодинамiки. Поверхневий 

натяг як мiра вiльної енергiї мiжфазної поверхнi. Поверхневий натяг i 

природа рiдких i твердих тiл. Рiвняння  Гiбса-Гельмгольца для повної енергiї 

поверхневого шару. Теплота утворення одиницi поверхнi. Залежнiсть 

енергетичних параметрiв поверхневого шару вiд температури. Капiлярний 

тиск. Вимiрювання поверхневого натягу на границi рiдина-рiдина. 

Поверхневий натяг и адсорбцiя 

Визначення поняття адсорбцiїї. Величини повної та надлишкової 

(гiбсової) адсорбцiї. Шляхи зменшення вiльної поверхневої енергiї в 

дисперсних системах. Залежнiсть поверхневого натягу вiд складу розчину. 

Поверхнево-активнi i поверхнево-iнактивнi речовини. Адсорбцiя на рiдкiй 

поверхнi поверхнево-активних речовин (ПАР). Термодинамiка адсобцiї 

адсорбцiйне рiвняння Гiбса (зв’язок поверхневого натягу з хiмiчним 

потенцiалом) його аналiз .  Поверхнева активнiсть речовин i її 

характеристика. Будова молекул ПАР та її вплив на поверхневу активнiсть. 

Правило Траубе. Будова адсорбцiйних шарiв ПАР i визначення розмiрiв  

молекул. Рiвняння Шишковського.  

Адгезiя 



Адгезiя змочування i розтiкання рiдин. Адгезiя i когезiя. Природа сил 

взаємодiї при адгезiї. Рiвняння Дюпре для роботи адгезiї. Кут змочування 

(крайовий кут). Зв’язок роботи адгезiї з крайовим  кутом змочування 

(рiвняння Дюпре-Юнга). Лiофiльнiсть та лiофобнiсть поверхонь. Вплив ПАР 

на змочуванiсть твердих поверхонь. Теплота змочування. Визначення 

змочуваностi за Ребiндером. Умови розтiкання рiдин. Коефiцiєнт розтiкання 

за  Гаркiнсом. 

Адсорбційні явища 

      Взаємодiя при адсорбцiї. Класифiкацiя механiзмiв адсорбцiї 

(фiзична адсорбцiя хемосорбцiя та iонообмiнна адсорбцiя).  Природа 

адсорбцiйних сил.   

       Адсорбцiя парiв i газiв на твердiй поверхнi.  Емпiричне рiвняння 

iзотерми адсорбцiї Фрейндлiха.  Теорiя мономолекулярної адсорбцiї. 

Рiвняння Ленгмюра(залежнiсть адсорбцiї вiд концентрацiї чи тиску) його 

вивiд i аналiз. Лiнiйна форма рiвняння iзотерми Ленгмюра i визначення 

констант рiвняння. Теорiя полiмолекулярної  адсорбцiї БЕТ  (Брунауера-

Емета-Телера). Фiзичний змiст констант  у рiвняннi БЕТ. Застосування 

рiвняння БЕТ для визначення питомої поверхнi адсорбентiв. 

Адсорбцiя парiв i газiв на поруватих адсорбентах. Високодисперснi та 

поруватi адсорбенти: класифiкация методи отримання коротка 

характеристика. Цеолiти: молекулярно-ситовий ефект. Вплив природи 

адсорбента i адсорбата на величину адсорбцiї. Потенцiальна теорiя 

полiмолекулярної адсорбцiї Полянi: адсорбцiйний потенцiал 

характеристичнi кривi. Капiлярна конденсацiя. Вивiд i аналiз рiвняння 

капiлярної конденсацiї Томсона. Залежнiсть величини та iзотерми капiлярної 

конденсацiї вiд величини i форми пор  адсорбентiв. Капiлярно-

конденсацiйний гiстерезис. Текстурна характеристика сорбентiв: структурна 

крива адсорбента i крива розподiлу пор за радiусами. Використання адсорбцiї 

парiв i газiв у хiмiчнiй технологiї.   

   Методи визначення величини адсорбцiї - статичнi i динамiчнi. 

Вплив температури на величину адсорбцiї. Iнтегральна i диференцiальна 

теплоти адсорбцiї. Експериментальне визначення теплоти адсорбцiї.  

Кiнетика адсорбцiйних процесiв. 



Хемосорбцiя її особливостi.  Незворотнicть хемосорбцiї. Тепловi 

ефекти. Кiнетика хемосорбцiйних процесiв. Роль хемосорбцiї  в 

гетерогенному каталiзi. 

Молекулярна адсорбцiя з розчинiв. Особливостi молекулярної 

адсорбцiї з рiдких розчинiв. Залежнiсть гiбсової адсорбцiї вiд  складу 

бiнарного розчину при необмеженому змiшуваннi компонентiв. Вплив 

природи розчинника властивостей адсорбента i адсорбата на адсорбцiю. 

