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ВСТУП 
 

Програму для вступників 2018 р. складено на основі програми 

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р. з хімії, доведеної до відома 

вищих навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України 

від 03 лютого 2016 р. № 77 «Про затвердження програм зовнішнього 

незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на 

основі повної загальної середньої освіти». 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда має на меті:  

1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 

2. Оцінити ступінь підготовки випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за відповідною 

спеціальністю. 
 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 

До участі в конкурсі на навчання за програмами підготовки бакалавра 

на базі повної загальної середньої освіти допускаються особи, які мають 

документ державного зразка про відповідний освітній рівень та віднесені до 

категорій осіб зазначених в розділі VIII Умов прийому до вищих навчальних 

закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки  України  від 13 жовтня 2017 року № 1378, та пункті 7.2 розділу VІІ 

Правил прийому до Кременчуцького національного університету у 2018 

році, затверджених протоколом Приймальної комісії від 26 грудня 2017 року 

№ 307-1. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ СПІВБЕСІДИ 
ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 

 
Тема 1. Предмет і завдання хімії. Місце хімії серед природничих наук. 
Явища фізичні та хімічні. Екологічні проблеми хімії. Роль хімії в охороні 
навколишнього середовища. 
Вступник повинен знати: 
• визначення предмета хімії і основні завдання хімії; 
• визначення фізичних та хімічних явищ; 
• основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища 
й основні екологічні проблеми, вирішенням яких займається хімія; 
• роль хімії в охороні довкілля. 
Вступник повинен уміти: 
• демонструвати на прикладах місце хімії серед інших природничих 
наук: біології, геології, фізики тощо; 
• демонструвати на конкретних прикладах відмінність явищ фізичних і 
хімічних. 
Тема 2. Основні поняття та закони хімії. 
Атомно-молекулярне вчення. Молекули. Атоми. Сталість складу речовин. 
Відносна атомна та відносна молекулярна маса. Закон збереження маси, його 
значення в хімії. Кількість речовини. Моль. Молярна маса. Закон Авогадро та 
молярний об'єм газу. Об'ємні відношення газів у реакціях. 
Вступник повинен знати: 
• визначення найважливіших понять атомно-молекурярного вчення: 
«атом» та «молекула»; 
• закон сталості складу речовин і його значення в хімії; 
• визначення найважливіших понять атомно-молекурярного вчення: 
«атом» та «молекула»; 
• закон сталості складу речовин і його значення в хімії; 
• закон збереження маси речовини; значення закону збереження маси в 
хімії; 
• визначення понять: «кількість речовини», «моль»; 
• визначення поняття «молярна маса»; 
• закон Авогадро та основні висновки із цього закону; 
• визначення закону об'ємних відношень газів у реакціях. 
Вступник повинен уміти: 
• пояснювати поняття: «відносна атомна маса», «відносна молекулярна 
маса» і демонструвати розуміння цих термінів на прикладах (наводити 
приклади відносних атомних мас для кількох елементів та відносних 
молекулярних мас для декількох сполук); 
• демонструвати на прикладі закон збереження маси речовини, наводити 
рівняння будь-якої реакції та зрівнювати його; 
• розраховувати молярні маси для декількох речовин за їх формулами; 
• пояснювати суть поняття «молярний об'єм газу»; 



• робити перерахунки масових (грамових, кілограмових тощо) 
кількостей газу в об'єм; 
• демонструвати закон об'ємних відношень газів на прикладах реакцій за 
участю газів. 
Тема 3. Основи кількісних розрахунків у хімії. Хімічний елемент, прості та 
складні речовини. Хімічні сполуки та механічні суміші. Символи хімічних 
елементів та хімічні формули Валентність і ступінь окиснення. Розрахунки 
масової частки хімічного елемента в речовині за формулою. Встановлення 
хімічної формули речовини за її складом. Хімічні рівняння. Розрахунки за 
хімічними рівняннями практичного виходу продуктів реакції та маси чи 
об’єму продуктів реакції, якщо до складу реактивів входили домішки. 
Вступник повинен знати: 
• визначення поняття «хімічний елемент»; 
• визначення поняття «складна речовина»; 
• символи хімічних елементів та принципи їх створення; 
• визначення понять: «валентність» і «ступінь окиснення»; 
• правила зрівнювання хімічних рівнянь. 
Вступник повинен уміти: 
• пояснювати відмінність між поняттями: «хімічний елемент» і «проста 
речовина»; 
• демонструвати на прикладах відмінність хімічних сполук та 
механічних сумішей; 
• використовуючи символи елементів, наводити приклади хімічних 
формул і пояснювати їх значення; 
• наводити приклади елементів, що мають сталі значення валентності чи 
ступеня окиснення, та елементів, що мають змінні валентності чи ступені 
окиснення; 
• складати формули хімічних сполук за значеннями валентності або сту-
пеня окиснення елементів, які входять до складу сполуки, та вміти 
обчислювати значення валентності чи ступеня окиснення за формулою 
хімічної сполуки; 
• робити розрахунки за хімічними рівняннями практичного виходу продуктів 
реакції та маси чи об'єму продуктів реакції, якщо до складу реактивів 
входили домішки. 
Тема 4. Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Поняття 
про радіоактивний розпад хімічних елементів. Ізотопи. Будова електронних 
оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Особливості будови 
електронних оболонок атомів елементів великих періодів (на прикладі IV 
періоду). 
Вступник повинен знати: 
• будову атомів хімічних елементів та будову ядра атома; 
• визначення елементарних частинок (протона і нейтрона), що входять до 
складу ядра; 
• явище радіоактивного розпаду хімічних елементів; визначення поняття 
«ізотоп»; 



• будову електронних оболонок атомів хімічних елементів; визначен¬ня 
по-нять: «енергетичний рівень» та «підрівень»; 
• форми s-, р- та d- електронних підрівнів; 
• правила заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів 
(наводити приклади); 
• зв'язок між електронною будовою зовнішнього (валентного) електрон-
ного рівня атома з його розміщенням у періодичній системі та його 
хімічними властивостями; 
• особливості будови електронних оболонок атомів елементів великих 
періодів, використовуючи електронні формули перехідних металів. 
Вступник повинен уміти: 
• пояснювати зв'язок між кількістю протонів у ядрі атома і порядковим 
номером елемента у періодичній системі, а також зв'язок сумарної кількості 
протонів і нейтронів у ядрі з атомною масою елемента; 
• наводити приклади радіоактивного розпаду елементів; 
• наводити приклади ізотопів декількох елементів; 
• пояснювати, чому ізотопи хімічного елемента мають однакові хімічні 
властивості; 
•пояснювати, чим відрізняються електрони, розмішені на різних рівнях та 
підрівнях; 
•записувати електронні формули атомів, знаючи їх порядковий номер і 
роімішення в періодичній системі; 
•характеризувати хімічний елемент за його електронною формулою: 
розміщення в періодичній системі (період, група, підгрупа), хімічний 
характер елемента (метал чи неметал), можливі валентні стани елемента у 
сполуках. 
Тема 5. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів. 
Відкриття Д. І Менделєєвим періодичного закону та створення періодичної 
системи хімічних елементів. Сучасне формулювання періодичного закону. 
Великі та малі періоди, групи та підгрупи. Залежність властивостей 
елементів від розміщення в періодичній системі Характеристика хімічного 
елемента за розміщенням в періодичній системі та будовою атома. 
Періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів. 
Значення періодичного закону. 
Вступник повинен знати: 
•історію відкриття Д. І. Менделєєвим періодичного закону; створення 
періодичної системи елементів як графічного відображення періодичного 
закону; 
•історичне (за Д. І. Менделєєвим) та сучасне формулювання періодичного 
закону; 
•фізичну суть порядкового номера елемента в періодичній системі; 
•основні структурні одиниці періодичної системи елементів: період, групу, 
підгрупу; 
•значення періодичного закону. 
Вступник повинен уміти: 



•пояснювати, чому сучасне формулювання періодичного закону відрізняється 
від запропонованого Д. І. Менделєєвим; 
•пояснювати, чому в періодичній системі елементів є малі та вели¬кі періоди, 
головні та побічні під¬групи; 
•демонструвати основні закономірності зміни властивостей елементів у 
періодах та групах, пов'язавши їх з будовою атомів;  
•характеризувати хімічні елементи за їх розміщенням у періодичній системі 
та будовою атома;  
•демонструвати періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук 
елементів;  
•розкривати фізичну суть періодичної зміни властивостей елементів та їх 
сполук як періодичну повторюваність будови зовнішніх електронних рівнів 
атомів елементів. 
Тема 6. Хімічний зв'язок. Електронегативність хімічних елементів і хіміч-
ний зв'язок. Ковалентний зв'язок (полярний і неполярний) Енергія зв'язку. 
Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. Йонний 
зв'язок, його відмінність від ковалентного. Водневий зв'язок. 
Вступник повинен знати: 
•визначення поняття «хімічний зв'язок»; 
•визначення поняття «електронегативність елемента»; 
•визначення поняття «ковалентний полярний зв'язок»; 
•визначення основних характеристик ковалентного зв'язку: довжини зв'язку, 
напрямленості зв'язку, енергії зв'язку; 
•суть явища гібридизації валентних орбіталей при утворенні ковалентного 
зв'язку на прикладі атома Карбону; 
•визначення йонного зв'язку як граничного випадку ковалентного полярного 
зв'язку; 
•визначення водневого зв'язку, механізм його утворення та приклади 
речовини, в яких він проявляється. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати механізм утворення ковалентного зв'язку за рахунок утворення 
атомами елементів спільних електронних пар; 
•наводити приклади кількісної оцінки електронегативності елементів; 
•демонструвати зміщення спільних електронних пар при утворенні сполук 
елементів із різними електронегативностями; 
•демонструвати відмінність у властивостях сполук із ковалентним непо-
лярним та ковалентним полярним зв'язком; 
•пояснювати донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку; 
наводити приклади молекул із донорно-акцепторним зв'язком і пояснювати 
їх утворення; 
•демонструвати відмінність йонного зв'язку від ковалентного; пояснювати 
відмінність у властивостях сполук із йонним та ковалентним зв’язками; 
•демонструвати вміння визначати типи хімічних зв'язків між елементами у 
сполуках, знаючи чисельні значення електронегативності елементів, з яких 
вони утворені. 



