
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Розв’язування  розрахункових  та  експериментальних
задач 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу Факультет  технічних  систем  та  енергоефективних
технологій.  Кафедра  теоретичної  та  прикладної  хімії

Розробник(и) Ліцман Юлія Володимирівна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL
– 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 18_ тижнів протягом одного семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  5  кредитів
ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин становить контактна
робота з викладачем (32 години - практичні заняття,
16 годин - лаботорні заняття), 102 години - самостійна
робота студентів

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Вибіркова  навчальна  дисципліна  для  всіх  освітніх
програм спеціальності 102 "Хімія"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Досягнення  студентами  системи  знань  та  вмінь  щодо  розв'язування  типових  й  комбінованих
розрахункових та експериментальних задач з хімії.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретичні та методичні передумови розв'язування хімічних задач.

Тема 1 Кількісні вимірювання і розрахунки в хімії.
 

Значення кількісних розрахунків в хімії. Стехіометричні закони хімії. Основні фізичні велични та
одиниці їх вимірювання, що застосовуються в хімічних розрахунках, вимоги до їх позначення.
Стандартні величини,універсальні сталі та їх розмірності.Основні одиниці СІ. Частинні та кратні
одиниці. Зв'язок між величинами та їх переведення. Точні та наближені величини. Значущі цифри
чисельного значення величини та правила його заокруглення. Точність обчислень та вимірювання
величин. Похибки (абсолютна та відносна) обчислень. Основні математичні поняття ( пропорція,
приведення  до  одиниці,  відсотки,  графіки,  системи  рівнянь,  округлення  чисел  тощо),  що
застосовуються для розв'язання хімічних задач.



Тема 2 Хімічна задача. Способи розв'язку та алгоритми.
 

Поняття "хімічна задача".  Значення та  місце хімічних задач у  навчальному процесі  з  різних
хімічних дисциплін та практичній діяльності. Класифікація хімічних задач. Умова, аналіз, якісна
та  кількісна  складові  хімічної  задачі,  алгоритми  розв'язку,  вимоги  до  оформлення.  Способи
розв'язку хімічних задач: співвідношенням мас, об'ємів, кількостей речовин; способом пропорції,
використанням  коефіцієнта  пропорційності,  виведенням  формули,  складанням  алгебраїчних
рівнянь з 1-3 невідомими, побудовою графіків, за допомогою квадрата Пірсона, стехіометричних
схем тощо. Поняття про алгоритми розв'язування хімічних задач. Властивості алгоритмів та їх
способи запису.  Структура та типи алгоритмів.  Приклади застосування типових алгоритмів в
хімічних задачах: складання хімічних формул та рівнянь, розрахунків за формулою, розрахунків
за  рівнянням,  розрахунків  на  виведення  формули,  розв'язання  експериментальної  задачі  на
розпізнавання речовин тощо. Складання алгоритмів для розв'язку задач певного типу.

Модуль 2. Розрахункові хімічні задачі.

Тема 3 Розрахунки без використання рівнянь(схем) хімічних реакцій.
 

Обчислення відносної  молекулярної маси речовини за її  формулою, масових часток хімічних
елементів у складній речовин. Обчислення маси хімічного елемента у певній порції речовини і
маси певної порції речовини за відомою масою хімічного елемента у ній за відомою масовою
часткою  хімічного  елемента.  Обчислення  молярної  маси.  Обчислення  числа  структурних
частинок за відомою кількістю, масою або об'ємом певної порції речовини та вирішення зворотної
задачі. Обчислення з використанням густини та відносної густини газів. Виведення молекулярної
формули речовини за масовими частками хімічних елементів у її складі, за загальною формулою
гомологічного ряду.

Тема 4 Розрахунки з використанням рівняння хімічної реакції.
 