Адсорбцiйна азеотропiя. Селективнiсть адсорбцiї з розчинiв i вплив на неї 

рiзних факторiв. Гiдрофiльнi i гiдрофобнi адсорбенти. 

Iонна адсорбцiя. Адсорбцiя iонiв на твердiй поверхнi. Закономiрностi 

iонної адсорбцiї. Лiотропнi ряди. Iонообмiнна адсорбцiя. Природнi i 

синтетичнi iонiти: їх характеристика класифiкацiя i властивостi. Обмiнна 

ємнiсть iонiтiв. Константа рiвноваги при iонному обмiнi  Спiввiдношення 

адсорбцiї iонiв з їх активностями (рiвняння Нiкольского).  

Хроматографiя. Основнi принципи i суть хроматографiї. Газова i 

рiдинна хроматографiя.  Паперова i тонкошарова хроматографiя. 

Застосування хроматографiї для аналiзу та роздiлення сумiшей в хiмiчнiй 

промисловостi. 

Електроповерхневі явища 

    Будова подвiйного електричного шару (ПЕШ). Загальна 

характеристика будови ПЕШ та iсторiя розвитку уявлень про нього (теорiї  

Гельмгольца-Перена Гуп-Чепмена i Штерна).  Термодинамiчний i 

електрокiнетичний потенцiали.  Змiна ПЕШ i електрокiнетичного потенцiалу 

при дiї рiзних факторiв.   Вплив iндиферентних i неiндиферентних 

електролiтiв на величину електрокiнетичного потенцiалу. Iзоелектричний 

стан. Перезарядка поверхнi.  Залежнiсть електрокiнетичного потенцiалу  вiд 

температури. 

Електрокiнетичнi явища.  Електричнi властивостi дисперсних систем. 

Будова мiцели.  Дослiд Рейса. Електрофорез i електроосмос. Потенцiал течiї i 

потенцiал седиментацiї. Кiлькiсна характеристика електрокiнетичних явищ 

(рiвняння Гельмгольца-Смолуховського). Методи визначення величини 

електрокiнетичного потенцiалу. Практичне використання прямих та 

зворотнiх електрокiнетичних явищ. 

ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ 

Методи одержання та очистки дисперсних систем 



Диспергацiйнi i конденсацiйнi методи одержання дисперсних систем. 

Адсорбцiйне зниження мiцностi тiл.  Ефект Ребiндера його практичне 

значення та областi  застосування. Приклади одержання дисперсних систем  

методами фiзичної та хiмiчної конденсацiї. Пептизацiя.  Методи очищення  

лiозолiв - дiалiз електродiалiз ультрафiльтрацiя, зворотній осмос. 

Застосування методiв одержання дисперсних систем в хiмiчних та 

бiохiмiчних технологiях. 

Седиментацiя i дисперсiйний аналiз. Закон Стокса.  Кiлькiсний опис 

седиментацiї частинок дисперсних систем. Принципи седиментацiйного 

аналiзу. Седиментацiйний аналiз моно- бi- та полiдисперсних систем. Аналiз 

седиментацiйної кривої. Побудова кривої розподiлу частинок за радiусами.  

Седиментацiя в штучному гравiтацiйному полi. 

Молекулярно-кiнетичнi властивостi дисперсних систем 

Броунiвський рух його природа. Середнiй зсув. Дифузiя.  Закон Фiка. 

Рiвняння Ейнштейна  для коефiцiєнта дифузiї. Спiввiдношення мiж середнiм 

зсувом i коефiцiєнтом дифузiї (рiвняння Ейнштейна-Смолуховського). 

Особливостi осмотичного тиску дисперсних систем. Використання 

осмотичних властивостей для визначення концентрацiї i розмiру частинок 

дисперсних систем.  Седиментацiйно-дифузiйна рiвновага  -  вивiд i аналiз 

рiвняння. 

Оптичнi властивостi дисперсних систем 

 Свiтлопоглинання i свiтлорозсiювання. Ефект Тиндаля. Рiвняння  

Релея i його аналiз. Нефелометрiя як метод визначення  концентрацiї i 

дисперсностi гетерогенних систем. Визначення форми частинок оптичними 

методами. Оптична густина дисперсних систем - рiвняння Бугера-Бера. 

Вплив дисперсностi на забарвлення гетерогенних високодисперсних систем. 

Визначення дисперсностi бiлих золiв i молекулярних мас ВМС за рiвнянням 

Гелера. Ультрамiкроскопiя та її можливостi. Конденсор темного поля. 

Електронна мiкроскопiя. 

Стiйкiсть i коагуляцiя дисперсних систем. 

