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Пояснювальна записка 

 
 

Програму вступних випробувань з хімії розроблено з урахуванням чинних 

програм з хімії для 7–9 класів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804, програм для 10–11 класів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407. Матеріал програми 

вступних випробувань розподілено за такими розділами: «Початкові понятя про 

органічні речовини», «Теорія будови органічних сполук», «Вуглеводні», 

«Оксигеновмісні органічні сполуки», «Нітрогеновмісні органічні сполуки», 

«Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі»,  

«Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин», « Періодичний  

закон і періодична система хімічних елементів», «Хімічний зв’язок і будова 

речовини», «Хімічні реакції», «Неорганічні речовини і їхні властивості», «Хімія і 

прогрес людства». Програма вступних випробувань з хімії складається з 

пояснювальної записки, програми навчального предмета, критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень абітурієнтів з предмета «Хімія», критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень абітурієнтів з предмета «Хімія». 

Основна мета курсу «Хімія» по даній програмі – це поглиблення, 

повторення і  систематизація вивченого у школі матеріалу з даного предмета. Цей 

курс дозволяє ліквідувати можливі прогалини в знаннях ряду тем і досягти 

необхідного рівня підготовки для успішної здачі вступних випробувань учнями з 

різними рівнями базових знань з хімії. 

Предметом вивчення курсу «Хімія» є хімічні елементи та їх сполуки, а 

також закономірності перебігу різних хімічних реакцій, а також загальні хімічні  

закони, основні поняття, формули, основні методи розв’язування задач.  

Задачі вивчення предмета «Хімія»: 

 - оволодіння вступниками системою хімічних знань, навичок і умінь, 

потрібних для успішного складання вступних випробувань у закладі фахової 

передвищої освіти і подальшому навчанню; 
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 - інтелектуальний розвиток особистості, передусім розвиток у вступників 

логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної 

культури, пам’яті, уваги, інтуїції. 

Програмні результати навчання у результаті підготовки абітурієнтів до 

вступних випробувань: 

Назва розділу Основні знання Основні вміння 

1 2 3 
Розділ I. Початкові 

поняття про органічні 

речовини 

Знати склад, властивості, 

застосування окремих представників 

вуглеводнів (метан, етан, етен, етин), 

оксигеновмісних (метанол, етанол, 

гліцерол, етанова кислота) і 

нітрогеновмісних (аміноетанова 

кислота) органічних речовин. 

Абітурієнт складає 

молекулярні, структурні і 

напівструктурні формули 

метану та дев’яти його 

гомологів (С2Н6 – С10Н22), 

етену, етину, метанолу, 

етанолу, гліцеролу, етанової та 

аміноетанової кислот; 

рівняння реакцій: горіння 

(повного окиснення) 

вуглеводнів; заміщення для 

метану (хлорування); 

приєднання для етену й етину 

(галогенування, гідрування); 

що описують хімічні 

властивості етанової кислоти 

(взаємодія з індикаторами, 

металами, лугами, солями з 

точки зору електролітичної 

дисоціації),обґрунтовує 

застосування метану, етану, 

етену, етину,метанолу, 

етанолу, гліцеролу, етанової 

кислоти; роль органічних 

сполук у живій природі; 

Розділ II.Теорія будови 

органічних сполук 

Знати теорію будови органічних 

сполук. Залежність властивостей 

речовин від складу і хімічної будови 

молекул. Поняття про явище ізомерії 

та ізомерикої букви.  

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки 

у молекулах органічних сполук: 

простий, подвійний, потрійний. 

Класифікацію органічних сполук. 

Виведення молекулярної формули 

речовини за масовими частками 

елементів. 

 

Абітурієнт пояснює 

суть явища ізомерії;  

залежність властивостей 

речовин від складу і будови 

їхніх молекул на основі 

положень теорії будови 

органічних сполук; 

наводить приклади 
органічних сполук із 

простими, подвійними, 

потрійними карбон-

карбоновими зв’язками; 

розрізняє органічні сполуки за 

якісним складом: вуглеводні, 

оксигено- і нітрогеновмісні 

речовини;  
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простий, подвійний, 

потрійний карбон-карбонові 

зв’язки; 

характеризуєсуть теорії 

будови органічних сполук;  

розв’язує задачі на виведення 

молекулярної формули 

речовини за масовими 

частками елементів, 

обґрунтовуючи обраний 

спосіб розв’язання. 