Тема 7. Основні закономірності перебігу хімічних реакцій. Класифікація 
хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. 
Необоротні та оборотні хімічні реакції. Хімічна рівновага. Поняття про 
константу рівноваги. Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле 
Шательє. Тепловий ефект хімічних реакцій, термохімічні рівняння. Окисно-
відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення. Значення окисно-
відновних реакцій у природі та техніці. 
Вступник повинен знати: 
•визначення поняття «хімічна реакція»; 
•принципи, покладені в основу класифікації хімічних реакцій; визначення 
реакцій сполучення, розкладу, заміщення, обміну; 
•визначення необоротних та оборотних хімічних реакцій; 
•суть явища хімічної рівноваги, поняття про константу рівноваги; умови 
зміщення хімічної рівноваги; 
•формулювання принципу Ле Шательє і його хімічної суті; 
•визначення екзотермічних та ендотермічних реакцій; 
•визначення теплового ефекту хімічних реакцій; визначення термохімічних 
рівнянь; 
•визначення окисно-відновних реакцій; принципи, за якими реакції 
поділяють на окисно-відновні та реакції невалентних перетворень; 
•визначення понять: «окисник», «відновник», «відновлення», «окиснення»; 
•значення окисно-відновних реакцій у природі та техніці. 
Вступник повинен уміти: 
•наводити приклади реакцій сполучення, розкладу, заміщення, обміну; 
записувати рівняння цих реакцій; 
•наводити приклади необоротних та оборотних хімічних реакцій; 
•наводити приклади виразу константи рівноваги для декількох рівноважних 
хімічних процесів; 
•наводити приклади екзотермічних та ендотермічних реакцій; записувати 
хімічні рівняння; 
•демонструвати вміння розраховувати кількість теплоти, яка поглинається 
або виділяється під час реакції, використовуючи термохімічні рівняння; 
•демонструвати вміння визначати за рівнянням реакції, до якого типу вона 
належить; 
•визначати окисник та відновник у наведених окисно-відновних реакціях; 
• демонструвати вміння писати окисно-відновні реакції та зрівнювати їх ме-
тодом електронного балансу. 
Тема 8. Хімічна кінетика та каталіз. Швидкість хімічних реакцій Залежність 
швидкості реакції від природи реагуючих речовин, концентрації, площі 
поверхні зіткнення реагуючих речовин, температури. Каталіз і каталізатори. 
Каталітичні та некаталітичні реакції, значення каталітичних процесів. 
Вступник повинен знати: 
•визначення поняття «швидкість хімічної реакції»; приклади швидких та 
повільних реакцій; 



•вираження закону діючих мас (залежність швидкості реакції від 
концентрації реагуючих речовин);  
•відмінність гомогенних хімічних реакцій від гетерогенних; фактори, від 
яких залежить швидкість хімічної реакції; 
•причини зміни швидкості реакції за зміни температури, тиску, концентрації 
реагентів, плоші поверхні зіткнення реагуючих речовин, температури; 
•визначення явиш каталізу; причини зміни швидкості реакції при введенні 
каталізаторів;  
•інгібітори як каталізатори, що зменшують швидкість хімічного процесу. 
Вступник повинен уміти: 
•розрахувати швидкість хімічної реакції, її зміну у випадку зниження або 
підвищення концентрації реагуючих речовин.  
Тема 9. Електролітична дисоціація. Електролітична дисоціація Ступінь 
дисоціації. Ступінчаста дисоціація. Сильні та слабкі електроліти. Властивості 
основ, кислот і солей у світлі теорії електролітично! дисоціації. 
Вступник повинен знати: 
•визначення поняття «електролітична дисоціація»; основні положення теорії 
електролітичної дисоціації С. Арреніуса; 
•сучасний стан теорії електролітичної дисоціації та фізико-хімічну суть цього 
явища; 
•визначення речовин-електролітівта неелектролітів; 
•визначення ступеня дисоціації як однієї з характеристик сили електроліту 
(здатності до дисоціації); 
•фактори, що впливають на величину ступеня електролітичної дисоціації; 
пояснювати причини їх впливу; 
•основні відмінності у процесах електролітичної дисоціації кислот, лугів та 
солей; 
•визначення кислот, лугів (основ) та солей із точки зору теорії електролі-
тичної дисоціації; 
•умови, за яких реакції йонного обміну між речовинами-електролітами 
перебігають до кінця (утворення осаду, виділення газу, утворення слабкого 
електроліту) і пояснити причини, що обумовлюють перебіг реакції до кінця. 
Вступник повинен уміти: 
•розраховувати ступінь електролітичної дисоціації; 
•відносити електроліти за значенням ступеня електролітичної дисоціації до 
сильних, середньої сили чи слабких; 
•наводити рівняння процесів електролітичної дисоціації електролітів; 
•пояснювати відмінність у механізмах електролітичної дисоціації речовин з 
іонним та ковалентним полярним зв'язком; 
•пояснювати ступінчастий характер дисоціації кислот та основ; записувати 
рівняння дисоціації декількох багатоосновних кислот за кожною стадією та 
загальне рівняння дисоціації; 
•пояснювати процеси електролітичної дисоціації кислот, основ і солей як 
речовин-електролітів;  



•записувати рівняння реакцій між речовинами-електролітами у молекулярній, 
йонно-молекулярній та йонній формах. 
Тема 10. Оксиди. Оксиди. Класифікація оксидів. Способи добування, 
властивості та застосування оксидів. 
Вступник повинен знати: 
•визначення поняття «оксиди», їх відмінність від пероксидів; 
•класифікацію оксидів; визначення основних, кислотних та амфотерних 
оксидів; 
•залежність хімічних аіастивостей оксиду від розміщення елемента, що його 
утворює, у періодичній системі елементів та ступеня окиснення (валентності) 
елемента в оксиді; 
•основні способи добування оксидів: взаємодію елементів із киснем, до-
окиснення оксидів елементів у низьких ступенях окиснення, відновлення 
оксидів елементів у високих ступенях окиснення, розклад оксигеновмісних 
основ, кислот та солей, взаємодію металів та неметалів із кислотами-
окисниками тощо; 
•основні фізичні та хімічні властивості оксидів; 
•застосування оксидів у промисловості; найважливіші і найпоширеніші у 
природі оксиди та їх застосування. 
Вступник повинен уміти: 
•наводити приклади основних, кислотних та амфотерних оксидів; 
•записувати формули оксидів за назвами та називати оксиди за формулами, 
користуючись правилами сучасної української номенклатури; 
•наводити рівняння хімічних реакцій добування оксидів; наводити рівняння 
хімічних реакцій взаємодії оксидів із водою, між собою, з основами та 
кислотами, оксигеновмісними солями; демонструвати особливості хімічної 
поведінки амфотерних оксидів і підтверджувати це відповідними рівняннями 
реакцій. 
Тема 11. Основи. Основи, їх склад і назви. Гідроксо-група. Нерозчинні основи 
і луги, їх хімічні властивості. Реакція нейтралізації. Амфотерні гідроксиди. їх 
властивості. Добування основ.  
Вступник повинен знати: 
• визначення поняття «основа», склад основ, особливості поведінки у 
роз-чині, будову гідроксогрупи; 
• визначення лугів як розчинних гідроксидів; 
. • хімічні властивості основ: взаємодію з галогенами, кислотними оксидами, 
кислотами, солями та термічний розклад; 
• визначення реакції нейтралізації та її хімічна суть; 
• визначення амфотерних гідроксидів; 
• основні способи добування основ (навести приклади рівняння реакцій): 
взаємодію активних металів із водою, взаємодію оксидів активних металів із 
водою, обмінні реакції між лугами і солями, електроліз водних розчинів 
солей. 
Вступник повинен уміти: 



