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1. Вступ.  
Місце хімії в системі наук. Наука, закономірності та логіка її розвитку. Характерні риси 
науки Взаємозв'язок філософії та природознавства як одна з найважливіших підстав їх 
розвитку. Моделі розвитку науки.  
Походження хімії та її еволюція. Хімія та цівілізація.  
2. Основні етапи розвитку хімії.  
Виникнення хімії і періодизація її історії.Натурфілософія проти міфології.Давньогрецький 
атомізм. Уявлення про елементи в грецькій натурфілософії.Геометр і чний метод 
філософії Платона. Уявлення Аристотеля про природу пер ш оматер ії і формі “тіл”. 
Алхімія як феномен середньовічної культури. Найважливіші е лемент и алх і м і ч н их 
теор і й. Греко-єг і петська алхімія. Арабська алхімія. (Джабир ібн Хайан, Абу- ар-Раз і , 
Авіценна, Авер р оєс). Західна алхімія(Альберт Великий, Фома Аквинський, Р. Б е кон, 
Васил і й Валентин, Р. Лулл і й). Основні підсумки західної алхімії. Алхімічна символіка. 
Ятрохимия. Парацельс. Хімія та медицина.  
Атомістика епохи Відродження ( Никола д' Отрекур, Микола Кузанс ь кий, Джордано 
Бруно ).  
Р.Бойль.Експериментальна хімія й атомістика 17 століття.  
Теорія флогістона – перша хімічна теорія.А .Л.Лавуазьє і «революція в хімії».  
Експериментальна хімія 18 століття.“Нова система хімічної філософії” Дж. Дальтона. 
Хімічна атоміст и ка. Атомістика Й.Я. Берцелиуса. Розвиток уявлень про атоми і 
молекули. Хімія ХІХ ст.- період кількісних законів. Дослідження закономірностей 
хімічних процесів. Органічна хімія та хімічні теорії. Сінтези органічних речовин ( О.М. 
Бутлеров, Велер, Кольбе, М. Бертло, Шеврель ) як протидія віталізму.  
Хімічний сінтез в ХХ в. ( М.Зінін , А. Нобель, Е. Фішер, У. Карозерс). Розвиток уяв про 
будову матерії. Квантова хімія. Радіохімія.Хімічна термодинаміка. І.Р. Пригожин та 
розвиток хімічної термодинаміки. Управління хімічними процесами – одна з важливих 
проблем сучасної хімії. Фотохімічний сінтез, селективний сінтез, біосінтез. Каталіз.  
3. Етика відповідальності в науці і сучасній хімії.  
Роль хімії в рішенні глобальних проблем сучасності (екологічної, енергетичної та ін.) 
Традиційні і нові матеріали. Хімічні технології й економіка. Нові хімічні елементи і нові 
процеси. Плазмохімія.  
Нанохімія. Проблема хемофобії та радіофобії в сучасному суспільстві. Хімія та 
екологія.Етика відповідальності в науці і сучасній хімії.  
4. Концептуальні системи хімічної науки.  
Концептуальні системи хімічної науки ( за В.І. Кузнєцовим). Сполука, структура та 
властивості хімічних сполук.  
5. Методологія хімії.  
Науковий метод і методологія науки. Методологічні проблеми хімії.Дедукція та індукція в 
науці. Емпірічний та теоретичний рівні наукового знання.  
Методи емпіричного дослідження в хімії.Методи теоретичного дослідження і наукові 
розумові процедури в хімії. Моделювання в хімії.Диференціація й інтеграція наукового 
знання, як закономірності розвитку хімії. Структура сучасної хімічної науки. 
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Перелік тем контрольних робот та питань до заліку. 
1.Порівняльна характеристика природи філософського та наукового знання. Філософія як 
генератор розвитку науки.  
2. Моделі розвитку науки.  
3.Способи впливу філософії на науку. Наукова картина світу.  
4.Виникнення хімії і періодизація її історії.  
5.Натурфілософія проти міфології.  
6.Давньогрецький атомізм.  
7.Уявлення про елементи в грецькій натурфілософії.  
8.Геометричний метод філософії Платона. Уявлення Аристотеля про природу 
первоматерии і формі “тіл”.  
9.Алхімія як феномен середньовічної культури. Символізм алхімії.  
10.Греко -єгипетська алхімія.  
11.Арабська алхімія.  
12.Західна алхімія.  
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13.Ятрох і м і я. Теофраст Парацельс. Хімія та медицина.  
14.Атомістика епохи Відродження ( Никола д' Отрекур, Микола Кузанский, Джордано 
Бруно ).  
15.Р.Бойль. Експериментальна хімія й атомістика 17 століття.  
16.А.Л.Лавуазьє і “ революція в хімії”.  
17.Експериментальний і теоретичний рівні наукового знання. Експериментальна хімія 18 
століття.  
18. “Нова система хімічної філософії” Дж. Дальтона. Хімічна атомістика.  
19.Атомістика Й.Я. Берцел і уса.  
20.Диференціація й інтеграція наукового знання, як закономірності розвитку хімії.  
21.Науковий метод і методологія науки.  
22.Методи емпіричного дослідження в хімії.  
23.Моделювання в хімії.  
24.Методи теоретичного дослідження і наукові розумові процедури в хімії.  
25.Хімія у системі наук. Структура хімічної науки.  
26.Розвиток уявлень про атоми і молекули.  
27.Хімія і екологія.  
28.Етика відповідальності в науці і сучасній хімії.  
29.Роль х імії в рішенні глобальних проблем сучасності.  
30.Концептуальні системи в хімії.  
31.Хімічні технології й економіка.  
32.Традиційні і нові матеріали.  
33.Нові хімічні елементи і нові процеси.  
34. Нано х і м і я.  
35.“ О, химия, не дай темнить свой ореол…” Н.Рыленков.  
( Проблема хемофобії та радіофобії у сучасному суспільстві).  
36.Хімія та цівілізація.  
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