Розділ Ш. Вуглеводні Знати класифікацію вуглеводнів.  

Алкани. Загальна формулу алканів, 

структурну ізомерія, систематичну 

номенклатуру  

Хімічні властивості алканів. 

Алкени і алкіни. Загальні та 

молекулярні формули алкенів і 

алкінів, структурна ізомерія, 

систематична номенклатура. 

Хімічні властивості етену та етину. 

Бензен: молекулярну і структурну 

формули, фізичні властивості. 

Хімічні властивості бензену.  

Методи одержання алканів, етену, 

етину, бензену. Застосування 

вуглеводнів. 

 

Абітурієнт складає 

на основі загальної формули 

молекулярні формули 

вуглеводнів певного 

гомологічного ряду;  

молекулярну і структурну 

формули бензену;  

структурні формули алканів, 

алкенів і алкінів;  

структурні формули ізомерів 

алканів, алкенів і алкінів за 

молекулярною формулою 

сполуки;  

рівняння реакцій, які 

описують хімічні властивості 

алканів (термічний розклад, 

ізомеризація, галогенування), 

етену і етину (часткове 

окиснення, приєднання 

галогеноводнів, гідратація), 

бензену (горіння, 

галогенування, гідрування), 

одержання алканів (гідрування 

алкенів, алкінів), етену 

(дегідрування етану), етину 

(дегідрування етану, етену, 

гідроліз кальцій  ацетиленіду), 

бензену (із етину, 

дегідрування н-гексану); 

класифікує 
вуглеводні різних гомо-

логічних рядів,  

порівнює їхні будову і 

властивості; 

характеризує 

хімічні властивості алканів, 

етену та етину, бензену, 

способи одержання їх; 

установлює 
зв’язки між складом, будовою, 

властивостями, зберіганням, 
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транспортуванням і 

застосуванням вуглеводнів та 

їхнім впливом на довкілля;  

взаємозв’язки між гомоло-

гічними рядами вуглеводнів; 

дотримується 

правил безпечного 

поводження з вуглеводнями і 

їхніми похідними у побуті;  

розв’язує задачі  

на виведення молекулярної 

формули речовини за 

загальною формулою 

гомологічного ряду та 

густиною або відносною 

густиною;  

масою, об’ємом або кількістю 

речовини реагентів або 

продуктів реакції, 

обґрунтовуючи обраний 

спосіб розв’язання. 

 

Розділ IV. Оксигеновмісні 

органічні сполуки 

Знати спирти. Поняття про 

характеристичну (функціональну) 

групу. Гідроксильна характеристична 

(функціональна) група. Насичені 

одноатомні спирти: загальна та 

структурні формули, ізомерія 

(пропанолів і бутанолів), 

систематична номенклатура. 

Водневий зв’язок, його вплив на 

фізичні властивості спиртів. 

Хімічні властивості насичених 

одноатомних спиртів. Одержання  

етанолу. 

Поняття про багатоатомні спирти на 

прикладі гліцеролу, його хімічні 

властивості.  

 

Фенол: склад і будова молекули, 

фізичні та хімічні властивості. 

Альдегіди. Склад, будова молекул 

альдегідів. Альдегідна 

характеристична (функціональна) 

група. Загальна та структурні 

формули, систематична 

номенклатура і фізичні властивості 

альдегідів  Хімічні властивості 

етаналю, його одержання. 

Карбонові кислоти, їх поширення в 

природі та класифікація. 

