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.

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.
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/ Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова,
С. С. Плоткин. – М. : БИНОМ, 2007. –
199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 199.

Практичний досвід людей упродовж
тисячоліть усе більше посилював їхню віру у
неабиякі можливості хімічного ремесла та
заполонив розум людей.

Курашов, В. И. История и философия химии [Текст] : учеб.
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спец. / В. И. Курашов. – М. : [КДУ], 2009. – 607, [1] с.

Золотов, Ю. А. История и методология
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020101.65 "Химия" / Ю. А. Золотов,
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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
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України як навчально-методичний посібник
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"Хімія" / М. В. Шевряков, М. В. Повстяний,
Б. В. Яковенко, Т. А. Попович. – Херсон :
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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.

Лабораторний практикум з неорганічної
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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.
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закладів
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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
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кредитно-трансферною системою навчання)
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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
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[Текст] : навч.-методичний посібник для вчителів та учнів
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Роїк,
О. В. Самсонніков ; Київський нац. ун-т імені
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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.
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