Типовий розрахунок за  рівнянням хімічної  реакції.  Розрахунок за  одним рівнянням реакції  ,
ускладнений інформацією про масову частку домішок, вихід продукту. Розрахунки на надлишок
одного з реагентів: реагенти здатні до утворення лише одного продукту реакції; реагенти здатні
до  утворення  декількох  продуктів  реакції  залежно  від  їх  співвідношення.  Розрахунки  на
виведення формули речовини за відомостями: про її  перетворення, про її  продукти згоряння.
Розрахунки за декількома реакціями, що відбуваються послідовно (складання стехіометричних
схем). Розрахунки за рівнянням реакцій, що відбуваються паралельно ( "задачі на суміші").

Тема 5 Розрахунки з теми " Розчини".
 

Обчислення з використанням поняття розчинність речовин. Обчислення з використанням різних
видів концентрацій (  масова частка.  молярна концентрація.  молярна концентрація еквівалента
речовини, моляльна концентрація. мольна частка, титр) та приклади перерахунків з одного виду
концентрації до іншого. Розв'язання задач, які використовуть для приготування розчинів шляхом
змішування:  розчиненої  речовини  та  розчинника.  розчинів  різних  концентрацій,  розчиненої
речовини-кристалрогідрату та розчинника, розчиненої речовини, яка реагує з розчинником тощо.

Модуль 3. Експериментальні хімічні задачі.

Тема 6 Розпізнавання речовин.
 

Види "підказок" про невідому речовину: органолептичні властивості, ідентифікація за кольором,
запахом,  аналітичні  якісні  визначення,  агрегатний  стан,  ключова  хімічна  властивість  тощо.
Експериментальні  задачі  на  виявлення  газоподібної  речовини,  доведення  йонного  складу
речовини, розпізнавання речовин без використання додаткових реактивів, розпізнавання речовини
з використанням додаткових реактивів.



Тема 7 Добування та генетичний зв'язок речовин.
 

Експериментальне добування неорганічних та органічних речовин. Експериментальне проведення
хімічних  реакцій  за  ланцюжками  перетворення  речовин(генетичний  зв'язок):  неорганічних
речовин;  органічних  речовин;  органічних  та  неорганічних  речовин.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Аналізувати, складати та застосовувати алгоритми типових розрахунків за формулою
та рівнянням хімічної реакції.

РН2 Вміти проводити розрахунки комбінованих хімічних задач.

РН3 Вміти розв'язувати різні види експериментальних хімічних задач.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Кількісні вимірювання і розрахунки в хімії.

Пр1 "Кількісні вимірювання і розрахунки в хімії." (денна)
 

Стехіометричні  закони  хімії.  Основні  фізичні  велични  та  одиниці  їх  вимірювання,  що
застосовуються в хімічних розрахунках. Точність обчислень та вимірювання величин, похибки
обчислень. Основні математичні поняття , що застосовуються для розв'язання хімічних задач.

Тема 2. Хімічна задача. Способи розв'язку та алгоритми.

Пр2 "Хімічна задача. Алгоритми розв'язку." (денна)
 

Значення  та  місце  хімічних  задач  у  навчальному  процесі  з  різних  хімічних  дисциплін  та
практичній діяльності. Класифікація хімічних задач. Умова, аналіз, якісна та кількісна складові
хімічної задачі,  алгоритми розв'язку,  вимоги до оформлення.  Приклади застосування типових
алгоритмів  в  хімічних  задачах.  Складання  та  форми  представлення  алгоритмів  розв'язання
хімічних задач.

Пр3 "Способи розв'язку задач." (денна)
 

Способи розв'язку хімічних задач: співвідношенням мас, об'ємів, кількостей речовин; способом
пропорції,  використанням  коефіцієнта  пропорційності,  виведенням  формули,  складанням
алгебраїчних рівнянь з 1-3 невідомими, побудовою графіків,  за допомогою квадрата Пірсона,
стехіометричних схем тощо.

Пр3 "Способи розв'язку задач." (денна)
 

Способи розв'язку хімічних задач: співвідношенням мас, об'ємів, кількостей речовин; способом
пропорції,  використанням  коефіцієнта  пропорційності,  виведенням  формули,  складанням
алгебраїчних рівнянь з 1-3 невідомими, побудовою графіків,  за допомогою квадрата Пірсона,
стехіометричних схем тощо.

