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У сучасних умовах розвитку суспільства розробка інформаційних осві-

тніх ресурсів набуває масового характеру. Електронні ресурси розробляють 
люди із різним рівнем знань в області інформаційних технологій, викорис-
товуючи різні інструментальні засоби. Структурування навчальних матеріа-
лів відбувається довільно, дані про розроблені ресурси не систематизовані, 
тому користувачі не можуть знайти потрібну їм інформацію, а ресурси не 
можуть бути використані при формуванні навчально-методичних комплек-
сів [1]. Важливим і своєчасним стало прийняття урядом державної п

ормаційні і комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-2010 
роки, розробленої Міністерством освіти і науки України, одним з

 є створення інформаційних ресурсів українського науково-освітнього 
середовища з метою полегшення пошуку та обміну інформа

ення має єдиний підхід усіх вищих навчальних закладів до методології 
оволодіння і необхідності використання комп’ютерних

ні хімічних дисциплін. 
На хімічному факультеті ДНУ була проведена робота із систематизації 

даних про використання інформаційних технологій у 
иплін у вищих навчальних закладах України та Росії за напрямками: 

методичне та програмне забезпечення викладання базових хімічних курсів; 
підготовка педагогічних кадрів, що володіють інформаційними технологія-
ми; забезпечення хімічних дисциплін у дистанційному навчанні та ін. У 
таблиці представлена частина отриманих даних за першим напрямком для 
декількох українських навчальних закладів: 

Назва ВНЗ Навчальна 
дисци

Програмні Призначення методичні 

адреса 

Волинсь-
кий

Аналітична Microsoft 
Offic держа-

вний уні-
верситет 

хімія 
Органічна 
хімія 

ISIS-Draw, 
HyperChem, 
Torganal 

e, 

Статистична об-
робка, побудова 

титрування, кван-

органічної речо-

Варіанти 

льних за-

a 

графіків та кривих індивідуа-

тово-хімічні роз-
рахунки, іденти-
фікація невідомої 

вдань 
Prots@lab.u
niver.lutsk.u

вини 
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Назва ВНЗ Навчальна 
дисципліна 

Програмні 
засоби Призначення 

Навчально-
методичні 
матеріали, 
адреса 

 

Квантова хі-
мія та кван-
това механіка

HyperChem, 
MOPAC, 
WINMOPAC,
GAMESS 

молекул речовин, 
квантово-хімічні 
розрахунки орга-
нічних сполук 

лаборатор-
них робіт 
yanchuk@la
b.univer.luts

Конструювання Завдання до 

k.ua

Фізична хімія програма вла- карбоксилаті
Комп’ютерна пле

сної розробки металів

Дослідження кіне-
тики твердофаз-

ксних сполук, 
в 

, в’яжучих 

ня до 
лаборатор
них робіт 
vstu@vstu.v

них реакцій ком- Завдан

неорганічних ре-
човин та інших 

innica.ua 

систем 

-

Вінницький 
державний 
технічний 
ун

талів 

Комп’ютерний 
іант лаборато-
ого практикуму

посібник, 
тестові за-
вдання 
vstu@vstu.v

іверситет Навчальний 

Хімія неме- Програма власної роз- вар
робки рн

innica.ua 

Фізична хім

Розв’язання 

модинамічні 

них параметрів 
експеримента-
и даними; 

Електронна 
бібліотека
навчальних 

AD 
, 

які охо
люють всі
розділи 

ія
Основи елек- Тер

розтрохімічної Інтегроване 
рахунки рівно-

ваг; пошук кіне- MathC
документівкінетики програмне тич

дослідниць- MathCAD, 
 

льниких задач в Origin 7.5 
м

задач  оптиміінтегрованих 
програмних 
середовищах 

і зації 
хімічних процесів 
та ін. 