Карбоксильна характеристична 

Абітурієнт називає  

загальні формули та 

характеристичні 

(функціональні) групи 

спиртів, альдегідів, 

карбонових кислот, естерів;  

за систематичною 

номенклатурою спирти, 

альдегіди, насичені 

одноосновні карбонові 

кислоти, естери;  

пояснює  

вплив характеристичної 

(функціональної) групи на 

фізичні і хімічні властивості 

оксигеновмісних органічних 

сполук;  

водневого зв’язку на фізичні 

властивості оксигеновмісних 

органічних сполук; 

наводить приклади  

спиртів, альдегідів, насичених 

одноосновних карбонових 

кислот, естерів, жирів, 

вуглеводів і їхні тривіальні 

назви;  

поширення оксигеновмісних 

органічних сполук у природі і 

харчових продуктах; 

розрізняє  
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(функціональна) група. Склад, 

будова молекул насичених 

одноосновних карбонових кислот, 

їхня загальна та структурні формули, 

ізомерія, систематична номенклатура 

і фізичні властивості. 

Хімічні властивості насичених 

одноосновних карбонових кислот. 

Реакція естерифікації.  

Практична робота  №1: 

Розв’язування експериментальних 

задач. 

Естери, загальна та структурні 

формули, систематична 

номенклатура, фізичні властивості. 

Гідроліз естерів.  

Жири як представники естерів. 

Класифікація жирів, їхні хімічні 

властивості. Контрольна робота№1 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, 

їх утворення й поширення у природі.  

Глюкоза: молекулярна формула та її 

відкрита форма. Хімічні властивості 

глюкози.  

Сахароза, крохмаль і целюлоза: 

молекулярні формули, гідроліз. 

Демонстрації 
1. Окиснення етанолу до етаналю.  

2. Окиснення метаналю (етаналю) 

амоніачним розчином арґентум(І) 

оксиду (віртуально).  

3. Окиснення метаналю (етаналю) 

свіжоодержаним купрум(ІІ) 

гідроксидом (віртуально).  

4. Ознайомлення зі зразками естерів.  

5. Відношення жирів до води та 

органічних розчинників. 

6. Доведення ненасиченого характеру 

рідких жирів (віртуально).  

7. Окиснення глюкози амоніачним 

розчином арґентум(І) оксиду (за 

відсутності реагентів – віртуально). 

 

насичені й ненасичені жири;  

моно-, ди-, полісахариди; 

реакції естерифікації; 

класифікує  

оксигеновмісні органічні 

сполуки за 

характеристичними групами; 

складає молекулярні і 

структурні формули спиртів, 

фенолу, альдегідів, насичених 

одноосновних карбонових 

кислот, естерів, жирів, 

вуглеводів (за назвами і 

загальними формулами 

відповідних гомологічних 

рядів); 

рівняння реакцій, які 

описують хімічні властивості 

насичених одноатомних 

спиртів (повне і часткове 

окиснення, дегідратація, 

взаємодія з лужними 

металами, гідроген 

галогенідами), гліцеролу 

(повне окиснення, взаємодія з 

лужними металами), фенолу 

(взаємодія з лужними 

металами, лугами, бромною 

водою), етаналю (часткове 

окиснення і відновлення), 

одноосновних карбонових 

кислот (взаємодія з 

індикаторами, металами, 

лугами, солями, спиртами), 

естерів (гідроліз), жирів 

(гідрування та лужний 

гідроліз), глюкози (часткове 

окиснення, відновлення 

воднем, бродіння спиртове і 

молочнокисле), сахарози, 

крохмалю і целюлози 

(молекулярні рівняння 

гідролізу), одержання етанолу 

(гідратація етену, бродіння 

глюкози), етаналю (гідратація 

етину, окиснення етанолу), 

етанової кислоти (окиснення 

етаналю, етанолу), 

фотосинтезу, утворення 

сахарози, крохмалю і 

целюлози у природі ; 

порівнює  
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будову і властивості сполук з 

різними характеристичними 

групами, одноатомних спиртів 

і фенолу, крохмалю і целю- 

лози;  

хімічні властивості насичених 

одноосновних карбонових і 

неорганічних кислот; 

властивості натуральних і 

штучних волокон; 

характеризує  

хімічні властивості 

одноатомних насичених 

спиртів, етаналю, насичених 

одноосновних карбонових 

кислот, естерів, жирів, 

вуглеводів; 

способи одержання етанолу, 

етаналю, етанової кислоти, 

глюкози, сахарози, крохмалю і 

целюлози; 

вміти проводити досліди. 