Тема 3. Розрахунки без використання рівнянь(схем) хімічних реакцій.



Пр4 "Розрахунки за хімічною формулою." (денна)
 

Обчислення відносної  молекулярної маси речовини за її  формулою, масових часток хімічних
елементів у складній речовині. Обчислення маси хімічного елемента у певній порції речовини і
маси певної порції речовини за відомою масою хімічного елемента у ній за відомою масовою
часткою хімічного елемента. Обчислення молярної маси різними способами.

Пр5 "Виведення молекулярної формули сполуки." (денна)
 

Обчислення числа структурних частинок за відомою кількістю, масою або об'ємом певної порції
речовини  та  вирішення  зворотної  задачі.  Обчислення  з  використанням густини  та  відносної
густини  газів.  Виведення  молекулярної  формули  речовини  за  масовими  частками  хімічних
елементів у її складі, за загальною формулою гомологічного ряду.

Тема 4. Розрахунки з використанням рівняння хімічної реакції.

Пр6 "Типовий розрахунок за рівнянням хімічної реакції." (денна)
 

Розв'язання  задач  за  одним рівнянням  реакції,  ускладнений  інформацією про  масову  частку
домішок, вихід продукту.

Пр7 "Розрахунки на надлишок одного з реагентів: реагенти здатні до утворення лише одного
продукту реакції." (денна)
 

Розв'язання задач на надлишок одного з реагентів: реагенти здатні до утворення лише одного
продукту реакції.

Пр8 "Розрахунки на надлишок одного з реагентів за умови, що реагенти здатні утворювати між
собою різні продукти." (денна)
 

Розв'язання задач на надлишок одного з реагентів за умови, що реагенти здатні до утворення
декількох продуктів реакції залежно від їх співвідношення.

Пр9 "Розрахунки на виведення формули речовини за відомостями: про її перетворення, про її
продукти згоряння." (денна)
 

Розв'язання задач на виведення формули речовини за відомостями: про її перетворення, про її
продукти згоряння.

Пр10 "Розрахунки за декількома реакціями, що відбуваються послідовно." (денна)
 

Розв'язання  задач  за  декількома  реакціями,  що  відбуваються  послідовно  (складання
стехіометричних  схем).

Пр11 "Розрахунки за рівнянням реакцій, що відбуваються паралельно і не потребують складання
системи." (денна)
 

Розв'язання задач за рівнянням реакцій, що відбуваються паралельно ("задачі на суміші"), що не
потребують складання системи рівнянь.

Пр12 "Розрахунки за рівнянням реакцій, що відбуваються паралельно і потребують складання
системи." (денна)
 

Розв'язання задач за рівнянням реакцій, що відбуваються паралельно ("задачі на суміші"), що
потребують складання системи рівнянь з 2-3 невідомими.



Пр13 "Комбіновані задачі." (денна)
 

Розв'язання  комбінованих  задач  з  використанням  декількох  рівнянь  хімічних  реакцій  та
додаткової  інформаціїї  щодо  домішок,  виходу  тощо.

Тема 5. Розрахунки з теми " Розчини".

Пр14 "Обчислення з використанням поняття розчинність речовин." (денна)
 

Розв'язання задач з використанням поняття розчинність речовин.

Пр15 "Обчислення з використанням різних видів концентрацій." (денна)
 

Розв'язання  задач  з  використанням  різних  видів  концентрацій  (  масова  частка.  молярна
концентрація. молярна концентрація еквівалента речовини, моляльна концентрація, мольна частка,
титр) та приклади перерахунків з одного виду концентрації до іншого.

Пр16 "Розрахунки, необхідні для приготування розчинів." (денна)
 

Розв'язання задач, які використовуть для приготування розчинів шляхом змішування: розчиненої
речовини та розчинника. розчинів різних концентрацій, розчиненої речовини-кристалрогідрату та
розчинника, розчиненої речовини, яка реагує з розчинником тощо.

Тема 6. Розпізнавання речовин.

