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1. Загальна інформація про  дисципліну 

Назва дисципліни Хімія  

Викладач  Чорноус Н.М. 

Контактний телефон 0666338274 

Е –mаіІ: nchorn2019@gmail.com 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

 Дисципліна «Хімія» є вибірковим компонентом освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого бакалавра зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».  Тому 

зміст дисципліни розроблено так, щоб він стояв на рівні сучасної педагогічної й 

методичної науки, а його матеріал був доступним і зрозумілим для студентів; виклад був 

систематичним і послідовним не лише з погляду логічного, а й психологопедагогічного, 

тобто в ньому забезпечувався перехід від відомого до невідомого, від простого до 

складного, від близького до далекого; щоб навчальний матеріал збуджував інтерес до 

знань, стимулював потребу самостійного пошуку студентів; щоб матеріал реалізував не 

лише освітні, а й виховні, розвивальні та професійні завдання 

3. Мета та цілі дисципліни 

 Мета викладання навчальної дисципліни «Хімія» полягає в допомозі студентам 

оволодіти основними науково-теоретичними і практичними знаннями з хімії, глибоко 

усвідомити, розуміти основні закони хімії і використовувати їх в професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хімія» є: 

 сформувати комплекс хімічних знань про речовину, її будову, перетворення, можливі 

галузі застосування; 

  дати сучасне уявлення щодо загальних принципів перебігу хімічних реакцій, 

електрохімічних явищ і процесів, властивостей розчинів;  

 навчити практичним навичкам роботи з навчальною та науковою літературою; 

  розвити навички та вміння використовувати досягнення сучасної хімічної науки в 

процесі підготовки з спеціальних дисциплін і в майбутній професійній діяльності.  

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті вивчення 

дисципліни –  

 здатність засвоєння нових знань, самовдосконалення, адаптації в нових ситуаціях;   

 здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел в професійній 

діяльності;  

 прагнення до збереження навколишнього середовища та безпечної діяльності;  

 здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в 

галузі хімії для визначення розчинів електролітів та матеріалів, з яких виготовляються 

деталі автомобілів;  

 вміння обґрунтовувати вибір матеріалів, деталей, обладнання;  



 поєднання прикладних наук із інженерними та практичними рішеннями в галузі 

автотранспорту. 

Програмні результати вивчення дисципліни. 

 Здатність зберігати та примножувати наукові, моральні, культурні цінності і 

досягнення на основі розуміння закономірностей історії та розвитку предметної області, її 

місця в суспільному розвитку.  

 Здатність до подальшого навчання, генерування нових ідей, їх практичного 

втілення, передачі своїх знань і навичок фахівцям і неспеціалістам.   

 Здатність до абстрактного мислення, поєднання проблем у фаховій галузі та 

суміжних з інженерними науками, математикою, фізикою, хімією, екологією, економікою 

та їх практичного вирішення. 

 Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в 

галузі конструкційних та експлуатаційних матеріалів у фаховій діяльності.  

Знання: 

 1. Електрохімічні процеси. Фізико-хімічні властивості конструкційних матеріалів 

2. Природи процесів утворення розчинів та сутність реакцій, що відбуваються в них.  

3. Фізико-хімічні та електрохімічні властивості металів, принцип дії гальванічних 

елементів.  

4. Сутність електролізу.  

5. Типи корозійних процесів та методи захисту металів від корозії.  

6. Основних конструкційних матеріалів та галузі їх застосування.  

Уміння: 

 1. Складати формули хімічних речовин та рівняння хімічних реакцій, розв'язувати хімічні 

задачі і виконувати практичні завдання.  

2. Правильно проводити хімічні досліди та інтерпретувати експериментальні результати.  

3. Працювати з навчальною та довідковою літературою. 

 4. Здійснювати вибір і обґрунтування раціональних параметрів реалізації технологічних 

процесів на основі оптимізації їхньої хімічної складової.  

5. Вміти використовувати набуті знання при вивченні інших дисциплін. У своїй 

подальшій практичній діяльності аналізувати і прогнозувати перетворення речовин, 

можливі наслідки цих перетворень. 

6. Створювати безпечні умови праці, виходячи з властивостей речовин і обладнання, яке 

використовується. 

 

 



4. Обсяг та ознаки дисципліни 

__Хімія__ 

Галузь знань, напрям піготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший бакалавр 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 

Характеристика  навчальної дисципліни 

Вид  Вибіркова 

Загальна кількість годин 45 

Кількість кредитів ECTS (1 кредит – 30 

год.) 

1,5 

Курсовий проект (робота) (за наявності) Непередбачено 

Форма контролю Залік 

  

Показники навчальної дисципліни для денної  форми навчання 

Рік підготовки (курс) .  2 

Семестр 4 

Лекційні заняття 24 

Практичні, семінарські заняття 6 

Лабораторні заняття 2 

Самостійна робота 13 

Індивідуальні завдання  

Кількість тижневих аудиторних годин для 

денної форми навчання 

2 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Розчини. 

1.1 Розчини електролітів і неелектролітів. Молекулярні водні розчини. Фізикохімія 

процесу розчинення. Утворення гідратів і кристалогідратів. Способи вираження 

концентрації розчину. Водні розчини електролітів. Електропровідність розчинів.  

1.2 Теорія електролітичної дисоціації речовин в розчинах і розплавах. Сильні і слабкі 

електроліти. Ступінь дисоціації. Йонні рівняння реакцій. Застосування розчинів 

електролітів у машинобудуванні. Поняття про гетерогенні системи. Колігативні 

властивості розчинів неелектролітів та їх застосування. Дисперсний стан речовини. 