 

Розділ V. Нітрогеновмісні 

органічні сполуки 

Знати насичені й ароматичні аміни: 

склад і будову молекул, назви 

найпростіших за складом сполук. 

Будову аміногрупи.  

Аміни як органічні основи. Хімічні 

властивості метанаміну, аніліну. 

Одержання аніліну. 

Амінокислоти: склад і будова 

молекул, загальні і структурні 

формули, характеристичні (функціо-

нальні) групи, систематична 

номенклатура. Пептидну групу.  

Хімічні властивості аміноетанової 

кислоти. Пептиди. 

Білки як високомолекулярні сполуки. 

Хімічні властивості білків (без 

запису рівнянь реакцій).  

Демонстрації 

1. Взаємодія аніліну з хлоридною 

кислотою (віртуально).  

2. Взаємодія аніліну з бромною 

водою (віртуально). 

Лабораторні досліди 

3. Біуретова реакція. 

4. Ксантопротеїнова реакція. 

 

 

Абітурієнт називає  

загальні формули та 

характеристичні 

(функціональні) групи амінів 

та амінокислот;  

пояснює структурні формули 

амінів та амінокислот; 

амфотерність амінокислот; 

зміст понять: характеристична 

(функціональна) аміногрупа, 

пептидна група, поліпептид;  

наводить приклади  

амінів, амінокислот, білків; 

лабораторні досліди 

розрізняє насичені й 

ароматичні аміни;  

складає молекулярні та 

структурні формули амінів та 

амінокислот за назвами і 

загальними формулами;  

рівняння реакцій, які 

описують хімічні властивості 

метанаміну (горіння, 

взаємодія з водою і 

хлоридною кислотою), аніліну 

(взаємодія з хлоридною 

кислотою, бромною водою), 

аміноетанової кислоти 

(взаємодія з натрій 
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гідроксидом, хлоридною 

кислотою, утворення 

дипептиду) та одержання 

аніліну (відновлення 

нітробензену); 

класифікує  

нітрогеновмісні органічні 

сполуки за 

характеристичними 

(функціональними) групами. 

Розділ VI. Синтетичні 

високомолекулярні 

речовини і полімерні 

матеріали на їх основі 

Знати синтетичні високомолекулярні 

речовини. Полімери. Реакції 

полімеризації і поліконденсації. 

Пластмаси. Каучуки, гума.  

Найпоширеніші полімери та сфери 

їхнього використання.  

Вплив полімерних матеріалів на 

здоров’я людини і довкілля. 

Проблеми утилізації полімерів і 

пластмас в контексті сталого 

розвитку суспільства.  

Синтетичні волокна: фізичні 

властивості і застосування. 

Демонстрації 

1. Зразки пластмас, каучуків, гуми, 

синтетичних волокон. 

 
 

Абітурієнт пояснює  

суть поняття полімер;  

реакцій полімеризації і 

поліконденсації як способів 

добування полімерів; 

наводить приклади 
синтетичних 

високомолекулярних речовин 

і полімерних матеріалів на їх 

основі;  

рівнянь реакцій полімеризації 

і поліконденсації; 

розрізняє  

 реакції полімеризації і 

поліконденсації; пластмаси, 

каучуки, гуму та синтетичні 

волокна; 

описує 

властивості полімерних 

матеріалів; 

порівнює  

природні, штучні і синтетичні 

волокна, пластмаси;  

 

Розділ 

VII.Багатоманітність та 

зв’язки між класами 

органічних речовин 

Знає зв’язки між класами органічних 

речовин. 

Загальні поняття про біологічно 

активні речовини (вітаміни, 

ферменти).  

Роль органічної хімії у розв’язуванні 

сировинної, енергетич-ної, 

продовольчої проблем, створенні 

нових матеріалів. 

 

Абітурієнт пояснює  

причини багатоманітності 

органічних речовин; 

наводить приклади  

гомологів та ізомерів;  

сполук із простими і кратними 

зв’язками;  

сполук з різними 

характеристичними 

(функціональними) групами;  

природних та синтетичних 

біологічно активних речовин. 