Лб1 "Експериментальні задачі на виявлення газоподібної речовини." (денна)
 

Складання плану проведення та виконання експериментальних задач на виявлення газоподібної
речовини.

Лб2 "Експериментальні задачі на встановлення йонного складу речовини." (денна)
 

Якісні реакції на йони. Складання плану та виконання експериментальної задачі на встановлення
йонного складу речовини.

Лб3  "Експериментальні  задачі  на  розпізнавання  неорганічних  речовин  без  використання
додаткових  реактивів."  (денна)
 

Складання  плану  розпізнавання  і  виконання  експериментальної  задачі  на  розпізнавання
неорганічних  речовин  без  використання  додаткових  реактивів.

Лб4 "Експериментальні задачі на розпізнавання органічних речовин без використання додаткових
реактивів." (денна)
 

Складання  плану  розпізнавання  і  виконання  експериментальної  задачі  на  розпізнавання
органічних  речовин  без  використання  додаткових  реактивів.

Лб5  "Експериментальні  задачі  на  розпізнавання  неорганічних  речовин  з  використанням
додаткових  реактивів."  (денна)
 

Складання  плану  розпізнавання  і  виконання  експериментальної  задачі  на  розпізнавання
неорганічних  речовин  з  використанням  додаткових  реактивів.

Лб6 "Експериментальні задачі на розпізнавання органічних речовин з використанням додаткових
реактивів." (денна)
 

Складання  плану  розпізнавання  і  виконання  експериментальної  задачі  на  розпізнавання
органічних  речовин  з  використанням  додаткових  реактивів.



Тема 7. Добування та генетичний зв'язок речовин.

Лб7 "Експериментальні задачі на добування речовин." (денна)
 

Складання  плану  і  виконання  експериментальної  задачі  на  добування  речовини
(органічної/неорганічної).

Лб8 "Експериментальні  задачі  на  проведення хімічних реакцій  за  ланцюжками перетворення
речовин(генетичний зв'язок)." (денна)
 

Складання  плану  та  виконання  експериментальної  задачі  на  проведення  хімічних  реакцій  за
ланцюжками перетворення речовин(генетичний зв'язок): неорганічних/органічних/органічних та
неорганічних.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Конспектування

НД2 Електронне навчання у системах ( Google Classroom, Google meet)

НД3 Самонавчання

НД4 Підготовка до практичних занять

НД5 Виконання практичних завдань

НД6 Розв'язування розрахункових задач

НД7 Підготовка до лабораторного заняття

НД8 Виконання групового дослідницького завдання

НД9 Виконання та презентація результатів лабораторної роботи

НД10 Виконання завдань інтерактивного тестування

НД11 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

НД12 Підготовка до атестації

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Пошукова лабораторна робота

МН2 Проблемно-пошуковий метод

МН3 Практико-орієнтоване навчання

МН4 Обмін думками (think-pair-share)

МН5 Методи організації самостійної роботи студентів

Практичні  заняття  надають  змогу  студентам  розвивати  прийоми  розумової  діяльності,  зокрема
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення навчальної інформації та застосувати їх для розв'язання
типових та комбінованих хімічних задач (РН1, РН2 ). Лабораторні роботи - сприяють поглибленню
як експериментальних навичок, так і вмінь проведення уявного експерименту (РН3). Самостійному
навчанню сприятиме підготовка до лекцій та практичних занять, робота в невеликих групах під час
проведення хімічного експерименту, виконання тестових завдань, виконання індивідуальних завдань
контрольних робіт, опрацювання навчальної інформації тощо.



