
ВСТУП 

 

1. Хімія. 

22..  ААннооттааццііяя  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  ППррооггррааммуу  зз  ххііммііїї  ннаа  22002211––22002222  

ннааввччааллььнниийй  рріікк  ((ззмміісстт,,  ссттррууккттуурруу  ттаа  ллооггііккуу  ккууррссуу))  ддлляя  ссллууххааччіівв  ввееччііррннььооїї  ттаа  

ддееннннооїї  ((ппоо  ссууббооттаахх))  ффооррммии  ннааввччаанннняя  ппііддггооттооввччооггоо  ввііддддііллеенннняя  ррооззррооббллеенноо  зз  

ууррааххуувваанннняямм  ввииммоогг  ччииннннооїї  ппррооггррааммии  УУккррааїїннссььккооггоо  ццееннттрруу  ооццііннюювваанннняя  яяккооссттіі  

ооссввііттии  ппііддггооттооввккии  ддоо  ЗЗННОО––22002222  ((hhttttpp::////tteessttppoorrttaall..ggoovv..uuaa////wwpp--

ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001166//1122//PPrrooggrraammaa__22002200__hhiimmiiyyaa..ppddff))  

Матеріал програми розподілено за такими розділами:  

1. загальна хімія 

2. неорганічна хімія 

3. органічна хімія 

4. обчислення в хімії 

3. Тип – природничо-наукова дисципліна «Хімія», нормативним курсом для 

слухачів підготовчого відділення, викладається упродовж І та ІІ семестру в 

обсязі 150 акад. год., з них лекцій – 72 год., контрольна робота, підсумкова 

атестація – 8 год., консультація після підсумкової атестації – 4 год., самостійна 

робота слухачів (СРС) – 70 год. Формою підсумкового контролю є 

підсумкове  тестування. 

4. Термін навчання – 5 місяців. 

5. Мета навчальної дисципліни: 

-  поглибити рівень навчальних досягнень з хімії учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання – 2022; 

-  систематизація знань з хімії, ліквідація прогалин шкільної освіти, що 

можуть мати місце за рахунок варіативності програм з хімії для 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

-  підготовка слухачів до складання зовнішнього незалежного оцінювання – 

2022 з хімії шляхом проміжного та підсумкового тестувань, що  розроблені  

за  зразком  тестів  зз  хімії 2021 року.  

6. Після завершення навчання випускники Підготовчого відділення мають  

знати: 

-  найважливіші закони і теорії хімії; 

-  зв’язок між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями 

речовин, способами їх добування, галузями застосування; 

-  найважливіші природні та штучні речовини: їх будову, способи добування 

та галузі застосування; 

-  наукові основи певних хімічних виробництв; 

-  деякі екологічні проблеми, пов'язані з хімією; розуміти роль хімії у 

розв'язанні; 

- глобальних проблем людства. 
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вміти: 

-  володіти хімічною мовою; 

-  користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і 

складних речовин; 

-  складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати 

розрахункові та експериментальні задачі; 

-  за визначений час (150 хвилин) розв’язувати тест. 

7. Попередні вимоги – повна загальна середня освіта, навчання в школі 

екстернів, навчання в 11 класі. 

8. Методи викладання – репродуктивний, проблемно-орієнтаційний.  

9. Методи оцінювання – поточні експрес-тестування, проміжний та 

підсумковий тести.  

10. Мова викладання – українська. 
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11. Система оцінювання знань слухачів підготовчого відділення у 2021/2022 

навчальному році 

 

№ 
п/п 

тип завдань 
номери 

завдань у 
тесті 

кількість 
завдань 

цього типу 

оцінка за 
правильну 
відповідь, 

число балів 

макси-
мальна 

оцінка за 
даний тип 

завдань 
1 З вибором однієї 

правильної відповіді 
1–34 34 1 34 

2 На встановлення 
відповідності 
(логічні пари) 

35–38 4 1 – одна 
правильна 
відповідність 
(логічну пару) 
2 – дві правильні 
відповідності 
(логічні пари) 
3 – три правильні 
відповідності 
(логічні пари) 