Діяльнісний компонент 

Абітурієнтрозрізняє 

органічні сполуки за 

належністю до відповідних 

гомологічних рядів; 

складає рівняння реакцій, які 
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характеризують генетичні 

зв’язки органічних сполук; 

досліджує наявність 

органічних кислот у 

продуктах харчування за 

допомогою індикаторів; 

установлює  

зв’язки між класами 

органічних сполук;  

використовує  

знання про органічні сполуки 

для пояснення їх 

різноманітності; 

Розділ VIII.  Періодичний 

закон і періодична 

система хімічних 

елементів. 

Знати явище періодичної зміни 

властивостей елементів і їхніх сполук 

на основі уявлень про електронну 

будову атомів.  

Електронні і графічні електронні 

формули атомів s-, p-, d-елементів. 

Принцип «мінімальної енергії».  

Збуджений стан атома. Валентні 

стани елементів. Можливі ступені 

окиснення неметалічних елементів 2 і 

3 періодів 

.Демонстрації 

1. Моделі різних типів кристалічних 

ґраток (у тому числі 3D-

проектування). 

2. Утворення амоній хлориду з 

амоніаку і гідроген хлориду. 

3. Зразки кристалічних і аморфних 

речовин. 

 

Абітурієнт називає  

s-, p-, d-елементи за їхнім 

місцем у періодичній системі; 

пояснює валентність і ступінь 

окиснення елементів 2 і 3 

періодів у основному і 

збудженому станах атомів; 

наводить приклади  

s-, p-, d-елементів; 

складає  

електронні і графічні 

електронні формули атомів s-, 

p-, d-елементів (Ферум) 1-4 

періодів з урахуванням 

принципу «мінімальної 

енергії»; 

атомів неметалічних елементів 

2 і 3 періодів у основному і 

збудженому станах; 

аналізує  

відмінності електронних 

конфігурацій атомів s-, p-, d-

елементів (Ферум) 1-4 

періодів; порівнює 

можливі ступені окиснення 

неметалічних елементів 2 і 3 

періодів, що знаходяться в 

одній групі, на основі 

електронної будови їхніх 

атомів. 

Розділ IX. Хімічний 

зв’язок і будова речовини 

Знати йонний, ковалентний, 

металічний, водневий хімічні зв’язки. 

Донорно-акцепторний механізм 

утворення ковалентного зв’язку (на 

прикладі катіону амонію).  

Кристалічний і аморфний стани 

твердих речовин. Залежність 

фізичних властивостей речовин від 

їхньої будови. 

Абітурієнт установлює  

види хімічного зв’язку в 

речовинах за їхніми 

формулами;  

наводить приклади  

пояснює відмінності  

в механізмах утворення 

ковалентних зв’язків у 

молекулі амоніаку та йоні 
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амонію;  

між аморфними і 

кристалічними речовинами; 

прогнозує фізичні властивості 

речовин на основі їхньої 

будови та будову речовин на 

основі їхніх фізичних 

властивостей; 

оцінює  

на основі будови молекул 

води і спиртів можливість 

утворення водневого зв’язку 

між молекулами води, спиртів, 

води і спиртів; 

висловлює судження  

щодо залежності між 

використанням речовин та 

їхньою будовою і 

властивостями. 

Розділ X.  Хімічні реакції   Знати необоротні і оборотні хімічні 

процеси. Хімічну рівновагу. Принцип 

Ле Шательє.  

Гідроліз солей.  

Поняття про гальванічний елемент як 

хімічне джерело електричного 

струму. 

Розрахункові задачі 

1.Обчислення кількості речовини, 

маси або об’єму продукту за 

рівнянням хімічної реакції, якщо 

один із реагентів взято в надлишку. 

Демонстрації 

1. Зразки металів і їхніх сплавів. 

2. Зразки неметалів. 

3. Моделі кристалічних ґраток 

алотропних модифікацій Карбону і 

Сульфуру (у тому числі 3D-

проектування). 

4. Виявлення у розчині катіонів 

Феруму(2+) (віртуально), 

Феруму(3+) (віртуально), Барію, 

амонію. 

Лабораторні досліди 
2. Дослідження адсорбційної 

здатності активованого вугілля та 

аналогічних лікарських препаратів. 