фізичної 
хімії 
elchem@ff.d
su.dp.ua 

середовище за

 

п-
 

Дн
ров
націо
ни
ун р

екс 

іп пет-ро
ський 
наль-

й 
іве ситет 

Математичне 
моделювання Компл

Статистична об-

експерименту 
в хімії на 

програм влас-
ної розробки 

ПЕОМ 

робка, виявлення 

 сигналу 

індивідуа

та обробка аналі-
тичного

льних за-
вдань 

та ін. analyt@ff.ds
u.dp.ua

Варіанти 
-
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но-

матеріали, Назва ВНЗ Навчальна 
дисципліна 

Програмні 
засоби Призначення методичні 

Навчаль

адреса 
 

Квантово-
мето-

ди дослі-

ганічній хі

ахунок пове-

хімічні 

дження в ор- MOPAC, 

мії GAMESS, 

PCMODEL, 
HyperСhem, 
Chemoffice, 

Surfer 

Розр
рхні потенційної Комплінструенергії реакцій та 
локалізації точок, 
що відповідають 

м ста-
, інтермедіа-

там 
 

ект
кцій 

та завдань 
для лабор
торних р
біт 
sokovyty@
cmsi.us

перехідни
нам
там та продук
реакцій

 

а-
о-

c

Х
грама власної 

Побудування на 
ніторі техноло-

 виро-
мис-

лового продукту з 

блоків  

Завдання
лаборатор-
них робіт 
organic@do

netsk.

імічна тех- ігрова про- бництва про
нологія 

Комп’ютерна гічних ліній

розробки 10-15 стандартних ngu.do

мо

апаратів у вигляді ua

 до 

Кіне
робка даних, роз-

актива-

рування та ін. 

ongu.donets
k.uaтика ор- рахунок 

ганічних реа-
кцій 

OriginPro 7.0 ційних парамет-
рів, констант, об-
робка кривих тит-

Статистична об- organica@d

Донецький 
національ-

ун

делювання 

Ресурси 

питання 

yt@d

ний 
іверситет 

Аналітична 
хімія 

них вод. За-
безпечення 
якості резуль-
татів хімічно-

горитму роботи 
хіміка-аналітика 
при розв’язуванні 
екологічних задач 

самостійної 
роботи; 
наочний 
матеріал 

База даних 
“Аналіз при-

Інтернет та 
літературні 
джерела; 

родних і стіч- Мо
ал

го аналізу” anal

до 

on
gu.donetsk.u
a
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На

Навчально-
методичні 
матеріали, зва ВН Навчальна Програмні ня З дисципліна засоби Призначен

адреса 
 Пояснює техноло

IRSANA ня специфічних
прийомів при під

-
 

трів і використан-
 

-
роб 

Методичні 
матеріали 

куму та 
тестові за-
вдання 
analyt@don

.donetsk.u

гію розшифровки
конкретних спек- до практи-

готовці п
gu
a

Хімія харчо- Ко

вих пр

мп’ютерна 
програма вла-

мікро- та макро-
елементів в хар-

продуктах, 

ua

одуктів сної розробки чових 

Розрахунок кіль-
кості основних 

getman@do
ngu.donetsk.

енергетичної цін-
ності  продуктів 
та ін. 

 

 

 роз-
ах 

мічних реакцій, 

системах 

лаборато

dongu.do

Математичне Встановлення хі- Завдання до 

моделювання
хімічної рів-
новаги в

Clinp 2.1 що відбуваються в 
досліджуваних 

них робіт 
Rozantsev@

чин

р-

net
sk.ua

Автомобі хімія 
 

“Структура -
льн

До

ого 

 ато-

о-
дорожній 
інститут 

Фізична та 
квантова 
хімія 
Контроль нецького 

державного 
технічн
ун

забруднення 
навколиш-

іверсите-
ту 

нього середо-
вища 

Загальна хі-
мія 
Аналітична 

“Будова
мів”,

речовини і 
реакційна 
здатність”, 
“Моделюван-

кінетичних зако-
номірностей, мо-
делювання реак-
тору, оцінка роз-

моделі спо-
лук, імітації 
хімічних 

ня й оптимі-
зація техно-

поділу температур 
і часу перебуван-

логічних про-
цесів”, 
“Електрохімі-

ня реагентів у 
апараті, квантово-
хімічні розраху

чні методи ки 
аналізу” 

та ін. 