• записувати формули основ за назвами та називати основи за 
формулами, користуючись правилами сучасної української номенклатури; 
• наводити рівняння хімічних реакцій добування основ; 
• наводити рівняння хімічних реакцій взаємодії основ з галогенами, 
кислотними оксидами, кислотами, солями та термічний розклад;  
• підтверджувати специфічні хімічні аіастивості амфотерних гідроксидів на 
прикладах рівнянь відповідних хімічних реакцій. 
Тема 12. Кислоти. Кислоти, їх склад і назви, класифікація кислот. Фізичні та 
хімічні властивості, і способи добування кислот.  
Вступник повинен знати: 
• визначення поняття «кислота», склад кислот (безоксигенні та ок-
сигеновмісні), хімічні особливості (кислоти-окисники та кислоти-не-
окисники), особливості поведінки кислот у розчині; 
• правила побудови назв кислот: 
• хімічні властивості кислот: взаємодію з металами (продемонструвати 
відмінність у продуктах реакції при взаємодії кислот-окисників та кислот-
неокисників), основними оксидами, основами, солями та термічний розклад 
при нагріванні; 
• визначення реакції нейтралізації та її хімічну сутність; 
• найважливіші способи одержання кислот (навести приклад рівнянь 
реакцій): взаємодію неметалів із воднем, взаємодію кислотних оксидів із 
водою, обмінні реакції між сильними кислотами та солями, електроліз 
водних розчинів деяких солей. 
Вступник повинен уміти: 
• записувати формули кислот за назвами та називати кислоти за фор-
мулами, використовуючи правила сучасної української номенклатури; 
• наводити рівняння хімічних реакцій добування кислот; 
наводити рівняння хімічних реакцій взаємодії кислот з металами (де-
монструвати відмінність у продуктах реакції при взаємодії кислот- окисників 
та кислот-неокисників), основними оксидами, основами, солями та термічний 
розклад при нагріванні. 
Тема 13. Солі. Солі, їх склад і назви, класифікація солей. Хімічні властивості 
солей. Добування солей. Поняття про кислі солі та комплексні сполуки. 
Поняття про гідроліз солей. Генетичний зв'язок між оксидами, основами, 
кислотами й солями.  
Вступник повинен знати: 
• визначення поняття «сіль», склад солей (безоксигенні та оксигено-
вмісні), особливості поведінки солей у розчині; 
• хімічні властивості солей: взаємодію з металами, кислотними 
оксидами, основами, кислотами, солями та термічний розклад при нагріванні; 
• визначення кислих солей та їх хімічні особливості; 
• визначення комплексних сполук, їх відмінність від подвійних солей; 
• визначення поняття «гідроліз»: особливості поведінки солей, утворених 
із різних за силою електролітів, у розчині. 
 



Вступник повинен уміти: 
• записувати формули солей за назвами та називати солі за формулами, 
використовуючи правила сучасної української номенклатури; 
• наводити приклади рівнянь хімічних реакцій добування солей; 
• наводити приклади одержання комплексних солей; 
• наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії солей з 
металами, кислотними оксидами, основами, кислотами, солями та термічний 
розклад при нагріванні; 
• записувати рівняння гідролізу солей, утворених сильною кислотою та 
слабкою основою, сильною основою та слабкою кислотою, слабкою основою 
та слабкою кислотою у молекулярній та йонно-молекулярній формах (при 
цьому необхідно знати, в яких випадках і чому гідроліз протікає до кінця, а в 
яких ні);  
• пояснювати, як і чому змінюється кислотність розчину вищезазначених 
солей. 
• розкривати генетичний зв'язок між оксидами, основами, кислотами і 
солями за допомогою рівняння відповідних перетворень. 
Тема 14. Гідроген та водень. Розміщення Гідрогену в періодичній системі, 
хімічні властивості водню: взаємодія з неметалами, оксидами металів, 
органічними речовинами. Добування водню в лабораторії та промисловості. 
Застосування водню як екологічно чистого палива та сировини для хімічної 
промисловості.  
Вступник повинен знати: 
•характеристику Гідрогену за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома; 
•механізм утворення молекули водню; 
•фізичні властивості водню: агрегатний стан, колір, густину за повітрям; 
знаходження Гідрогену у природі (основні сполуки та мінерали, до складу 
яких входить Гідроген); 
•хімічні властивості водню: взаємодію з неметалами та активними металами, 
оксидами металів, органічними речовинами; 
•рівняння реакцій, що покладені в основу одержання водню в лабораторії: 
взаємодію активних металів із водою, взаємодію метатів із кислотами-
неокисниками, взаємодію алюмінію та цинку з розчинами лугів, взаємодію 
гідридів металів із водою, електроліз води тошо;  
•основні промислові процеси одержання водню; 
•застосування водню як екологічно чистого палива й сировини для хімічної 
промисловості. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливу валентність Гідрогену 
в його сполуках; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що покладені в основу одержання 
водню; 



•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії водню з неметалами 
та'активними металами, оксидами металів, органічними речовинами. 
Тема 15. Оксиген та сполуки Оксигену. Оксиген, будова атома, поширення в 
природі. Кисень, його фізичні та хімічні властивості. Добування та 
застосування. Повітря. Охорона повітря від забруднення. Вода. Хімічні 
властивості та застосування води. Очищення води Створення безвідходних 
технологій. Кругообіг води в природі.  
Вступник повинен знати: 
•характеристику Оксигену за ііого розміщенням у періодичній системі еле-
ментів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
•механізм утворення молекули кисню; 
•фізичні властивості кисню; агрегатний стан, колір, густину за повітрям; 
•знаходження Оксигену у природі (основні сполуки та мінерали, до складу 
яких входить Оксиген);  
•повітря та його склад; 
•хімічні властивості кисню:  
•взаємодію з металами та неметаллами, взаємодію з оксидами, деякими оі 
новами та кислотами, окисні властивості; 
•характеристику озону як алотропної модифікації хімічного елемента 
Оксигену; 
•приклади реакцій, за якими одержують кисень у лабораторіях; промислові 
методи одержання кисню; 
•роль кисню в природі та застосування в техніці; 
•характеристику води як найпростішої сполуки Гідрогену та Оксигену; 
•полярність молекули води та наслідки: утворення міжмолекулярних 
водневих зв'язків, аномально високі температури кипіння та замерзання; 
причину зменшення густини води при переході з рідкого у твердий стан; 
•хімічні властивості води: взаємодію з активними металами та неметалами, з 
основними та кислотними оксидами, з гідридами металів, із солями (реакції 
гідролізу та гідратації); 
•визначення кристалогідратів; хімізм їх утворення: тип хімічного зв'язку між 
молекулами води та йонами металів солі; причини антропогенного 
забруднення природних вод та заходи щодо охорони водоймищ від 
забруднень; 
•основні методи очищення води: дистиляцію, йонообмінну очистку, хімічні 
методи очищення води; особливості очистки води для питних та харчових 
цілей;  
•створення безвідходних технологій як перспективного напрямку охорони 
довкілля та води від забруднень. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливу валентність Оксигену 
в його сполуках; 
•наводити приклади рівняння реакцій, шо покладені в основу одержання 
кисню; 



•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії кисню з металами та 
неметалами, взаємодії з оксидами, деякими основами та кислотами, окисних 
властивостей; порівнювати окисні властивості кисню та озону; 
•пояснювати утворення молекули води (тип гібридизації атома Оксигену, тип 
хімічного зв'язку між Оксигеном та Гідрогеном);  
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії води з активними 
металами та неметалами, основними та кислотними оксидами, гідридами 
металів, солями (реакції гідролізу та гідратації). 
Тема 16. Хлор та хлороводень. Хлор, реакції з неорганічними та органічними 
речовинами. Хлороводень, добування і властивості. Соляна (хлоридна) 
кислота, її солі.  
Вступник повинен знати: 
•характеристику Хлору за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, група, підгрупа, порядковий номер, електронна формула 
атома та електронегативність; 
•фізичні властивості хлору: агрегатний стан, колір, розчинність у воді. 
Знаходження Хлору (основні сполуки та мінерали, до складу яких входить 
Хлор); 
•хімічні властивості Хлору: взаємодію з металами та неметалами, взаємодію 
з лугами, кислотами, солями, органічними речовинами (насиченими, 
ненасиченими, ароматичними вуглеводнями тошо), окиснювальні 
властивості Хлору; 
•методи добування хлороводню та соляної кислоти; характеристику їх 
хімічних властивостей: взаємодію з металами, основними оксидами, 
основами, солями; 
•відновні властивості хлороводню; причини різної поведінки хлороводню та 
хлоридної кислоти у хімічних реакціях; 
•приклади використання хлороводню та хлоридної кислоти у промисловості; 
солі хлоридної кислоти, їх розчинність у воді. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Хлору в 
його сполуках; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії хлору з металами та 
неметалами, взаємодії з лугами, кислотами, солями, органічними 
речовинами(насиченими, ненасиченими, ароматичними вуглеводнями тощо), 
окислювальних властивостей хлору; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що покладені в основу одержання 
хлороводню та соляної кислоти; 
•наводити приклади реакцій взаємодії хлороводню з окисниками; 
•наводити приклади якісних реакцій, за допомогою яких можна визначити 
хлорид-йон у розчині. 
Тема 17. Сульфур та сполуки Сульфуру. Загальна характеристика елементів 
головної підгрупи VI групи періодичної системи. Сульфур. Сірка, фізичні та 
хімічні властивості. Сульфур(І\/) оксид і сульфур(\/І) оксид, їх добування, 
хімічні властивості, застосування. Сірчана (сульфатна) кислота, її 