3-6. Виявлення у розчині катіонів 

Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, 

амонію.  

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і 

ортофосфат-іонів. 

Абітурієнт складає  

рівняння реакцій гідролізу 

солей; 

розрізняє  

необоротні і оборотні хімічні 

реакції; 

характеризує 

сутьхімічної рівноваги, 

гідролізу солей; 

прогнозує 
можливість реакції гідролізу 

солей;  

рН середовища водних 

розчинів солей;  

добирає 
умови зміщення хімічної 

рівноваги оборотних процесів 

на основі принципу Ле 

Шательє. 

 

Розділ XI.  Неорганічні Знати неметали. Загальну Абітурієнт називає 



13 

 

речовини і їхні 

властивості 

характеристику неметалів. Фізичні 

властивості.  

Алотропію. Алотропні модифікації 

речовин неметалічних елементів. 

Явище адсорбції.  

Окисні та відновні властивості 

неметалів. Застосування неметалів. 

Сполуки неметалічних елементів з 

Гідрогеном. Особливості водних 

розчинів цих сполук, їх застосування. 

Оксиди неметалічних елементів, їх 

уміст в атмосфері. 

Кислоти. Кислотні дощі. Особливості 

взаємодії металів з нітратною і 

концентрованою сульфатною 

кислотами. 

Загальну характеристику металів. 

Фізичні властивості металів на основі 

їхньої будови.  

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні 

властивості. Застосування металів та 

їхніх сплавів. 

Основи. Властивості, застосування 

гідроксидів Натрію і Кальцію.  

Солі, їх поширення в природі. 

Середні та кислі солі. Поняття про 

жорсткість води та способи її 

усунення.  

Сучасні силікатні матеріали. 

Мінеральні добрива. Поняття про 

кислотні та лужні ґрунти. 

Контрольна робота №2 

Якісні реакції на деякі йони. 

Біологічне значення металічних і 

неметалічних елементів. 

Практична робота №2 

Дослідження якісного складу солей.  

Генетичні зв’язки між основними 

класами неорганічних сполук.  

Практична робота №3 

Генетичні зв’язки між неорганічними 

речовинами.  

 

найпоширеніші у природі 

металічні й неметалічні 

елементи; 

представників класів неорга-

нічних сполук за 

систематичною 

номенклатурою; 

пояснює 
суть явища алотропії;  

відмінності властивостей 

алотропних модифікацій 

Оксигену, Сульфуру, Карбону, 

Фосфору їхнім кількісним 

складом або будовою;  

суть явища адсорбції; 

антропогенні і природні 

причини появи в атмосфері 

оксидів неметалічних 

елементів; 

наводить приклади 
алотропних модифікацій 

Оксигену, Сульфуру, Карбону, 

Фосфору; сполук неметаліч-

них елементів з Гідрогеном 

(гідроген хлорид, гідроген 

сульфід, амоніак);  

взаємозв’язків між речови-

нами. 

складає  

рівняння, що підтверджують 

відновні властивості металів, 

зокрема алюмінію і заліза 

(реакцій з неметалами, водою, 

кислотами і солями в 

розчинах);  

окисні властивості неметалів 

(кисень, сірка, вуглець, хлор) в 

реакціях з воднем і металами;  

відновні властивості водню й 

вуглецю в реакціях з оксидами 

металічних елементів;  

реакцій, які характеризують 

особливості водних розчинів 

гідроген хлориду (з основами), 

гідроген сульфіду (з лугами), 

амоніаку (з кислотами); 

реакцій, які характеризують 

хімічні властивості та 

одержання осньвних, кислот-

них та амфотерних оксидів;  

кислот, основ, амфотерних 

гідроксидів (Алюмінію і 
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Цинку), середніх і кислих 

солей; 

реакцій нітратної і концентро-

ваної сульфатної кислот з 

магнієм, цинком, міддю. 

Розділ XII. Хімія і прогрес 

людства 

 Знати роль хімії у створенні нових 

матеріалів, розвиток нових напрямів 

технологій, розв’язанні 

продовольчої, сировинної, 

енергетичної, екологічної проблем. 