12 

3 Відкритої форми з 
короткою відповіддю  

39–52 14 0 – вказано 
неправильну 
відповідь  
2 – вказано 
правильну 
відповідь 

28 

усього 74 тестових балів 
 

Шкала відповідності 

За 200 – бальною шкалою За національною шкалою 

185 – 200 відмінно 

160 – 184 добре 

140 – 159 
задовільно 

101 – 139 

0 – 100 не задовільно 
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12. Таблиця перерахунку балів 0 – 74 – 200 

 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100–200 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100–200 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100–200 

1 не склав 28 133 55 178 

2 не склав 29 135 56 179 

3 не склав 30 137 57 180 

4 не склав 31 139 58 182 

5 не склав 32 141 59 183 

6 не склав 33 143 60 184 

7 не склав 34 145 61 185 

8 не склав 35 147 62 187 

9 не склав 36 149 63 188 

10 не склав 37 150 64 189 

11 не склав 38 152 65 190 

12 не склав 39 154 66 191 

13 не склав 40 156 67 192 

14 100 41 157 68 194 

15 102 42 159 69 195 

16 105 43 161 70 196 

17 107 44 162 71 197 

18 110 45 164 72 198 

19 112 46 165 73 199 

20 115 47 167 74 200 

21 117 48 168   

22 119 49 170   

23 122 50 171   

24 124 51 173   

25 126 52 174   

26 129 53 175   

27 131 54 177   
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 

Загальна хімія 

ТЕМА 1. Атомно-молекулярне вчення. Хімічні елементи. Поняття 

валентності та ступеню окиснення. Класифікація хімічних реакцій. 

Періодичний закон. Будова електронних оболонок атомів ................. (4 год.) 

Основні хімічні поняття: проста та складна речовини, хімічна сполука, хімічна 

реакція, хімічна формула, схема реакції, рівняння. Валентність та ступінь 

окислення елементів. Відносна атомна (молекулярна) маса, кількість речовини. 

Одиниці вимірювання маси, об’єму та кількості речовини. Закон Авогадро. 

Класифікація хімічних реакцій. 

Періодичний закон, структура періодичної системи, розміщення металічних і 

неметалічних елементів. Будова атома. Поняття нуклон, ізотопи, протонне 

число, орбіталь, енергетичний рівень, електронна оболонка. Послідовність 

заповнення енергетичних рівнів. 

ТЕМА 2. Типи хімічного зв’язку між атомами та молекулами. Хімічна 

рівновага, швидкість хімічної реакції. Окисно-відновні реакції ........ (4 год.) 

Електронегативність хімічних елементів і хімічний зв’язок. Ковалентний 

зв’язок (полярний та неполярний). Донорно-акцепторний механізм утворення 

ковалентного зв’язку. Іонний та водневий зв’язок. Залежність будови речовини 

від типу міжатомного зв’язку. Типи кристалічних граток.  

Хімічна рівновага, принцип Ле Шательє. Теплові ефекти хімічних процесів. 

Швидкість хімічних реакцій, каталіз та каталізатори. Поняття окисник, 

відновник, окиснення, відновлення. Складання електронного балансу. 

ТЕМА 3. Розчинність речовин, кристалогідрати. Кількісне вираження 

складу розчинів .......................................................................................... (2 год.) 

Розчинність речовин та її механізм. Залежність розчинності речовин від їх 

хімічної природи, температури, тиску, теплові ефекти при розчинені. Таблиця 

розчинності солей. Кількісне вираження складу розчинів. Кристалогідрати. 

ТЕМА 4. Теорія електролітичної дисоціації. Іонні рівняння реакцій..(2 год.) 

Теорія електролітичної дисоціації, ступінь та константа дисоціації, сильні та 

слабкі електроліти. Поняття про pH водних розчинів, індикатори. Іонні рівняння 

реакцій. Складання іонних рівнянь у повній та скороченій формах. 

 

Неорганічна хімія 

ТЕМА 5. Класифікація, способи добування та хімічні властивості оксидів

 ....................................................................................................................... (2 год.) 

Оксиди. Класифікація та номенклатура оксидів. Спосіб добування та їх фізичні 

властивості. Хімічні властивості та застосування оксидів.  

 

 

 



 6 

ТЕМА 6. Класифікація, номенклатура та способи добування кислот. Їх 

фізичні та хімічні властивості кислот ..................................................... (2 год.) 

Класифікація, номенклатура та способи добування кислот. Фізичні та хімічні 

властивості кислот. Сильні та слабкі кислоти з точки зору теорії 

електролітичної дисоціації. Ряд напруг металів. 