властивості. Хімічні реакції, які покладені в основу виробництва сірчаної 
кислоти контактним способом та закономірності їх перебігу. Окиснювальні 
властивості концентрованої сірчаної кислоти.  
Вступник повинен знати: 
 • загальну характеристику елементів головної підгрупи VI групи 
періодичної системи; чим пояснюються подібність і відмінність їх хімічних 
властивостей; 
•характеристику Сульфуру за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та слектронегативність; 
•алотропні форми сірки та особливості будови молекул різних алотропних 
форм (ромбічну, моноклінну, пластичну); 
•фізичні властивості алотропних форм сірки: агрегатний стан, колір, умови 
взаємоперетворення; 
•знаходження Сульфуру в природі (основні сполуки та мінерали, до складу 
яких входить Сульфур); 
•хімічні властивості сірки: взаємодію з металами та неметалами, взаємодію з 
кислотами-окисниками, лугами; 
•хімічні властивості сульфур(IV) та сульфур(VІ) оксидів: взаємодію з водою, 
основними оксидами, основами; 
•окисно-відновні властивості сульфур(ІV) оксиду: взаємодію з окисниками та 
відновниками; 
•рівняння реакцій, за якими одержують оксиди Сульфуру у лабораторії та 
промисловості; 
•хімічні властивості сульфатної (сірчаної) кислоти: взаємодію з металами та 
деякими неметалами, основними оксидами та основами, солями; 
•хімічну характеристику концентрованої сірчаної кислоти як кислоти-
окисника; 
•використання сірчаної кислоти у промисловості. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснити валентні можливості Сульфуру в 
його сполуках; 
•наводити рівняння хімічних реакцій взаємодії сірки з металами та 
неметалами, з кислотами-окисниками, лугами: наводити приклади рівнянь 
реакцій, що підтверджують хімічні властивості сульфур(ІV) та сульфур(VІ) 
оксидів; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії сульфатної (сірчаної) 
кислоти з металами та деякими неметалами, основними оксидами та 
основами, солями; наводити приклади основних реакцій, які покладені в 
основу промислового методу одержання сірчаної кислоти контактним 
способом; аналізувати особливості їх перебігу;  
•розв'язувати задачі на надлишок;  
•розв'язувати задачі на вихід продукту. 
Тема 18. Нітроген та сполуки Нітрогену. Загальна характеристика елементів 
головної підгрупи V групи періодичної системи. Нітроген, розміщення в 



періодичній системі, будова атома. Азот, фізичні та хімічні властивості. 
Амоніак, промисловий синтез, фізичні та хімічні властивості. Солі амонію. 
Нітроген(ІІ) і нітроген(ІV) оксиди. Хімізм виробництва азотної (нітратної) 
кислоти. Хімічні особливості азотної (нітратної) кислоти. Нітрати. Азотні 
добрива.  
Вступник повинен знати: 
•загальну характеристику елементів головної підгрупи V групи періодичної 
системи; чим пояснюються подібність і відмінність їх хімічних властивостей; 
•характеристику Нітрогену за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
•механізм утворення молекули азоту; 
•фізичні властивості азоту: агрегатний стан, колір, густину за повітрям, 
знаходження Нітрогену у природі (основні сполуки та мінерати, до складу 
яких входить Нітроген), повітря та його склад; 
•хімічні властивості азоту: взаємодію з металами та неметалами; 
•промисловий синтез амоніаку з описанням фізико-хімічних основ реакції 
(вплив температури, тиску, каталізатора); 
•механізм утворення молекули амоніаку (гібридизацію валентних орбіталей 
атома Нітрогену, типи хімічних зв'язків) та просторову будову молекули; 
•характеристику фізичних та хімічних властивостей амоніаку; 
•механізм утворення йону амонію як процесу утворення донорно-акцеп-
торного зв'язку між йоном Гідрогену та молекулою амоніаку; 
•солі амонію, їх одержання, властивості та використання; 
•нітроген(ІІ) і нітроген(ІV) оксиди: їх фізичні та хімічні властивості, методи 
одержання, використання для одержання нітратної (азотної) кислоти; 
•нітратну (азотну) кислоту як кислоту-окисник: взаємодію з металами 
(особливрсті впливу концентрації кислоти та активності металу на продукти 
відновлення аніону нітратної кислоти), взаємодію з деякими неметалами, 
взаємодію з оксидами металів та неметалів, основами, деякими кислотами та 
солями; 
•хімічні процеси, що покладені в основу промислової переробки амоніаку на 
нітратну кислоту; 
•нітрати металів, їх розчинність, хімічні властивості та особливості 
термічного розкладу нітратів залежно від активності металу; 
•використання нітратів та амонійних солей як азотних добрив у сільському 
господарстві та проблеми нітратних забруднень сільськогосподарської 
продукції. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Нітрогену 
в його сполуках; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії азоту з металами та 
неметалами; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
амоніаку; 



•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
нітроген(ІІ) і нітроген(ІV) оксидів; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
нітратної (азотної) кислоти як кислоти-окисника. 
Тема 19. Фосфор та сполуки Фосфору.  Фосфор, його алотропні форми, 
фізичні та хімічні властивості. Фосфор(\/) оксид, ортофосфатна кислота та її 
солі. Фосфатні добрива.  
Вступник повинен знати: 
•характеристику Фосфору за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
•алотропні форми Фосфору та їх особливості: білий, червоний та чорний 
фосфор; 
•фізичні властивості алотропних форм Фосфору: агрегатний стан, колір, 
умови взаємоперетворення; 
•знаходження Фосфору в природі (основні сполуки та мінерали, до складу 
яких входить Фосфор); 
•хімічні властивості фосфору: взаємодію з металами та неметалами, 
взаємодію з кислотами-окисниками; 
•хімічні властивості фосфор(V) оксиду; ортофосфатну кислоту та її солі; 
•методи одержання фосфору в промисловості; 
•використання фосфору та його сполук; 
•основні фосфорні добрива (суперфосфат, подвійний суперфосфат, амофоси 
та нітрофоски) та методи їх одержання.  
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Фосфору в 
його сполуках; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії фосфору і металами 
та неметалами, з кислотами-окисниками; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, шо підтверджують хімічні вдастивості 
фосфор(V) оксиду; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
ортофосфатної кислоти; 
Тема 20. Карбон та сполуки Карбону. Загальна характеристика елементів 
головної підгрупи IV групи періодичної системи. Карбон, розміщення в 
періодичній системі, будова атома, алотропні форми. Хімічні властивості 
вуглецю. Карбон(ІІ) та карбон(І\/) оксиди, їх хімічні властивості. Вугільна 
(карбонатна) кислота та її солі. Перетворення карбонатів у природі.  
Вступник повинен знати: 
•загальну характеристику елементів головної підгрупи IV групи періодичної 
системи; чим пояснюються подібність і відмінність їх хімічних властивостей; 
•характеристику Карбону за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 



•алотропні форми Карбону: алмаз, графіт, карбін та фулерен, їх особливості 
(фізичні властивості та будову); 
•знаходження Карбону у природі (основні сполуки та мінерали, до складу 
яких входить Карбон); 
•хімічні властивості вуглецю: взаємодію і металами та неметалами, оксидами 
металів, взаємодію з кислотами-окисниками; 
•хімічні властивості карбон(ІІ) та карбон(ІV) оксидів; використання кар-
бон(ІІ) оксиду у промисловості; 
•характеристику хімічних властивостей вугільної (карбонатної) кислоти та її 
солей; 
•рівняння хімічних реакцій, що відбуваються у природі при перетворенні 
карбонатів на гідрогенкарбонати і навпаки; тимчасову твердість природної 
води, обумовлену гідрогенкарбонатами, та методи її усунення. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Карбону в 
його сполуках; 
•наводити рівняння хімічних реакцій взаємодії Карбону з металами та 
неметалами, оксидами металів, з кислотами-окисниками; 
•наводити рівняння реакцій, що підтверджують хімічні властивості карбон(ІІ) 
та карбон(ІV) оксидів; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
карбонатної кислоти; 
•складати рівняння хімічних реакцій, шо відбуваються у природі при 
перетворенні карбонатів на гідрогенкарбонати і навпаки. 
Тема 21. Силіцій та сполуки Силіцію. Кремній, хімічні властивості. Силі-
цій(ІV) оксид, кремнієва (силікатна) кислота та її солі. Будівельні матеріали: 
скло, цемент, бетон.  
Вступник повинен знати: 
 • характеристику Силіцію за його розміщенням у періодичній системі еле-
ментів: період, групу, підгрупу, порядковиіі номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
•фізичні властивості кремнію: агрегатний стан, колір, твердість, напів-
провідникові властивості; 
знаходження Силіцію у природі (основні сполуки та мінерали, до складу яких 
входить Силішй); 
•хімічні властивості кремнію: взаємодію з металами та неметалами, оксидами 
металів, взаємодію з кислотами-окисниками та розчинами лугів; 
•хімічні властивості силіцій(IV) оксиду, силікатних кислот (орто- та мета-) та 
їх солей; 
•використання силіцій(ІV) оксиду у промисловості для виробництва скла, 
цементу та бетону; 
•характеристику хімічних властивостей кремнієвої (силікатної) кислоти та її 
солей. 
Вступник повинен уміти: 



