


Хімія – одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні 

перетворення речовин, при яких молекули одних речовин 

руйнуються, а на їхньому місці утворюються молекули інших 

речовин з новими властивостями.



Савинкина, Е. В. История химии [Текст] :

элективный курс : учеб. пособие

/ Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова,

С. С. Плоткин. – М. : БИНОМ, 2007. –

199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 199.

Історію розвитку хімічних знань можна умовно 

поділити на такі періоди: хімія стародавнього 

світу, період алхімії та становлення хімії як науки.

Виникненню хімії, як і інших наук, сприяли практичні

потреби. З давніх-давен люди здійснювали численні

перетворення одних речовин на інші: виноградний сік

у вино, вино – в оцет. Знали про існування таких

металів як золото, срібло, олово, залізо; вміли

виплавляти мідь і бронзу, обпалювати глиняні вироби,

отримували керамічний посуд, цеглу і скло, готувати

барвники і косметичні засоби. Нагромаджувались

результати спостережень, розроблялись і

застосовувались різні методи, прийоми і рецепти

на практиці.



Курашов, В. И. История и философия химии [Текст] : учеб.

пособие : рек. Редакционно-издат. советом уполномоченого

гос. учреждения "Казанский ГТУ" в качестве учеб. пособия

для студ. и аспирантов естественно-научных и технолог.

спец. / В. И. Курашов. – М. : [КДУ], 2009. – 607, [1] с.

Практичний досвід людей упродовж 

тисячоліть усе більше посилював їхню віру у 

неабиякі можливості хімічного ремесла та 

заполонив розум людей.



Золотов, Ю. А. История и методология

аналитической химии [Текст] : доп. Учеб.-

метод. объединением по классическому

университетскому образованию в качестве

учеб. пособия для студ., обуч. по спец.

020101.65 "Химия" / Ю. А. Золотов,

В. И. Вершинин. – 2-е изд., стереотип. –

М. : Академия, 2008. – 461, [3] с.



Хімія природних сполук [Текст] : курс лекцій :

навч. посібник для студ. ВНЗ ІІІ-IV рівнів

акредитації / МОН України, Уманський держ. пед.

ун-т імені Павла Тичини, Каф. хімії, екології та

методики їх навчання ; уклад. В. Ф. Валюк. –

Умань : Візаві, 2013. – 219, [1] с.

У виданні викладено основні відомості про

найважливіші класи природних органічних

сполук, які мають життєво необхідне

значення для організмів тварин і людини –

вуглеводи, амінокислоти, білки, нуклеїнові

кислоти, ліпіди, алкалоїди, антибіотики,

вітаміни, токсини, запашні речовини,

барвники та ензими. Для кожного з них

наведені джерела добування, класифікація,

хімічна будова, основні фізико-хімічні та

медико-біологічні властивості. Показаний

зв’язок між хімічною структурою молекул

природних сполук і проявом біологічної

активності.



Блажко, О. А. Методика навчання хімії у

старшій профільній школі [Текст] :

навчальний посібник для студ. хімічних

спец. вищих пед. навч. закладів : курс лекцій

/ О. А. Блажко. – Вінниця : Нілан-ЛТД,

2014. – 163, [1] с.

Блажко, О. А. Загальна методика навчання

хімії [Текст] : навчальний посібник для студ.

хімічних спец. вищих педагогічних

навчальних закладів / О. А. Блажко. –

Вінниця : Планер, 2012. – 240 с.



Чернобельская, Г. М. Теория и методика

обучения химии [Текст] : рек. УМО :

[учебник для студентов ВУЗ спец. 050101.

65(032300)- химия] / Г. М. Чернобельская. –

М. : Дрофа, 2010. – 318, [2] c. : ил. -

(Высшее педагогическое образование). –

Библиогр. в тексте.



Староста, В. І. Проведення занять з хімії в середніх

та вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб.

для студ. ВНЗ : рек. МОН України / В. І. Староста,

В. М. Сомов, Ж. О. Кормош ; МОНмолодьспорту

України, Волинський нац. ун-т імені Лесі

Українки. – Луцьк : Волинський нац. ун-т імені Лесі

Українки, 2011. – 231, [1] с.