 «Зелена» хімія: сучасні завдання 

перед хімічною наукою та хімічною 

технологією.  

Абітурієнт наводить 

приклади застосування 

хімічних сполук у різних 

галузях та у повсякденному 

житті. 

оцінюєзначення хімії у 

створенні нових матеріалів, 

розвитку нових напрямів 

технологій, розв’язанні 

продовольчої, сировинної, 

енергетичної, екологічної 

проблем; 

усвідомлює 

значення нової філософії у 

хімії і власної громадянської 

позиції для реалізації 

концепції сталого розвитку 

суспільства;  

причинно-наслідкові зв’язки у 

природі та її цінність і 

цілісність;  

право на власний вибір і 

прийняття рішення;  

відповідальність за збере-

ження довкілля від шкідливих 

викидів; 

популяризує хімічні знання. 

 

 

2 Програма навчального предмета 

Розділ I. Початкові поняття про органічні речовини 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів 

(метан, етан, етен, етин), оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова 

кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин. 

Розділ II. Теорія будови органічних сполук 

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від 

складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери. 
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Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: 

простий, подвійний, потрійний. 

Класифікація органічних сполук. 

Розділ Ш. Вуглеводні 

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна 

ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості алканів.Алкени і 

алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, 

систематична номенклатура.Хімічні властивості етену та етину.Арени. Бензен: 

молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.Хімічні властивості 

бензену. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування 

вуглеводнів. 

Розділ IV. Оксигеновмісні органічні сполуки 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. 

Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні 

спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), 

систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості 

спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  

етанолу. 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні 

властивості. Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості. 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-

на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична 

номенклатура і фізичні властивості альдегідів.Хімічні властивості етаналю, його 

одержання. 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна 

характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених 

одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, 

систематична номенклатура і фізичні властивості.Хімічні властивості насичених 

одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової 

кислоти.Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, 
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фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів. 

Класифікація жирів, їхні хімічні властивості. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, 

їх утворення й поширення у природі.Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита 

форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні 

формули, гідроліз. 

Розділ V. Нітрогеновмісні органічні сполуки 

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших 

за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні 

властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.Амінокислоти: склад і будова 

молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, 

систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової 

кислоти. Пептиди.Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості 

білків (без запису рівнянь реакцій). 

Розділ VI. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні 

матеріали на їх основі 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації 

і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума.  Найпоширеніші полімери та сфери 

їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і 

довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку 

суспільства.  

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. 

Розділ VII.  Багатоманітність та зв’язки між класами органічних 

речовин    

Зв’язки між класами органічних речовин.Загальні поняття про біологічно 

активні речовини (вітаміни, ферменти). Роль органічної хімії у розв’язуванні 

сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. 

Розділ VIII.  Періодичний закон і періодична система хімічних 

елементів. 

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі 

уявлень про електронну будову атомів. Електронні і графічні електронні формули 
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атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії». Збуджений стан атома. 

Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 

3 періодів. 

Розділ IX. Хімічний зв’язок і будова речовини 

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки. Донорно-

акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону 

амонію). Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних 

властивостей речовин від їхньої будови. 

Розділ X.  Хімічні реакції   

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле 

Шательє. Гідроліз солей. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело 

електричного струму. 

Розділ XI.  Неорганічні речовини і їхні властивості  

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.  

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. 

Явище адсорбції. Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування 

неметалів.Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних 

розчинів цих сполук, їх застосування.Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в 

атмосфері.Кислоти. Кислотні дощі. Особливості взаємодії металів з нітратною і 

концентрованою сульфатною кислотами.Загальна характеристика металів. 

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Алюміній і залізо: фізичні і 

хімічні властивості. Застосування металів та їхніх сплавів.Основи. Властивості, 

застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. Солі, їх поширення в природі. 

Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. 

Сучасні силікатні матеріали.Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні 

ґрунти.  

Якісні реакції на деякі йони.Біологічне значення металічних і 

неметалічних елементів.Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних 

сполук. 

Розділ XII. Хімія і прогрес людства 
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Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів 

технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної 

проблем.«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною 

технологією. 