•на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Силіцію у 
його сполуках; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії кремнію з металами 
та неметалами, оксидами металів, взаємодії з кислотами-окисниками та 
розчинами лугів; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
силіцій(ІV) оксиду; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що підтверджують хімічні властивості 
кремнієвої (силікатної) кислоти. 
Тема 22. Загальна характеристика металів.  Метали, їх розміщення в 
періодич¬ній системі, особливості будови атомів. Металічний зв'язок. 
Електрохімічний ряд напруг металів. Характерні фізичні й хімічні 
властивості металів. Поняття про корозію та засоби боротьби з нею.  
Вступник повинен знати: 
 • характеристику металів за роз¬міщенням їх у періодичній системі: в яких 
групах і підгрупах вони знаходяться, особливості будови зовнішнього 
(валентного) електронного рівня, принципи поділу на s-, p-, d- та  f-метали; 
•визначення металічного зв'язку; 
•закономірності зміни металічних властивостей у періодах та групах; 
•ряд напруг металів і основні закономірності хімічної поведінки металу за-
лежно від розміщення у ряду напруг: взаємодію з кислотами, відновні 
властивості; 
•визначення корозії; приклади основних типів корозії: хімічну, атмосферну, 
електрохімічну; засоби боротьби з нею. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати на основі визначення металічного зв'язку електропровідність 
металів та їх високі, порівняно з неметалами, температури плавлення; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, шо характеризують хімічні властивості 
металів: взаємодію з неметалами, водою, кислотами, солями, лугами. 
Тема 23. Загальна характеристика лужних металів. Лужні метали, їх 
характеристика за розміщенням у періодичній системі та будовою атомів. 
Сполуки Натрію і Калію у природі. Калійні добрива. Гідроксиди Натрію та 
Калію, їх хімічні властивості, добування, застосування.  
Вступник повинен знати: 
•загальну характеристику елементів головної підгрупи І групи періодичної 
системи; 
•характеристику Натрію та Каїію за їх розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
•характеристику фізичних властивостей Натрію і Калію: агрегатний стан, ко-
лір, твердість тощо; 
•знаходження Натрію та Калію у природі (основні сполуки та мінерали, до 
складу яких вони входять); 
•хімічні властивості лужних металів: взаємодію з неметалами, водою, 
кислотами та розплавами солей; 



•хімічні властивості оксидів лужних металів та гідроксидів як речовин 
типової основної природи: взаємодію з водою, кислотними оксидами, 
кислотами, солями; 
•методи добування натрій та калій гідроксидів; 
•про основні калійні добрива: калійну селітру, фосфати, NPК-добрива. 
Вступник повинен уміти: 
•аналізувати подібність і відмінність хімічних властивостей лужних металів; 
на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Натрію та 
Калію у їх сполуках та характерні для них типи хімічного зв'язку; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії лужних металів з 
неметалами, водою, кислотами та розплавами солей; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій, які покладені в основу методів 
добування натрій та калій гідроксидів. 
Тема 24. Кальцій та сполуки Кальцію. Кальцій, характеристика за роз-
міщенням у періодичній системі і будовою атома, його сполуки в природі 
Кальцій оксид та кальцій гідроксид, їх хімічні властивості, добування і 
застосування. Якісні реакції на йони Кальцію і Барію. 
Вступник повинен знати: 
• характеристику Кальцію за його розміщенням у періодичний системі еле-
ментів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
•характеризувати фізичні властивості кальцію: агрегатний стан, колір, 
твердість тощо; 
•знаходження Кальцію у природі (основні сполуки та мінерали, до складу 
яких він входить): 
•хімічні властивості Кальцію: взаємодію з неметалами, водою, кислотами та 
розплавами солей; 
•хімічні властивості кальцій оксиду та кальцій гідроксиду як речовин типової 
основної природи: взаємодію з неметалами, водою, кислотними оксидами, 
кислотами, солями; 
•хімічні реакції, на яких грунтується одержання кальцій оксиду та кальцій 
гідроксиду у лабораторії та промисловості; 
•основні галузі застосування кальцій оксиду та кальцій гідроксиду; 
•рівняння якісних реакцій, за якими можна визначити присутність йонів 
Кальцію та Барію у розчинах. 
Вступник повинен уміти: 
•на основі електронної формули пояснювати можливі валентності Кальцію у 
його сполуках та тип хімічного зв'язку, характерний для нього; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії Кальцію з 
неметалами, водою, кислотами та розплавами солей; 
• наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні 
властивості кальцій оксиду та кальцій гідроксиду: взаємодію з неметалами, 
водою, кислотними оксидами, кислотами, солями; 
• наводити приклади рівнянь хімічних реакцій, які покладені в основу 
методів добування кальцій оксиду та кальцій гідроксиду. 



Тема 25. Алюміній та сполуки Алюмінію. Алюміній, характеристика 
елемента та його сполук за розміщенням у періодичній системі Амфотерність 
оксиду та гідроксиду Алюмінію. Сполуки Алюмінію в природі, його роль у 
техніці  
Вступник повинен знати: 
• характеристику Алюмінію за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
• фізичні властивості алюмінію: агрегатний стан, колір, твердість тощо; 
• знаходження Алюмінію у природі (основні сполуки та мінерали, до 
складу яких він входить); 
• хімічні властивості Алюмінію: взаємодію з неметалами, водою, 
кислотами, лугами, розчинами та розплавами солей; 
• хімічні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду як речовин 
амфотерної природи: взаємодію з кислотними та основними оксидами, 
кислотами та лугами; 
• реакції, на яких грунтується одержання алюмінію у промисловості 
(електроліз розчину-розплаву алюміній оксиду у кріоліті); 
• застосування Алюмінію, його оксиду та гідроксиду у техніці, 
промисло-вості та лабораторних умовах. 
Вступник повинен уміти: 
• на основі електронної формули пояснити можливі валентності 
Алюмінію у його сполуках та тип хімічного зв'язку, характерний для нього; 
• наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії Алюмінію з 
неметалами, водою, кислотами, лугами, розчинами та розплавами солей; 
• наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні 
властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду як речовин амфотерної 
природи; 
• наводити приклади рівнянь хімічних реакцій, які покладені в основу 
методу добування алюмінію у промисловості. 
Тема 26. Ферум та сполуки Феруму. Ферум, будова атома та поширення в 
природі. Хімічні властивості Феруму, його оксиди і гідроксиди. Хімічні 
реакції, на яких ґрунтується виробництво чавуну і сталі. Роль Феруму та його 
сплавів у техніці. 
Вступник повинен знати: 
• характеристику Феруму за його розміщенням у періодичній системі 
елементів: період, групу, підгрупу, порядковий номер, електронну формулу 
атома та електронегативність; 
• фізичні властивості заліза: агрегатний стан, колір, твердість тощо; 
• знаходження Феруму у природі (основні сполуки та мінерали, до 
складу яких він входить); 
• хімічні властивості заліза: взаємодію з неметалами, водою, кислотами, 
розчинами та розплавами солей; 



• хімічні властивості оксидів та гідроксидів Феруму: взаємодію з 
кислотними та основними оксидами, кислотами та лугами, термічний 
розклад при нагріванні. 
• реакції, на яких грунтується виробництво чавуну доменним способом у 
промисловості; 
• відмінність фізичних властивостей чорного та сірого чавуну; 
• конвертерний та мартенівський процеси переробки чавуну на сталь. 
Вступник повинен уміти: 
• на основі електронної формули пояснювати можливі валентності 
Феруму у його сполуках та тип хімічного зв'язку, характерний для нього; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій взаємодії Феруму з неметалами 
наводити приклади рівнянь реакцій, шо характеризують хімічні властивості 
оксидів та гідроксидів Феруму: взаємодію з кислотними та основними 
оксидами, кислотами та лугами, термічний розклад при нагріванні; 
•пояснювати зміну характеру оксидів та гідроксидів за зміни валентності 
Фсруму; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що покладені в основу переробки 
чавуну на сталь. 
Тема 27. Добування металів у техніці. Метали в сучасній техніці. Основні 
способи промислового добування металів: відновлення вугіллям, воднем, 
карбон(ІІ) оксидом, алюмотермія, електрохімічні способи добування металів 
з їхніх сполук. 
Вступник повинен знати: 
• способи застосування металів у сучасній техніці; 
• сучасні методи добування металів: відновлення вугіллям, воднем, 
карбон(ІІ) оксидом, амоніаком (пірометалургійні); металами 
(гідрометатургійні та металотермічні), електричним струмом (електро-
хімічні); 
• переваги та недоліки кожного методу добування метанів, ураховуючи 
вплив на навколишнє середовище викидів, шо супроводжують виробництво 
металів. 
Вступник повинен уміти: 
• складати рівняння реакцій, на яких ґрунтуються сучасні методи добу-
вання метатів: відновлення вугіллям, воднем. карбон(ІІ) оксидом, амоніаком 
(пірометалургійні); металами (гідрометалургійні та металотермічні), 
електричним струмом (електрохімічні). 
Тема 28. Основні положення теорії будови органічних сполук. 
Теорія хімічної будови органічних сполук О. М Бутлерова. Залежність 
властивостей органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія Електронна 
природа хімічних зв'язків у молекулах органічних сполук. Способи розриву 
зв'язків, поняття про вільні радикали.  
Вступник повинен знати: 
• визначення хімічної будови органічних сполук та способи її 
зображення за допомогою хімічних формул; 



• основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. 
Бутлерова; 
• поняття лінійної (нерозгалуженої) та розгалуженої будови карбонового 
ланцюга; 
• визначення явища ізомерії та її основні типи: ізомерію карбонового 
ланцюга, ізомерію положення кратного зв'язку, геометричну ізомерію, 
ізомерію положення функціональної групи або атомів; 
Вступник повинен уміти: 
• застосовувати основні положення теорії хімічної будови органічних 
сполук О. М. Бутлерова для пояснення залежності властивостей органічних 
речовин від хімічної будови; 
•виходячи з електронної будови атома Карбону, пояснювати електронну 
природу ковалентного неполярного та ковалентного полярного зв'язків у 
молекулах органічних сполук і способи розриву ковалентного зв'язку: 
гетеролітичного з утворенням іонів та гемолітичного з утворенням вільних 
радикалів — частинок із неспареним електроном. 
Тема 29. Насичені вуглеводні. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів 
(алканів), їх електронна й просторова будова (sр3-гібридизація). Но-
менклатура алканів, їх фізичні та хімічні властивості. Метан. Насичені 
вуглеводні в природі, їх застосування.  
Вступник повинен знати: 
• визначення вуглеводнів та алканів як представників насичених (па-
рафінових) вуглеводнів; загальну формулу алканів, гомологічний ряд 
алканів, поняття групи СН2 як гомологічної різниці; 
• основні положення систематичної (IUPAC) номенклатури алканів 
нормальної та розгалуженої будови, типи атомів Карбону в молекулах 
алканів: первинні, вторинні, третинні та четвертинні; 
• залежність між будовою молекул алканів та їх фізичними 
властивостями; 
• характеристику метану як найпростішого представника гомологічного 
ряду алканів: тетраедрична будова його молекули, хімічні властивості 
(горіння, хлорування з утворенням хлоропохідних, піроліз з утворенням 
ацетилену, одержання синтез-газу шляхом взаємодії з водою); 
• основні джерела насичених вуглеводнів у природі: природний та по-
путний нафтовий газ, болотний та рудниковий газ, нафта; 
• способи одержання алканів у лабораторії та промисловості; 
• застосування алканів як побутового газу та моторного палива, 
сировини для синтезу інших органічних сполук.  
Вступник повинен уміти: 
•виходячи з sp3-гібридизації атома Карбону в алканах, пояснювати 
електронну природу σ-зв'язків у молекулах алканів на прикладі молекул 
метану та етану, їх просторову зигзагоподібну будову, кут між зв'язками та 
довжину простого С—С зв'язку; 
•виходячи з електронної будови алканів, пояснювати їх хімічні властивості, 
низьку хімічну активність, реакції окиснення (горіння), радикального 



ланцюгового заміщення на прикладі реакції хлорування, піролізу та крекінгу; 
характеризувати метан як найпростіший представник гомологічного ряду 
алканів: тетраедричну будову його молекули, хімічні властивості (горіння, 
хлорування з утворенням хлоропохідних, піроліз з утворенням ацетилену, 
одержання синтез-газу шляхом взаємодії з водою). 
Тема 30. Етиленові вуглеводні як представники ненасичених вуглеводнів. 
Етиленові вуглеводні (алкени), їх електронна будова, sр2-гібридизація, σ- і л-
зв'язки, подвійний зв'язок. Ізомерія, номенклатура та хімічні властивості 
етиленових вуглеводнів, правило В. В. Марковникова. Етилен, добування і 
застосування у промисловості.  
Вступник повинен знати: 
• визначення алкенів як представників ненасичених вуглеводнів; 
загальну формулу алкенів; основні правила побудови назв алкенів за 
систематичною номенклатурою; 
• особливості хімічної поведінки алкенів порівняно з алканами: реакції 
приєднання (гідратації, галогенування, гідрогалогенування, гідрування, 
полімеризації, окиснення), горіння; 
• якісні реакції на ненасичений зв'язок; 
•характеристику етилену як найпростішого представника гомологічного ряду 
алкенів, одержання в лабораторії та промисловості (каталітичною 
дегідратацією етанолу, з продуктів крекінгу нафти); 
• застосування етилену як сировини для синтезу етанолу, поліетилену, 
хлорорганічних та інших сполук. 
Вступник повинен уміти: 
• виходячи з sр2-гібридизації атома Карбону в алкенах, пояснювати 
механізм утворення подвійного зв'язку як комбінацію σ- і л-зв'яз-ків та 
особливості просторової будови алкенів унаслідок наявності л-зв'язку на 
прикладі молекули етилену (розташування атомів в одній площині, кут між 
зв'язками, довжина С=С зв'язку), існування геометричної (або цис, транс-) 
ізомерії в алкенах на прикладі 2-бутену; 
• наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують особливості 
хімічної поведінки алкенів порівняно з алканами; 
• пояснювати напрям приєднання води або галогеноводнів до гомологів 
етилену за правилом В. В. Марковникова на підставі взаємного електронного 
впливу атомів; 
• розв'язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини. 
Тема 31. Поняття про полімери. Загальні поняття хімії високомолекулярних 
сполук: мономер, полімер, елементарний ланцюг, ступінь полімеризації. 
Поліетелен і поліпропілен, їх будова, властивості та застосування. 
Природний каучук, його будова і властивості. Синтетичний каучук. 
Вступник повинен знати:  
• визначення реакції полімеризації та таких основних понять хімії висо-
комолекулярних сполук, як: «мономер», «полімер», «елементарний ланцюг», 
«ступінь полімеризації n та залежність фізичних властивостей полімерів від 
числа n»; схеми одержання поліетилену та поліпропілену; 



•характеристику поліетилену високого та низького тиску, просторову будову 
як причину різних властивостей ізотактичного та атактичного поліпропілену; 
•характеристику природного каучуку як полімеру дієнового вуглеводню 
ізопрену; ступінь полімеризації природного каучуку, його стереорегулярну 
будову; вулканізацію з утворенням гуми; 
•промислові схеми одержання синтетичного каучуку: бутадієнового (з 
етанолу або бутану), ізопренового (з ізопентану). 
Вступник повинен уміти: 
•складати схему реакції полімеризації поліетилену та поліпропілену; 
•складати схеми промислового методу одержання синтетичного каучуку: 
бутадієнового (з етанолу або бутану), ізопренового (з ізопентану). 
Тема 32. Ацетиленові вуглеводні як представники ненасичених вуглеводнів. 
Ацетилен, особливості його будови, sр-гібридизація, потрійний зв'язок. 
Добування ацетилену карбідним способом та з метану; хімічні властивості, 
застосування. Гомологічний ряд і номенклатура ацетиленових вуглеводнів. 
Застосування.  
Вступник повинен знати: 
•характеристику ацетилену як представника гомологічного ряду алкінів, або 
ацетиленових вуглеводнів; загальну формулу алкінів; 
•особливості хімічної поведінки ацетилену порівняно з алкенами: реакції 
приєднання (гідрування, гідратації з утворенням оцтового альдегіду, 
галогенування, гідрогалогенування з утворенням вінілхлориду, димеризації з 
утворенням вінілацетилену та тримуриздції з утворенням бензолу), 
окиснення, горіння, слабкі кислотні властивості ацетилену та заміщення 
атомів Гідрогену на атоми металічних елементів з утворенням ацетиленідів; 
•методи добування ацетилену в лабораторії та промисловості (з кальцій 
карбіду, піролізом метану); 
•основні напрями застосування ацетилену: синтез органічних сполук 
(етанолу, оцтової кислоти, полівінілхлориду, синтетичного каучуку), 
зварювання та різання металу за допомогою ацетилен-кисневого полум'я. 
Вступник повинен уміти: 
•давати назви ацетиленовим вуглеводням за систематичною номенклатурою; 
•виходячи з sр-гібридизації атома Карбону в алкінах, на прикладі молекули 
ацетилену пояснювати механізм утворення потрійного зв'язку як комбінацію 
σ- та двох л-зв'язків, особливості просторової будови ацетилену внаслідок 
наявності потрійного зв'язку (лінійне розташування атомів в молекулі, кут 
між зв'язками, довжина С—С зв'язку); 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують особливості 
хімічної поведінки ацетилену порівняно з алкенами; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій, які покладені в основу методу 
добування ацетилену в лабораторних умовах і промисловості. 
Тема 33. Ароматичні вуглеводні. Бензен, його електронна будова, хімічні 
властивості, промислове добування і застосування. Поняття про взаємний 
вплив атомів на прикладі толуолу 
Вступник повинен знати: 



