
54 

П 27 

Перепелиця О.О., Купчанко К.П., Труфен Л.І. Хімія. Навчально-методичний 

посібник для студентів І курсу спеціальності «Фармація». Чернівці: 

Медуніверситет, 2018. 197 с. 

 

Навчально-методичний посібник охоплює 

матеріал, який відображає питання програми 

з хімії (рівень стандарту), затвердженої 

наказом Міністерством освіти і науки 

України № 826 від 14.07.2016 р. і 

рекомендованої для підготовки студентів до 

занять з таких розділів дисципліни: розділи 

«Основні поняття і закони хімії», «Будова 

атома», «Будова речовини», «Хімічні 

реакції», «Класи неорганічних сполук», 

«Метали», «Неметали», «Теорія хімічної 

будови органічних сполук О. Бутлерова», 

«Багатоманітність органічних сполук, їх 

класифікація», «Природні джерела 

органічних речовин» «Синтез органічних 

сполук різних класів на основі вуглеводневої 

сировини». 

Автори намагались матеріал викласти таким чином, щоб студенти не 

лише засвоювали хімічні поняття, закони, теорії, але й встановлювали 

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та 

застосуванням органічних речовин, осмислено використовували знання, 

необхідні для розуміння природничо-наукової картини світу та вироблення 

екологічного стилю мислення. Значну увагу приділено різнорівневим 

матеріалам для самоконтролю. 

Наявність у рукописі табличних даних виробляє вміння користуватись 

літературою довідникового характеру. 
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