Загальні уявлення про гетерогенні розчини (дисперсні системи, колоїдні розчини) і 

особливості їх властивостей.  

1.1. Гідроліз солей. Процес гідролізу солей. Дисоціація води, йонний добуток води, 

водневий показник, pН розчинів. Поняття про індикатори. Вплив різних факторів на 

повноту гідролізу солей і його вплив на pН розчинів. Керування процесом гідролізу солей. 

1.4. Окисно-відновні хімічні реакції. Ознаки окисновідновних реакцій. Поняття про 

процеси окиснення і відновлення. Ступінь окиснення елементів у сполуках. Типові 

окисники і відновники. Правила складання окисно-відновних реакцій. Відновлювальні 

властивості металів у окисно-відновних процесах. Вплив факторів навколишнього 

середовища на органічні і металічні матеріали. 



Тема 2. Метали 

2.1.  Знаходження металів в природі. Основні методи добування. Причини подібності та 

відмінності фізичних властивостей металів. Хімічні властивості металів (відношення до 

простих окислювачів, води, розчинів кислот, лугів та солей).  

2.2. Фізико-хімічний аналіз сплавів. Основні поняття: система, фаза, компонент, ступені 

свободи, правило фаз. Тверді розчини. Евтектичні суміші. Інтерметалічні сполуки. 

 2.3. Легкі конструкційні метали. Фізичні і хімічні властивості цих металів і їх 

використання. Важкі конструкційні метали. Чавун, сталь. 

 2.4. Корозія металів і сплавів. Класифікація корозійних процесів. Чинники, від яких 

залежить швидкість корозії. Інгібітори та активатори корозії. Методи захисту металів від 

корозії. Застосування корозійностійких сплавів. Електрохімічні методи (анодний, 

катодний, протекторний). Зміна властивостей корозійного середовища. Захисні покриття. 

Тема 3. Електрохімічні процеси 

3.1. Хімічні джерела електричного струму. Поняття про електрод та електродний 

потенціал. Механізм виникнення електродного потенціалу. Подвійний електричний шар. 

Чинники, від яких залежить величина електродного потенціалу (формула Нернста). 

Гальванічні елементи. Вимірювання та обчислення електрорушійної сили. Водневий 

електрод. Стандартні електродні потенціали і ряд активності металів. 

3.2. Акумулятори. Поняття про паливні елементи. Електроліз розплавів і розчинів. Закони 

Фарадея. Вихід за струмом. Використання електролізу на практиці. 

3.3. Електролітичне добування та очищення металів і сплавів. Гальванотехніка. 

Електрохімічне розмірне оброблення металів. 

7. Теми практичних занять  

1.  Розчини. Розчини електролітів та неелектролітів. 

2.  Фізико-хімічні властивості металів.  

3. Корозія металів. Методи захисту від корозії.  

8. Теми лабораторних занять 

1.  Приготування розчинів. Гідроліз солей.  

9. Самостійна робота  

1. Розчини – вивчення лекційного матеріалу, розвязування тестових завдань  

 2. Метали  – вивчення лекційного матеріалу, розвязування тестових завдань 

 3. Електрохімічні процеси  – вивчення лекційного матеріалу, розвязування тестових      

завдань  

 

 



10. Форми організації навчання 

Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни «Хімія» є 

лекції, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні заняття, 

підготовка рефератів, доповідей на щорічні студентські конференції, консультації, 

самостійна робота студентів.  Відповідно до вище зазначених форм організації 

навчання формами контролю засвоєння програми є: самоконтроль, написання модульних 

контрольних робіт, реферату, виконання індивідуальних практичних завдань та залік за 

період вивчення дисципліни.  

Методи навчання 

  Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів, які 

використовуються при вивченні дисципліни:  

В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція);  наочні (ілюстрація, 

демонстрація). 

1. В аспекті логічності та мислення:  

пояснювально-ілюстративні (презентація);  

репродуктивні (короткі тестові контрольні). 

2. В аспекті керування навчанням:  

навчальна робота під керівництвом викладача;  

самостійна робота під керівництвом викладача.  

3. В аспекті діяльності в колективі:  

методи стимулювання (додаткові бали за реферати, статті, тези). 

4. В аспекті самостійної діяльності:  

 структурно-логічні схеми;вибіркові тести.  

Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність рівня 

набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо 

вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу 

  Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів за визначеною 

темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, 

одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування 

методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування самостійної роботи. 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-

контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, а також у формі 

комп’ютерного тестування. Результати поточного контролю (поточна успішність) є 

основною інформацією для визначення підсумкової оцінки з дисципліни.  

Семестровий контроль з дисципліни «Хімія» проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни згідно з діючого 

Положенням про екзамени та заліки в ВП НУБіП України «БАТК .  

 



11. Розподіл балів які отримують студенти 

Рівень компетентностей: «відмінно» – студент дає вичерпні, обґрунтовані, 

теоретично і практично правильні відповіді не менш ніж на 90% запитань, рішення задач 

та вправи є правильними, демонструє знання підручників, посібників, інструкцій, 

проводить узагальнення і висновки, акуратно оформляє завдання, був присутній на 

лекціях, має конспект лекцій чи реферати з основних тем курсу; 

 «добре» – коли студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні 

помилки у формуванні термінів, категорій і розрахунків, проте за допомогою викладача 

швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній на лекціях, має 

конспект лекцій чи реферати з основних тем курсу; 

 «задовільно»–коли студент дає правильну відповідь не менше ніж на60%питань, 

або на всі запитання дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі 

помилки, які виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявність 

конспекту за темою завдань та самостійність; 

 «незадовільно з можливістю повторного складання»–коли студент даєправильну 

відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний конспект лекцій. 
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