Дудник, В. В. Інноваційні технології на

уроках хімії [Текст] / В. В. Дудник,

Л. В. Сорока. – Тернопіль : Навчальна

книга-Богдан, 2008. – 298, [4] с.



Шевряков, М. В. Практикум з

аналітичної хімії: кількісний аналіз

[Текст] : рек. МОН України як навч.

посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Шевряков,

М. В. Повстяной, Г. О. Рябініна. –

Херсон : Олді-плюс, 2012. – 207, [1] с.

Аналітична хімія [Текст] : теоретичні основи

якісного та кількісного аналізу : рек. МОН

України як навчально-методичний посібник

для студентів ун-тів напряму підготовки

"Хімія" / М. В. Шевряков, М. В. Повстяний,

Б. В. Яковенко, Т. А. Попович. – Херсон :

ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 403, [1] с.



Лабораторний практикум з неорганічної

хімії [Текст] : навч. посібник : рек. МАП

України / Н. І. Бардіж, Т. А. Янішевська,

С. С. Замаховська, В. Л. Кульбіцький ; за

ред. Н. І. Бардіж. – Київ : ДІЯ, 2005. –

213, [3] с.

Навчальний посібник являє собою

керівництво до лабораторних і

семінарських занять із загальної і

неорганічної хімії при підготовці фахівців

з напряму 1301 «Агрономія» в аграрних

вищих навчальних закладах III-IV рівнів.

Кожен розділ включає загальнотеоретичні

положення та відомості про хімічні

властивості і біологічну роль хімічних

елементів та їх сполук, методику і

техніку проведення дослідів, список

обладнання і реактивів, контрольні

запитання і задачі для самопідготовки.



Бойчук, І. Д. Органічна хімія [Текст] :

навчальний посібник : рек. МОЗ України як навч.

посіб. для студ. вищих мед. (фармацевтичних)

навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації

/ І. Д. Бойчук, Л. О. Зубрицька. – Київ :

Медицина, 2012. – 238, [2] c.



Валюк, В. Ф. Органічний синтез. Практикум

[Текст] : навч. посібник для студ.

природничо-географічного ф-ту : (за

кредитно-трансферною системою навчання)

/ В. Ф. Валюк ; [рец. В. Г. Пивоваренко, І. Д.

Жиляк] ; Уманський держ. пед. ун-т імені

Павла Тичини, Каф. хімії та екології. –

Умань : Візаві, 2011. – 127, [1] с.



Основи техніки лабораторних робіт з хімії

[Текст] : навч. посібник / О. Ф. Аксьонова,

О. В. Гарбуз, О. Г. Маслій, О. В. М'ячиков ;

МОН України, Харківський держ. ун-т

харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. –

155, [1] c.



Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук

[Текст] : навч.-методичний посібник для вчителів та учнів

загальноосвітніх навч. закладів : рек. МОН України як

навч.-методичний посібник для вчителів та учнів

загальноосвітніх навч. закладів / В. С. Толмачова,

О. М. Ковтун, М. Ю. Корнілова [та ін.]. – Тернопіль :

Навчальна книга - Богдан, 2008. – 170, [2] с.

Аналіз сучасного стану в галузі термінології та

номенклатури органічних сполук на основі розгляду

матеріалів Державного стандарту базової і повної

середньої освіти, Концепції хімічної освіти 12-річної

школи, навчальних програм, підручників і посібників

з органічної хімії для загальноосвітніх навчальних

закладів висвітлює необхідність формування

компетентностей з номенклатури органічних сполук

відповідно до міжнародних стандартів.



Скоробогатий, Я. П. Хімія і методи

дослідження сировини і матеріалів [Текст] :

(розділ "Органічна хімія") : [навчальний

посібник] / Я. П. Скоробогатий,

Н. О. Петровська, А. В. Гузій. – Львів :

Новий світ-2000, 2011. – 431, [1] c.



