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5.111. Асновы хіміі. Лекцыя №1 увядзіны (2008 год)
Пераклад Івана Краўчанкі і Дзмітрыя Калеснікава
Важна дадзены матэрыял дадатковы
Перад лецыяй №2 трэба разабраць наступныя тэмы сіла і энергія, элементы і атамы, ядро атама.
Тэмы
1. Уводзіны ў асновы хіміі
2. Прынцыпы курсу
3. Знаёмства з камандай выкладчыкаў
5.111 Асновы хіміі. 2008 год
Тэмай дадзенага курсу з'яўляюцца асноўныя прынцыпы хіміі. Лекцыі будуць праводзіцца два ці тры разы на тыдзень.Курс ўключае ў сябе рэгулярныя хатнія заданні, тры кантрольных працы працягласцю па гадзіне кожная і фінальны экзамен.
Літаратура: Chemical Principles: The Quest for Insight 4th Edition; Peter Atkins and Loretta Jones.  W.H. Freeman & Co. 2008 (ISBN 0-7167-7355-4) Student Study Guide and Solutions Manual to Chemical Principles, 4th Ed
Лектары: Прафесар Кацярына Л.Дрэнэн, доктар Элізабэт М. В. Тэйлар 
Семінарскія заняткі. Семінарскія заняткі праводзяцца двойчы на тыдзень. На кожным семінарскім занятку будуць рашэнні задач, агляд вучэбнага матэрыялу, і часам адказы на пытанні па навучальнага матэрыялу.
Канспекты:Канспекты трэба браць на кожны занятак. Запаўняць канспект трэба на лекцыях
Адзнакі 
Тры кантрольныя працы працягласцю 1 гадзіна (3*100 балаў)   300 балаў
Адзін трохгадзінны ітогавы экзамен                                               300 балаў
Рашэнне заданняў на семінарскіх занатках                                    100 балаў
Экспрэсс апытванні на экзаменах                                                     50 балаў
Сумма балаў                                                                                       750 баллаў
Хатнія хаданні неабходна выконваць у пазначыны час. Хатнія працы здадзеныя са спазненням не прымаюцца. Пытанне аб ацэньванні несдазеных прац прымаецца у канцы курса. Пры адсутнасці на занятках на істоный прычыне трэба паведаміць аб гэтым вашага ассістэнта
Кантрольныя працы выконваюцца без падручнікаў і канспектаў. Асноўныя формулы і перыядычная табліца выдаюцца. На кантрольную працу трэба прыносіць аловак, ласцік і інжынерный калькулятар. Пераздача кантрольных прац не дазволена
Экспрэсс апытванні праводзяцца ў выглязе віктарын дзя аблягчэння стасункаў са студэнтамі. На першым занятку кожны студэнт атрымае пульт для адказаў. Студэнтам якія атрымалі пульт на фізыці трэба зарэгістраваць свой пульт і карыстаць на апытваннях па хіміі. Рэгістрыцыя пульта і аго нашэнне з’яўляецца абавязкам кожнага студэнта. Карыстанне чужымі пультамі забараняецца і наказваецца. Дадатковая інфармація па карыстанню пультам стрымліваецца ў інструкціі да пульта.
Значачыя лічбы. Правілы навуковых абазначэнняў ёсць у канцы падручніка, студэнт павінен іх ведаць. Таксама, стуэнт павінен ведаць правілы карыстання пріставак мікра (10^-6), мілі(10^-3), санці (10^-2) і кіла  (10^3)
Ноутбукі. Ноутбукі якія былі прінесены на заняткі павінны знаходзіцца у зачыненым стане.
5.111. 2008 год.  Умовы карыстання пульта экспрэс апытванняў.
Пульт карыстаецца на занятках курса 5.111 для атрымання абратнай сувязі са студэнтамі, а таксама для правядзення віктарыны. Мы жадаем растлумачыць наступныя моманты на конт правіл карыстання пульта. Чаму мы выкарыстоўваем пульт?
1. Пульт сварае абратную сувязь і дазваляе хутка ацэніць якасць правядзення навучання, што дапамагае палепшыць якасць заняткаў.
2. Пуль дае магчымасць ацаніць якасць разумення матэрыялу і тое на колькі хутка ён засвойваецца. Напрыклад, студэнт які добра рашае хатнія заанні, але не паспявае рашыць заданні у час экспрэсс апытванняў павінен дадаткова займацца как паспець рашыць кантрольныя працы і экзамен.
3. Па выніках экспрэсс апытванняў многія студэнты будуць узнагарожаны.
Аказ на пытанне з дапамогай пульта
1. Націскваць кнопку пульта трэба у час паказу слайда с пытаннем. Выбіраць можна мноства варыянтаў, але улічвацца будзе толькі апошні.
2. У час заняткаў будзе паведамляцца толькі агульны вынік.
3. Пажаданы самастоны адказ, але дазваляецца ціхае абмеркаванне з суседам. Группавое абмеркаванне і распуўсюджванне лічыцца махлярствам.
4. Карыстанне чужога пульта наказваецца
Улік наведванняў
1. Улік наведвання заняткаў дузе выконвацца з апамогай пульта. Нашэнне пульта з’яўляецца часткай падрыхтоўкі да заняткаў.
2. Пры адсутнасці па паважлівай прычыне трэба на працягу дня паведаміць свайго ассістэнта. Пропускі заняткаў па паважлівай прічыне ўплываць на азнаку не будуць.
3. Калі вы не прынеслі свой пульт на заняткі трэба павеаміць аб гэтым ассістэнта перад заняткам або пасля.