 

 

3 Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів зпредмета 

«Хімія» 
 

 
Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали Характеристика навчальних досягнень здобувачів освіти 

Початковий 

1 
Абітурієнтрозпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, формули, 

явища, посуд тощо і називає їх (на побутовому рівні) 

2 Абітурієнт описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками 

3 
Абітурієнт має фрагментарні уявлення з предмета вивчення 

 і під керівництвом вчителя може відтворити окремі його частини 

Середній 

4 Абітурієнт відтворює деякі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ  

5 
Абітурієнт відтворює окремі частини навчального матеріалу,  

дає визначення основних понять 

6 Абітурієнт послідовно відтворює значну частину навчального матеріалу 

Достатній 

7 
Абітурієнтвідтворює навчальний матеріал, наводить  приклади, 

 з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти 

8 
Абітурієнтлогічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, 

застосовує знання в стандартних умовах, порівнює, класифікує хімічні об’єкти  

9 

Абітурієнт володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, 

 наводить приклади на підтвердження цього, аналізує інформацію, робить 

 висновки 

Високий 

10 
Абітурієнт володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці, 

узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані висновки 

11 

Абітурієнт володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних 

ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно знаходить, оцінює і 

використовує інформацію з різних джерел згідно з поставленим  завданням; 

робить узагальнювальні висновки 

12 

Абітурієнт має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, 

у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; 

самостійно оцінює явища, приймає рішення, висловлює судження, 

пов’язані з речовинами та їх перетвореннями 
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4 Форма та зміст тестування з хімії на основі повної загальної середньої 

освіти 

 

Вступні випробування проводяться у формі тестуванн, триває 60 хвилин.  

Тести містять завдання трьох рівнів. 

Частина перша  

Завдання 1-10 – завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох 

запропонованих, стандартне застосування програмного матеріалу за відомими 

алгоритмами і зразками. Успішне розв’язання цих завдань дає змогу зробити 

висновок про початковий та середній рівень навчальних досягнень абітурієнтів. 

Завдання вважаються виконаними правильно, якщо в протоколі відповідей 

записана тільки одна цифра, якою позначена вірна відповідь. За кожну правильну 

відповідь – 4 бали.Частина друга  

Завдання 11-15–  завдання на встановлення відповідності, застосування 

програмного матеріалу в змінених і ускладнених ситуаціях. Успішне розв’язання 

цих задач дає змогу зробити висновок про достатній рівень навчальних досягнень 

абітурієнтів.До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку 

позначено буквами (ліворуч) і цифрами (праворуч). Під час виконання завдання 

потрібно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами 

(утворити логічні пари). Потім записати цифри в таблицю, подану до кожного 

завдання, і перенести їх до бланка відповідей. Правильне встановлення кожної з 

відповідностей оцінюють у 2 бала. Тобто розв’язання завданнь11-15 оцінюють 

залежно від кількості вказаних правильних відповідей у 2;4; 6; 8 бали.  

Частина третя  

Завдання 16-17–  завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю: 

абітурієнт має записати хімічні рівняння, описати спостереження, розв’язати 

задачі тощо. Завдання третьої частини вважають виконаними правильно, якщо 

абітурієнт навів розгорнутий запис розв’язку завдання, задачі. Правильне 

розв’язання завдань 16–17 оцінюють 10 балами. Завдання 16-17 - застосування 

програмового матеріалу в нестандартних ситуаціях. Успішне розв’язанні цієї 

задачі дає змогу зробити висновок про високий рівень навчальних досягнень 
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абітурієнтів. Завдання вважається виконаним правильно, якщо для нього є 

розгорнута відповідь з обґрунтуванням своїх дій. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

1. Максимальна кількість балів, яку можна набрати,  

 

правильно розв’язавши усі завдання - 100 балів   

 

2. За кожне правильно виконане завдання 1-10  

 

абітурієнт одержує- 40 балів 

 

3. За кожне правильно виконане завдання 11-15 

 

абітурієнт одержує - 40 балів 

 

4. За правильно виконане завдання 16-17 

 

абітурієнт одержує - 20 балів 
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