Два види стiйкостi - агрегативна и седиментацiйна.  Лiофiльнi i 

лiофобнi системи;  самочинне утворення одних та необхiднiсть стабiлiзацiї 

iнших. Критерiй лiофiльностi та лiофобностi за Ребiндером. Термодинамiчна 

стiйкiсть лiофiльних систем i фак-тори що її обумовлюють (поверхневий 

натяг i ентропiйний фактор). Фактори стiйкостi лiофобних систем. Вплив 



в’язкостi температури i концентрацiї на агрегативну стiйкiсть. Вибiр методу 

стабiлiзацiї дисперсної системи. 

Основи теорiї стiйкостi  i  коагуляцiї  ДЛФО  (Дерягiна Ландау 

Фервея та Овербека).  Потенцiальнi кривi взаємодiї частинок дисперсних 

систем та їх аналiз. Залежнiсть характеру потенцiальних кривих вiд природи i 

концентрацiї електролiта, що коагулює. Нейтралiзацiйна i концентрацiйна 

коагуляцiя. Правила електролiтної коагуляцiї. Залежнiсть порога коагуляцiї 

вiд заряду коагулюючого iона електролiта. Правило Шульце-Гардi. 

Специфiчна дiя багатовалентних iонiв - специфiчна коагуляцiя.  

Кiнетика коагуляцiї. Швидка i повiльна коагуляцiя. Кiнетика швидкої 

коагуляцiї - теорiя Смолуховського. Вивiд аналiз i застосування рiвняння 

Смолуховського. Змiна частинної концентрацiї лiозолiв  при коагуляцiї. 

Розрахунок кратностi частинок. Колоїдно-хiмiчна очистка води. 

Фiзико-хiмiчна механiка дисперсних систем. 

   В’язкiсть. Нормальнi (ньютоновськi) i неньютоновськi рiдини. 

Рiвняння Ньютона i Пуазейля їх аналiз. Динамiчна в’язкiсть i методи її 

змiни. Рiвняння Ейнштейна для в’язкостi рiдких дисперсних систем границi 

його застосування. Структурна в’язкiсть її причини. 

Структуроутворення. Фiзико-хiмiчна механiка дисперсних cистем i 

твердих тiл. Механiчнi властивостi та їх опис за допомогою реологiчних 

моделей. Вiльнодисперснi i зв’язанодисперснi системи. Структурованi 

рiдини. Вплив концентрацiї дисперсної фази температури часу концентрацiї 

елект-ролiта i механiчної дiї на структуроутворення. Структуроутворення як 

окремий вид коагуляцiї. Утворення структур згiдно теорiї ДЛФО. 

Потенцiальнi кривi взаємодiї частинок  при структуроутвореннi. 

Коагуляцiйнi i кристалiзацiйно-конденсацiйнi структури. Реологiчнi кривi 

для аномально в’язких рiдин. Рiвнян-ня Бiнгама - гранична напруга зсуву. 

Гелеутворення. Тиксотропiя i синерезис. 

Колоїдно-хiмiчне матерiалознавство 

  Суспензiї їх загальна характеристика. Стабiлiзацiя суспензiй їх 

властивостi i застосування. Пасти. 

— Емульсiї; їх класифiкацiя. Емульсiї першого i другого роду 

розведенi концентрованi висококонцентрованi критичнi. Методи 

визначення типу емульсiї. одержання емульсiй та їх стабiлiзацiя. Правило 



Банкрофта. Обернення фаз емульсiй. Руйнування емульсiй. Емульсiї в 

природi i технiцi. Емульсiйнi фарби латекси емульсоли. 

—  Пiни їх загальна характеристика. Одержання стiйких пiн i 

фактори що впливають на стiйкiсть пiн. Основи пiнної флотацiї. Руйнування 

пiн - пiногасителi. 

 Аерозолi. Загальна характеристика аерозолiв. Стiйкiсть аерозолiв. 

Методи одержання i руйнування аерозолiв. Аерозолi в природi i технiцi. 

Екологiчний захист вiд шкiдливих аерозолiв. 

Колоїднi поверхнево-активнi речовини 

Iоногеннi i неiоногеннi ПАР. Процес мiцелоутворення в розчинах 

колоїдних ПАР. Форми мiцел при рiзних концентрацiях i середовищах 

(мiцели  Гартлi i Мак-Бена).  Критична концентрацiя мiцелоутворення (ККМ) 

i методи її визначення. Гiдрофiльно-лiофiльний баланс (ГЛБ). Стабiлiзуюча  i 

миюча дiя мил i синтетичних миючих засобiв. Солюбiлiзацiя. Застосування 

колоїдних ПАР у промисловостi. 
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ХІМІЯ   ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК  

1. Класифікація й номенклатура  гетероциклічних сполук. 

2. Способи добування трьох- і чотиричленних оксиген- та 

нітрогенвмісних гетероциклів. 

3. Будова, фізичні та хімічні властивості оксирану, оксетану, азиридину  і 

азетидину. 