• визначення понять: «бензол (бензен)» та «толуол (толуен)» як 
представників ароматичних вуглеводнів; 
•вплив електронної будови молекули бензену на його хімічні властивості: 
заміщення в ароматичному ядрі (бромування в присутності каталізатора, 
нітрування), каталітичне приєднання водню з утворенням циклогексану та 
приєднання Хлору з утворенням гекса-хлороциклогексану, горіння; 
•способи добування бензену та його гомологів шляхом переробки нафти та 
кам'яного вугілля, застосування бензолу для виробництва стиролу 
(вінілбензену), а з нього — полістиролу та бутадієн-стирольного каучуку, 
вибухових речовин, барвників, ліків тощо. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати особливості електронної будови бензену: sp2-гібридизація 
атомів Карбону в молекулі, наявність спільної циклічної 6π-електронної 
кон'югованої системи, рівноцінність та довжину карбон-карбонових зв'язків, 
кути між зв'язками та способи зображення молекули бензену, формулу 
Кекуле; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують особливості 
хімічної поведінки бензолу; 
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій, які покладені в основу методу 
добування бензолу та його гомологів;  
•пояснювати взаємний вплив атомів у молекулі толуену на прикладі реакції 
нітрування з утворенням 2,4,6-тринітротолуену та окиснення до бензойної 
кислоти. 
Тема 34. Природні джерела вуглеводнів. Природні джерела вуглеводнів: 
нафта, природний і попутний нафтові гази, вугілля. Перегонка нафти. 
Крекінг нафтопродуктів, коксування вугілля 
Вступник повинен знати: 
•природні джерела вуглеводнів: природний та попутний нафтові гази, нафту, 
кам'яне вугілля; 
•склад природнього та супутного нафтових газів (метан як головна складова 
природнього газу); 
•склад нафти як найважливішого джерела природних парафінових, 
ароматичних, циклопарафінових та інших вуглеводнів; залежність складу 
нафти від родовища; основні принципи промислової перегонки нафти за 
допомогою ректифікаційних колон; 
•розділення нафти за фракціями: бензин, лігроїн, гас, газойль, мазут, гудрон 
як залишок після процесу перегонки; 
•поняття про октанове число як характеристику детонаційної стійкості бен-
зину; 
•процес коксування (піролізу) вугілля у коксових печах та його основні 
продукти: коксовий газ, амоніачна вода, кам'яновугільна смола, кокс; 
кам'яновугільна смола як джерело ароматичних вуглеводнів. 
Вступник повинен уміти: 
•описувати основні хімічні процеси, що відбуваються при каталітичному та 
термічному крекінгу нафти: розщеплення С—С зв'язків, дегідрування, 



ізомеризація, циклізація; переробку бензинових фракцій за допомогою 
риформінгу. 
Тема 35. Спирти. Спирти, їх будова, номенклатура Водневий зв'язок і його 
вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених 
одноатомних спиртів. Промисловий синтез та застосування метанолу, 
етанолу. Поняття про багатоатомні спирти, властивості та застосування 
гліцерину.  
Вступник повинен знати: 
 • визначення спиртів як похідних вуглеводнів, шо мають гідроксильну 
групу, сполучену з насиченим карбоновим атомом вуглеводневого залишку. 
Одноатомні, двоатомні, трьохатомні та багатоатомні спирти; 
•загальну формулу одноатомних насичених спиртів (алканолів); 
•види ізомерії спиртів: розміщення гідроксильної групи (первинні, вторинні, 
третинні спирти) та атома Оксигену (ізомерні спиртам етери); 
•хімічні властивості спиртів, зумовлені наявністю гідроксильної групи: 
кислотні властивості (взаємодію з активними металами з утворенням 
алкоголятів), утворення естерів (складних ефірів) з органічними кислотами, 
дегідратація до етерів (простих ефірів) або алкенів, одержання 
галогенопохідних, окиснення до альдегідів, горіння; 
•характеристику метанолу, або деревного спирту, як найпростішого 
представника спиртів; 
•промисловий спосіб добування метанолу із синтез-газу; застосування 
метанолу для виробництва формальдегіду та як розчинника; 
•способи виробництва етанолу, або етилового спирту, спиртовим бродінням, 
гідролізом клітковини (деревини), каталітичною гідратацією етилену; 
•використання етанолу для синтезу бутадієну та синтетичного каучуку, 
оцтового альдегіду, етилацетату та інших органічних речовин як розчинника; 
•добування гліцерину гідролізом жирів та застосування його для виробництва 
нітрогліцерину, що використовується як вибухова речовина (динаміт) та 
лікарський засіб, використання у промисловості. 
Вступник повинен уміти: 
•складати назви спиртів за систематичною номенклатурою; 
•пояснювати електронну будову гідроксильної групи та утворення 
міжмолекулярного водневого зв'язку, причину таких фізичних аластивостей 
спиртів як відносно високі температури кипіння, розчинність у воді за 
участю водневого зв'язку; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні аластивості 
спиртів, зумовлені наявністю гідроксильної групи;  
•наводити приклади рівнянь хімічних реакцій, які покладені в основу методів 
добування етанолу;  
•пояснювати посилення кислотних властивостей трьохатомного спирту глі-
церину порівняно з одноатомними спиртами, утворення гліцератів купру-
му(ІІ) як якісну реакцію на багатоатомні спирти, утворення тринітрату 
гліцерину (нітрогліцерину). 



Тема 36. Фенол. Фенол, його будова, взаємний вплив атомів у молекулі. 
Хімічні властивості фенолу порівняно з властивостями спиртів та бензолу. 
Застосування фенолу. 
Вступник повинен знати: 
визначення фенолу, або гідроксибензену, як представника ароматичних 
сполук, у яких гідроксильна група зв'язана з бензольним кільцем; 
взаємний електронний вплив атомів Оксигену гідроксильної групи та 
ароматичного кільця, причини посилення кислотних властивостей фенолу 
порівняно зі спиртами (взаємодію з лугами з утворенням фенолятів) та 
підвищену порівняно з бензеном хімічну активність у реакції з бромом, 
утворення 2,4,6-трибромофенолу та нітрування з утворенням 2,4,6-
тринітрофенолу; 
застосування фенолу як антисептика в медицині, сировини для одержання 
полімерних сполук — фенолоформальдегідних смол. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати причини посилення кислотних властивостей фенолу порівняно 
зі спиртами; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості 
фенолу, пов'язані зі взаємним електронним впливом атомів Оксигену 
гідроксильної групи та ароматичного кільця. 
Тема 37. Альдегіди. Альдегіди, їх електронна будова. Номенклатура 
альдегідів. Хімічні властивості. Добування та застосування мурашиного й 
оцтового альдегідів. Номенклатура альдегідів.  
Вступник повинен знати: 
•визначення альдегідів як класу органічних сполук, шо містять карбонільну 
групу; загальну формулу альдегідів та основні правила побудови назв 
альдегідів за систематичною номенклатурою; 
•характерні хімічні властивості альдегідів, зумовлені наявністю альдегідної 
групи: окиснення до карбонових кислот купрум(ІІ) гідроксидом, реакцію 
«срібного дзеркала» як якісну реакцію на альдегідну групу, приєднання 
водню з утворенням спиртів; 
•застосування формальдегіду (метаналю, мурашиного альдегіду) у вигляді 
формаліну, а також для виробництва пластмас на основі 
фенолоформальдегідних смол за реакцією поліконденсації з фенолом; 
•застосування етаналю (оцтового альдегіду), зокрема для виробництва 
оцтової кислоти; лабораторні та промислові методи добування мурашиного 
альдегіду каталітичним окисненням метанолу або метану, оцтового альдегіду 
гідратацією ацетилену, каталітичним окисненням етилену або етанолу. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати електронну будову альдегідної (карбонільної) групи: sр2-
гібридизацію атома Карбону, поляризацію С=0 зв'язку; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, шо характеризують хімічні властивості 
альдегідів, зумовлені наявністю альдегідної групи; 
•складати рівняння реакції «срібного дзеркала» як якісної реакції на 
альдегідну групу. 



Тема 38. Карбонові кислоти. Карбонові кислоти: електронна будова 
карбоксильної групи, гомологічний ряд. Насичені одноосновні карбонові 
кислоти: будова, номенклатура, добування, фізичні та хімічні властивості. 
Головні представники одноосновних карбонових кислот: оцтова, стеаринова, 
пальмітинова, олеїнова кислоти та їх солі. Мило. Взаємозв'язок між 
вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами.  
Вступник повинен знати: 
•визначення карбонових кислот як класу органічних сполук, що містять 
карбоксильну групу; 
•основні типи карбонових кислот залежно від кількості карбоксильних груп 
(одно-, дво- або багатоосновні), будови карбонового ланцюга (насичені, 
ненасичені, ароматичні); 
•визначення гомологічного ряду одноосновних насичених кислот; їх загальну 
формулу; правила систематичної номенклатури побудови їх назв; 
•фізичні властивості одноосновних карбонових кислот, утворення водневих 
зв'язків, хімічні властивості: дисоціацію у водному розчині, взаємодію з 
металами, оксидами та гідроксидами, солями більш слабких або летких 
кислот, утворення складних ефірів (естерів) — реакцію естерифікації; 
будову та властивості оцтової та вищих одноосновних карбонових кислот: 
стеаринової, пальмітинової, олеїнової (взаємодію з лугами з утворенням 
солей, гідрогенізацію олеїнової кислоти до стеаринової, добування 
гідролізом жирів або окисненням парафінів); 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати електронну будову карбоксильної групи та посилення 
кислотних властивостей порівняно зі спиртами, виходячи зі взаємного 
впливу карбонільної та гідроксильної груп; 
•виходячи з електронної будови карбоксильної групи, пояснювати фізичні 
властивості одноосновних карбонових кислот, утворення водневих зв'язків та 
основні хімічні властивості; 
•порівнювати властивості карбонових та неорганічних кислот; 
•виходячи з будови мурашиної кислоти, пояснювати особливості її 
властивостей (посилення кислотних властивостей, реакцію «срібного 
дзеркала», розклад під дією концентрованої сульфатної кислоти); 
•пояснювати застосування солей вищих карбонових кислот як мила; 
•розкривати генетичний зв'язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами та 
карбоновими кислотами; записувати рівняння взаємних перетворень і знати 
шляхи переходу від одного до іншого класу цих сполук. 
Тема 39. Естери. Складні ефіри (естери), їх будова, добування шляхом 
реакції естерифікації, хімічні властивості. Жири як представники естерів, їх 
роль у природі, хімічна переробка.  
Вступник повинен знати: 
•визначення естерів (складних ефірів) як похідних карбонових кислот та 
спиртів; загальну формулу та будову естерів; 