Структура невпорядкованих систем [Текст] :

теорія, експериментальні методи,

моделювання : монографія / В. П. Казіміров,

В. Е. Сокольський, О. С. Роїк,

О. В. Самсонніков ; Київський нац. ун-т імені

Тараса Шевченка. – Київ : Київський

університет, 2009. – 319, [1] с.



Стрижак, П. Є. Квантова хімія [Текст] :

затв. МОН України як підручник для студ.

ВНЗ / П. Є. Стрижак ; Нац. ун-т "Києво-

Могилянська академія". – Київ : Києво-

Могилянська академія, 2009. – 457, [3] с.



Гетьманчук, Ю. П. Хімія

високомолекулярних сполук [Текст] : затв.

МОН України як підручник для студ. ВНЗ

/ Ю. П. Гетьманчук, М. М. Братичак ; МОН

України, Національний ун-т "Львівська

політехніка". – Львів : Львівська політехніка,

2008. – 459, [1] с.

Запропоновано поглиблений курс з хімії

високомолекулярних сполук, що охоплює

класифікацію, будову, номенклатуру полімерів

та способи їхнього одержання. В окремих

розділах розглянуто отримання

полімеризацією та поліконденсацією, а

також хімічні реакції полімерів.



Бубела, Т. З. Фізико-хімічні вимірювання

[Текст] : рек. Науко-метод. радою НУ

"Львівська політехніка" як навч. посіб. для

підготовки студ. ВНЗ спец. 7.000001 та

8.000001 "Якість, стандартизація та

сертифікація" / Т. З. Бубела ; МОН України,

НУ "Львівська політехніка". – Львів : Вид-

во Нац. ун-ту "Львівська політехніка",

2005. – 150, [1] с.



Кононський, О. І. Фізична і колоїдна хімія

[Текст] : підручник : затв. МАП України як

підручник для підготовки фахівців в

аграрних ВНЗ ІІ - ІV рівнів акредитації за

напрям.1305- ветеринарна медицина та 1302

- зооінженерія / О. І. Кононський. – Вид. 2-

ге, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літ-

ри, 2009. – 311, [1] с.



Неділько, С. А. Математичні методи в хімії

[Текст] : навчальний посібник для

студентів хімічних спеціальностей вищих

навчальних закладів / С. А. Неділько. –

Київ : Либідь, 2005. – 256 с.



Цвєткова, Л. Б. Загальна хімія: теорія і

задачі [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН

України. Ч. 1 / Л. Б. Цвєткова. – Львів :

Новий світ-2000, 2011. – 398, [1] с.

Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія і

задачі [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН

України : [для студ ВНЗ] / Л. Б.

Цветкова. – Львів : Новий Світ-2000,

2009. – 414, [1] с.



Основи наукових досліджень в хімії [Текст] :

[посібник-практикум] / МОНмолодьспорту

України, Уманський ДПУ імені Павла

Тичини, Ін-т природничо-математичної та

технологічної освіти, природничо-

географічний ф-т ; [уклад. С. В. Совгіра]. –

[Умань : АЛМІ], 2012. – 129 c.



Сегеда, А. С. Неорганічна хімія [Текст] :

пропедевтичний курс : навч. посібник :

рек. МОН України як навч. посібник для

студ. біологічних спец. ВНЗ / А. С.

Сегеда. – Вид. 3-тє, допов., змінене. –

Київ : Кондор, 2008. – 306, [1] c.



Загальна та неорганічна хімія. Практикум

[Текст] : навч. посібник для студ. хімічних і

нехімічних спец. ВНЗ : рек. МОН України

/ М. С. Слободяник, Н. В. Улько, К. М. Бойко,

В. М. Самойленко ; за заг. ред. М. С.

Слободяника. – Київ : Либідь, 2004. – 333, [3]

c.

Неділько, С. А. Загальна й неорганічна

хімія [Текст] : задачі та вправи :

навчальний посіб. / С. А. Неділько,

П. П. Попель. – Київ : Либідь, 2001. –

400 с.

Романова, Н. В. Загальна та неорганічна хімія

[Текст] : підручник для студ. ВНЗ : затв. МОН

України / Н. В. Романова. – Київ ; Ірпінь : Перун,

1998. – 479, [1] c.