Вивчення термо-
динамічних та 

просторо
динамічні 

н-

теріали: 
Наочні ма-

ві 

реакцій і 
електрохі-
мічних 
процесів та 
ін.; 
індивідуа

vc

-
за-льні 

вдання 
@adi.ghos
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ьно-
чні 

матеріали, 
адреса 

Наз Навчальна Програмні и чення методива ВНЗ дисципліна засоби Пр зна

Навчал

t.dn.ua 
ints@adi.gor
lovka.net

Донецький 
державний Фі

Вивчення кінети-
ки реакцій та ви-

університет 

то

зична та 
ко їх по-

економіки і мія 
ргівлі 

лоїдна хі- MathCAD 
Professional 

значення 
рядку, константи 

льних за-
вдань 
dmitruk@ka

uet.edшвидкості, енергії 
активації та ін. f.dond

Варіанти 
індивідуа-

u.ua

Основи нау- Комп’ютерна газоподібн
ко ну ре-

роцесів  

вих дослі- програма вла- рідкого ста
джень сної розробки човин, розра-

Моделювання 
ого та 

kvy@xtf.op
u.odessa.ua

хунок п
Одеський 
державний 

Моделювання Варіанти 
а-
за-

ь 

політехніч-
ний Органічна 

hem 
фізіологічноакти-
вних речовин, 

індивіду
льних університет хімія HyperC

Фармацевти- 6.0 розрахунок влас- вдан
чна хімія тивостей молекул kvy@xtf.op

та ін. u.odessa.ua

По
Моделювання 

лтавсь-
кий націо-
нальний 
технічний 
університет 
ім. Ю. Кон-

Теоретичні 
основи фазо-
вих перетво-
рень вуглево-
дневої сиро-

MathCAD 

фазового стану 
газокоденсатних і 
нафтових систем 
для визначення 
складів і кількіс-

Варіанти 
індивідуа-
льних за-
вдань 

дратюка рівноваж-
них фаз 

вини - k22@pntu.p
oltava.uaного співвідно

шення 

Сх

нац

В.Д eva
u.ua

ідноук-
раїнський Електронний Розглядання осно-

Лекції, тес-
ти, іміта-

іональ-
ний універ-
ситет ім. 

Загальна 
хімія 
Фізична хімія

навчально-
методичний 
комплекс вла-

вних питань кур-
сів, виконання 
лабораторних ро-

ційна лабо-
раторна 
робота 

аля сної розробки біт grigory
@snu.ed

Таврій
кий н

сь- Комплексо-
аціо- утворення в льна п

Обчислюва-
рограма д

Визначення скла-
у та параметрів 

gro-098
tnu.crim

76@ 
ea.u
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ди
Програмні ення методичні 

матеріали, Назва ВНЗ Навчальна 
Навчально-

сципліна засоби Признач

адреса 
нальний 
університет 

розчинах Relative 
solubility 

комплексів, конс-
тант 

a

ім. В.І. Вер-
стійкості та 

надського 
ін. 

У ви сучасних країнсь-
ий технологій Проведення дов-к

Хім

часній тех

неорган

рел струму та 
ін. 

vavlma@ 
mail.ru

 держа-
вний хімі-
ко-
технологі-

Електрохімія 
та її застосу-
вання в су-

Комп’ютери-
зований 32-
канальний 

готривалих дослі-
дів розроблених 
макетів хімічних 

чний уні-
верситет Загальна та Excel 

ічні осно-

ніці стенд дже

ічна 
хімія 

 
Структуризація, систематизація та постійна актуалізація інформації про 

методичне інформаційне забез адання хімічних дисциплін у 

різ ний сервіс, що реалізує надання освітніх послуг різними навчаль-

но  ресурсів 

пр , у ході виконання яких можна буде впровадити в 
світню практику технологію створення баз даних хімічної інформації, у 
тому числі щодо застосування інформаційних технологій у процесі навчан-
ня хімічним дисциплінам. 
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печення викл
вищій школі дозволяє створити основу, на базі якої може функціонувати 

номаніт
ними закладами та їхню взаємну інтеграцію. Сьогодні в Україні немає жод-
ї наукової чи освітньої організації, в якій за рахунок власних

можуть бути створені повноцінні бази даних в області хімії. Тому, потрібні 
оекти між різними ВНЗ

о