•хімізм утворення естерів шляхом реакції естерифікації взаємодією 
карбонових кислот зі спиртами; умови її проведення, оборотність та способи 
зсуву рівноваги в бік утворення естерів; 
•характерну хімічну властивість естерів — реакцію гідролізу та особливості 
його проведення під дією кислот або лугів; 
•шляхи застосування естерів; 
•визначення жирів як естерів вищих карбонових кислот та гліцерину 
(тригліцеридів); будову жирів та перелік вищих карбонових кислот, що 
входять до їх складу; джерела жирів; 
Вступник повинен уміти: 
•складати назви естерів за систематичною номенклатурою; 
•пояснювати роль жирів у процесі життєдіяльності людини та тварин; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості 
естерів; 
•скадати хімічні процеси, покладені в основу способів хімічної переробки 
жирів: гідрогенізації рослинних жирів, гідролізу жирів (омилення). 
Тема 40. Моносахариди та дисахариди. Глюкоза, її будова, хімічні 
властивості, роль у природі. Сахароза, її гідроліз. Загальна схема 
виробництва цукру.  
Вступник повинен знати: 
•визначення глюкози як представника класу вуглеводів; 
•загальну формулу вуглеводів та глюкози, будову циклічної (α-глюкоза та β-
глюкоза) та розкритої форми глюкози та її ізомеру фруктози; 
•хімічні властивості глюкози як альдегідоспирту: реакції за гідроксильними 
групами (взаємодію з купрум(ІІ) гідроксидом, естерифікацію з утворенням 
пентаацетилглюкози) та за альдегідною групою (відновлення до сорбіту, 
реакцію «срібного дзеркала» та окиснення купрум(II) гідроксидом до глюко-
нової кислоти); 
•загальну формулу сахарози як дисахариду, що складається із залишків 
моносахаридів α-глюкози та фруктози, схему гідролізу сахарози; загальну 
схему виробництва цукру. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати роль глюкози у природі як структурної ланки дисахаридів та 
полісахаридів, як джерела енергії у процесах життєдіяльності; 
•наводити приклади рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості 
глюкози як альдегідоспирту; 
•складати схеми спиртового та молочнокислого бродіння глюкози. 
Тема 41. Полісахариди. Крохмаль, целюлоза, їх будова, хімічні властивості, 
роль у природі та технічне застосування. Хімізм фотосинтезу. Поняття про 
штучні волокна. 
Вступник повинен знати: 
•визначення крохмалю та целюлози як представників полісахаридів, їх 
загальну формулу; 
•фізичні та хімічні властивості крохмалю і целюлози: гідроліз, ацетилювання 
та нітрування целюлози; якісну реакцію крохмалю з йодом; 



•роль крохмалю та целюлози в природі; застосування крохмалю як важливої 
складової продуктів харчування та для потреб харчової промисловості; 
•виробництво етанолу гідролізом крохмалю та целюлози; 
•хімізм фотосинтезу глюкози та крохмалю з карбон(ІV) оксиду та води в 
рослинах; 
•способи використання целюлози в техніці та переробку й на штучні волокна 
(ацетатний шовк); визначення поняття «штучні волокна»; 
•шляхи застосування нітратів целюлози як вибухових речовин та для 
технічних потреб. 
Вступник повинен уміти: 
•порівнювати полімерну будову крохмалю та целюлози, що складаються із 
залишків циклічних форм α-глюкози та β-глюкози; 
•виходячи з будови крохмалю і целюлози, пояснювати їх фізичні та хімічні 
властивості: гідроліз, ацетилювання та нітрування целюлози; 
•виявляти крохмаль за допомогою якісної реакції. 
Тема 42. Амінокислоти та білки. Амінокислоти, їх будова, хімічні 
властивості. Реакція поліконденсації. Синтетичне волокно капрон. 
Пептидний зв'язок. Білки, склад їх молекул, хімічна будова. Біологічна роль 
білків.  
Вступник повинен знати: 
•визначення амінокислот як класу органічних сполук, що містять у своєму 
складі карбоксильну та аміногрупу; 
•приклади ізомерії амінокислот, зумовленої ізомерією карбонового ланцюга 
та взаємним розташуванням карбоксильної та аміногрупи; позначення 
розміщення аміногрупи за допомогою літер грецького алфавіту; 
•хімічні властивості амінокислот: як амфотерних сполук (утворення солей 
при взаємодії з металами, їх оксидами або гідроксидами, амонійних солей із 
кислотами), утворення естерів, взаємодію амінокислот між собою з 
утворенням амідного зв'язку; 
•схему утворення полімеру капрону з ε-амінокапронової кислоти за реакцією 
поліконденсації для виробництва синтетичних капронових (поліамідних) 
волокон; 
•визначення реакції поліконденсації; 
•особливу роль, що відіграють α-амінокислоти як структурні одиниці білків; 
приклади найпростіших природних α-амінокислот та їх назви; 
•визначення пептидного зв'язку; 
•визначення білків як природних високомолекулярних сполук, побудованих 
із залишків α-амінокислот; 
•визначення первинної, вторинної, третинної та четвертинної структури 
білків; 
•використання гідролізу білків для встановлення їх складу; роль білків як 
основи життя. 
Вступник повинен уміти: 
•пояснювати будову амінокислот як внутрішніх солей; 



•підтверджувати амфотерний характер амінокислот за допомогоюрівнянь 
відповідних хімічних реакцій; 
•визначати утворення зв'язку між молекулами а-амінокислот з утворенням 
поліпептидів. 
Тема 43. Значення хімії в суспільстві. Роль хімії в житті суспільства; на-
родногосподарське значення хімії; використання продукції хімічної про-
мисловості; хімія та екологія; значення хімії для розуміння наукової картини 
світу. 
Вступник повинен знати: 
• роль хімії в житті людства; значення хімічних речовин як основи не-
органічного та органічного світу, хімічних реакцій як основи перетворень у 
живій та неживій природі: народногосподарське значення хімії як основи 
технологічних процесів у різних галузях промисловості; 
•основні продукти хімічної промисловості; 
•негативні наслідки хімічних виробництв для довкілля та необхідність їх 
екологізації шляхом очищення промислових викидів та стічних вод, 
створення безвідходних технологій тощо. 
Вступник повинен уміти: 
•на конкретних прикладах прослідкувати шлях від переробки природної 
сировини до виробництва необхідної для життєдіяльності людини хімічної 
продукції, наводити приклади її використання; 
•характеризувати значення хімії та її зв'язок з іншими науками у створенні 
цілісної наукової картини світу. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
при співбесіді з хімії 

 
Метою співбесіди з хімії є перевірка відповідності знань, умінь та 

навичок вступників програмним вимогам та оцінка ступеня підготовленості до 
подальшого навчального процессу у вищому навчальному закладі. 

Зміст завдань для співбесіди з хімії охоплює  програмний матеріал за 
курс середньої школи і не виходить за межі  програми з хімії зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 р. Українського центра оцінювання якості 
освіти.  

Завдання для співбесіди з хімії складається з п’яти завдань cереднього 
рівня складності, розв’язання яких потребує від вступників стандартного 
застосування програмного матеріалу. Кожне з цих завдань оцінюється у 
двадцять балів. 

Завдання передбачають вибір однієї правильної відповіді (варіанти 
відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у 
бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в 
нуль балів.  

На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 
прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписом викладача, який 
перевіряв роботу (для роботи, оціненої нижче ніж 100 бали або 182 – 200 
балами, – також підписом голови предметної екзаменаційної комісії):    

 

Загальна кількість балів –  
200 (двісті) 
 

підпис викладача 
підпис голови предметної 

екзаменаційної комісії 
 
Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною 

шкалою 
           Таблиця 1 

Кількість                           
набраних балів 

за відповіді 

 Кількість балів 
за 200-бальною 

шкалою 

Кількість                                                                                 
набраних балів 

за відповіді 

 Кількість балів 
за 200-бальною 

шкалою 
1 2 3 4 
1 2 51 102 
2 4 52 104 
3 6 53 106 
4 8 54 108 
5 10 55 110 
6 12 56 112 
7 14 57 114 
8 16 58 116 



1 2 3 4 
9 18 59 118 
10 20 60 120 
11 22 61 122 
12 24 62 124 
13 26 63 126 
14 28 64 128 
15 30 65 130 
16 32 66 132 
17 34 67 134 
18 36 68 136 
19 38 69 138 
20 40 70 140 
21 42 71 142 
22 44 72 144 
23 46 73 146 
24 48 74 148 
25 50 75 150 
26 52 76 152 
27 54 77 154 
28 56 78 156 
29 58 79 158 
30 60 80 160 
31 62 81 162 
32 64 82 164 
33 66 83 166 
34 68 84 168 
35 70 85 170 
36 72 86 172 
37 74 87 174 
38 76 88 176 
39 78 89 178 
40 80 90 180 
41 82 91 182 
42 84 92 184 
43 86 93 186 
44 88 94 188 
45 90 95 190 
46 92 96 192 
47 94 97 194 
48 96 98 196 
49 98 99 198 
50 100 100 200 

 