Під час проведення занять студенти отримують навички комунікаціїї, вміння працювати в команді,
здатність логічно і системно мислити, креативність; навички письмової комунікації, аргументовано
висловлювати  свої  думки.  Підготовка  до  практичних  занять  допоможе  студентам  розвивати  та
реалізувати навички логічного та системного мислення. Підготовка до лабораторних робіт розвиває у
студентів навички до синтезу та аналізу інформації, висловлення думок у письмовій та усній формі.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

А Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

В Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

С Загалом  правильна  робота  з  певною  кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

D Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

E Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

F Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

МФО2 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

МФО3 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

МФО4 Перевірка результатів проведення експериментів

МФО5 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО6 Самооцінка поточного тестування

МФО7 Самостійне виконання студентами ситуаційних вправ на практичних заняттях та їх
обговорення.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Звіт за результатами виконання практичних робіт

МСО2 Звіт за результатами виконання лабораторних робіт

МСО3 Інтерактивне тестування

МСО4 Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль)

Контрольні заходи:

Семестр викладання 100 балів



МСО1. Звіт за результатами виконання практичних робіт 32

16x2 32

МСО2. Звіт за результатами виконання лабораторних робіт 24

8x3 24

МСО3. Інтерактивне тестування 8

2x4 8

МСО4. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 36

2x18 36

Контрольні заходи в особливому випадку:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Звіт за результатами виконання практичних робіт 32

16x2 32

МСО2. Звіт за результатами виконання лабораторних робіт 24

8x3 24

МСО3. Інтерактивне тестування 8

2x4 8

МСО4. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 36

2x18 36

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі перевірки звітів за результатами виконання
практичних  робіт  (МСО1)  та  лабораторних  робіт  (МСО2),  інтерактивного  тестування  (МСО3),
перевірки поточних контрольних робіт під час атестацій (МСО4). Усі роботи повинні бути виконані
самостійно. Проведення ДСК не передбачено. Студент, який протягом навчального періоду виконав
всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав необхідну, яка
відповідає позитивній оцінці, кількість рейтингових балів не менше 60, отримує семестрову оцінку у
відповідності  до  набраних  рейтингових  балів.  Складання  заходу  підсумкового  семестрового
контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється. Студент, який протягом поточної
роботи не набрав кількість рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35
балів,  зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю, яке здійснюється після
завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона
передбачена,  за  додатковою  відомістю  семестрової  атестації  (першою  незадовільною  оцінкою
вважається  та,  що  отримана  за  наслідками  модульних  атестацій,  яка  виставляється  в  основну
відомість семестрової атестації). Студент має право на два складання ПСК: викладачу та комісії. У
разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку
«незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і відраховується з університету. При успішному складанні
заходу підсумкового семестрового контролю використовується оцінка «задовільно», яка засвідчує
виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («Е» за шкалою ECTS) із
визначенням рейтингового балу 60. Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав менше
35 рейтингових балів,  не допускається до підсумкового семестрового контролю, отримує оцінку
«незадовільно» (за шкалою ECTS – «F») і відраховується з університету.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни



© Центр інформаційних систем

10.1 Засоби навчання

ЗН1 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура  (відеокамери,
проєктори, екрани

ЗН2 Спеціалізована навчальна хімічна лабораторія

ЗН3 Хімічне лабораторне обладнання, посуд та реактиви

ЗН4 Відеозаписи хімічних експериментів

ЗН5 Бібліотечні фонди

ЗН6 Програмне забезпечення для підтримки дистанційного навчання

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
Основна література

1 Березан О. В. Збірник задач з хімії:  навч. посібник /  Ольга Веніамінівна Березан. – Тернопіль: Підручники ті
посібники, 2020. – 352 с.

2 Березан О. В. Органічна хімія: навч. посібник / Ольга Веніамінівна Березан. – Тернопіль: Підручники ті посібники,
2019. – 208 с.

Допоміжна література

1 Ярошенко О. Г. Збірник задач і вправ з хімії / Ольга Григорівна Ярошенко. – Київ: ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ОСВІТА,
2017. – 272 с. – (навчальний посібник).

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10675/2/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd_%d1%87.1.pdf
Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки : навч. посіб. : В 2 ч.Ч. 1 / Ю. В. Холін, О. Ю. Усенко, Д. М.
Волочнюк, К. С. Гавриленко,

2
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10676/2/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd_%d1%87.2.pdf
Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки : навч. посіб. : В 2 ч.Ч. 2 / Ю. В. Холін, О. Ю. Усенко, Д. М.
Волочнюк, К. С. Гавриленко,