4. Класифікація й номенклатура п'ятичленних гетероциклічних сполук із 

одним гетероатомом. 

5. Ароматичність гетероциклічних сполук. Поняття про гетероатоми 

пірольного й піридинового типу. 

6. Способи добування піролу, фурану й тіофену. 

7. Фізичні й хімічні властивості піролу, фурану й тіофену. 

8. Ідентифікація піролу, фурану й тіофену. 



9.  Найважливіші похідні піролу, фурану і тіофену (2-піролідон, порфін, 

фурфурол, біотин). 

10.   Iндол: будова, способи одержання, фізичні і хімічні властивості. 

Iндоксил, індиго, ізатин, триптофан, серотонін. 

11. Номенклатура і способи одержання піразолу, імідазолу, тіазолу, 

оксазолу та ізоксазолу. 

12. Ароматичність п’ятичленних гетероциклів із двома гетероатомами. 

13. Фізичні і хімічні властивості піразолу, імідазолу і тіазолу. 

14. Номенклатура піридину і його похідних. 

15. Способи одержання піридину і його гомологів. 

16. Фізичні і хімічні властивості піридину. 

17. Піколіни: одержання, властивості. 

18. Гідроксипіридини й амінопіридини: способи одержання, таутомерія, 

хімічні властивості. 

19. Iдентифікація піридину і його похідних. 

20. Номенклатура й електронна будова хіноліну, ізохіноліну та акридину. 

21. Одержання хіноліну і його похідних. Синтез Скраупа і синтез Дебнера-

Міллера. 

22. Одержання ізохіноліну. Синтез Бішлера-Напиральського. 

23. Синтетичні способи одержання акридину і його похідних. 

24. Фізичні і хімічні властивості хіноліну, ізохіноліну й акридину. 

25. Класифікація, номенклатура та ізомерія шестичленних гетероциклів із 

двома гетероатомами. 

26. Фізичні і хімічні властивості піридазину, піримідину та піразину. 

27. Властивості піримідинових основ (урацилу, тиміну, цитозину). 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 Поняття про систему змісту, структуру та проблематику методики 

викладання хімії у вищій школі як учбової дисципліни. Навчальна 

дисципліна методика викладання хімії у вищій школі як дидактичний 

еквівалент науки.  

Місце методики викладання хімії у вищій школі в системі навчальних 

дисціплін університету.  

Методи навчання хімії. Дидактичні визначення методу навчання. 

Методи навчання хімії як дидактичний еквівалент методів хімічної науки. 

Специфіка методів навчання хімії у вищій школі. Складність проблеми 

класифікації методів навчання та їх оптимального вибору і співвідношення. 



Система словесних методів навчання: опис, пояснення, розповідь, лекція, 

бесіда, семінар. Система словесно-наглядних методів навчання хімії.  

Демонстраційний хімічний дослід. Місце та значення 

демонстраційного хімічного досліду. Вимоги до демонстраційного досліду. 

Методика демонстрування дослідів. Методика використання засобів 

наочності та екранних посібників з хімії.  

Система словесно-наглядно-практичних методів навчання хімії. 

Самостійна робота як шлях реалізації словесно-наглядно-практичних методів 

навчання. Навчальна та розвиваюча функції самостійної роботи. Форми та 

види самостійної роботи у вищій школі.  

Методика використання в навчанні хімічних розрахункових задач. 

Методика відбору задач для семінарських занять у вищій школі. Методика 

розв’язання експериментальних задач. Напрямки удосконалення методів 

навчання хімії. Управління навчальним процесом у вищій і шляхи його 

вдосконалення.  

Система наукової організації праці викладача хімії. Планування та 

організація особистої діяльності викладача хімії. Етапи підготовки викладача 

до навчального процесу - річне планування тем лекцій та практичних занять. 

Самоосвіта та робота по освоєнню передового педагогічного досвіду. 

Науково-методична робота викладача хімії 

Система організаційних форм навчання хімії у вищій школі. Лекція, 

семінарські та практичні заняття як головні організаційні форми при 

вивчення хімії у вищій школі. Типи лекцій. Вимоги до лекції по хімії. 

Структура та побудова лекцій різного типу. Поняття про домінуючу 

дидактичну мету лекції. Економія часу на заняттях по хімії у вищій школі. 

Місце курсових робіт, заліків та екзаменів в системі форм навчання хімії у 

вищій школі.  

Контроль та оцінка результатів вивчення хімії у вищій школі. Мета, 

задачі та значення контролю результатів навчання хімії. Система змісту 



контролю результатів навчання. Система методики контролю результатів 

навчання. Форми, види, методи, облік та засоби контролю результатів 

навчання. Методика підготовки, організації та проведення усної, письмової 

та експериментальної перевірки. Оцінка результатів навчання.  
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