ТЕМА 7. Класифікація, номенклатура та способи добування неорганічних 

основ та лугів. Їх фізичні та хімічні властивості ................................... (2 год.) 

Луги, основи та амфотерні гідроксиди. Їхній склад та номенклатура. Методи 

добування лугів у промисловості. Хімічні властивості нерозчинних основ і 

лугів. Властивості амфотерних гідроксидів. 

ТЕМА 8. Добування, номенклатура та класифікація солей. Хімічні 

властивості солей ....................................................................................... (2 год.) 

Добування, номенклатура та класифікація солей. Середні, кислі, основні, солі. 

Хімічні властивості солей та їх водних розчинів.  

ТЕМА 9. Генетичний зв’язок між оксидами, кислотами, основами та 

солями. Гідроліз солей ............................................................................... (2 год.) 

Взаємозв’язок між оксидами, кислотами, основами та солями.  

ТЕМА 10. Загальна характеристика неметалічних елементів. Гідрог.(2 год.) 

Загальні відомості про неметалічні елементи та неметали. Положення 

неметалічних елементів в періодичній системі. Явище алотропії. Гідроген. 

Способи добування водню в лабораторії та промисловості. 

ТЕМА 11. Елементи головної підгрупи VII групи. Добування, хімічні 

властивості та застосування хлору, соляної кислоти та її солей ........ (2 год.) 

Електронні формули галогенів. Хімічні властивості хлору та HCl, методи їх 

добування. Соляна кислота та її солі. Якісна реакція для виявлення хлорид-

іонів. Найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридів.  

ТЕМА 12. Елементи головної підгрупи VI – групи. Добування, хімічні 

властивості та використання кисню, озону, сірки. Сполуки Сульфуру. 

Сульфатна кислота та її солі .................................................................... (2 год.) 

Фізичні, хімічні властивості та способи добування кисню, озону та сірки. 

Застосування кисню та озону. Фізичні та хімічні властивості води. Оксиди 

сірки, сульфатна кислота. Найважливіші галузі їх застосування.  

ТЕМА 13. Елементи головної підгрупи V – групи. Добування, властивості 

та застосування азоту, аміаку та його водного розчину ....................... (2 год.) 

Електронні формули атомів Нітрогену і Фосфору. Методи добування (у 

лабораторії та промисловості), фізичні та хімічні властивості азоту, амоніаку, 

солей амонію. Якісна реакція для виявлення амоній-іонів. 
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ТЕМА 14. Хімічні властивості сполук Нітрогену. Нітратна кислота та 

її  солі ............................................................................................................ (2 год.) 

Добування, фізичні та хімічні властивості Нітроген (І), Нітроген (ІІ) та нітроген 

(IV) оксидів, нітратної кислоти та її солей. Добування та хімічні властивості 

нітратної кислоти та її солей. Найважливіші галузі їх застосування. Якісна 

реакція для виявлення нітрат-іонів. Термічний розклад солей нітратної кислоти. 

ТЕМА 15. Хімічні властивості фосфору та його сполук. Азотні та фосфатні 

добрива......................................................................................................... (2 год.) 

Найважливіших сполук Фосфору. Добування та хімічні властивості білого і 

червоного фосфору, оксидів фосфору, ортофосфатної кислоти та ортофосфатів. 

Якісні реакції для виявлення ортофосфат-іонів. Добування найпоширеніших 

мінеральних добрив, що місять Нітроген і Фосфор. 

ТЕМА 16. Елементи головної підгрупи ІV – групи. Хімічні сполук Карбону 

та Силіцію. Карбонатна кислота, силікатна кислота та їх солі .......... (2 год.) 

Прості речовини Карбону, їх найважливіші галузі застосування. Карбонатна та 

її солі. Добування, фізичні та хімічні властивості кремнію, силіцидів, силіцій 

(IV) оксиду. Силікатна кислота та її солі. Якісні реакції для виявлення силікат-

іонів. Будівельні матеріали: скло, цемент, кераміка.  

ТЕМА 17. Металічні елементи. Основні методи добування металів. Корозія 

металів та методи боротьби з нею. Метали у сучасній техніці ............ (2 год.) 

Загальні відомості про металічні елементи. Їх положення у періодичній системі, 

особливості електронної будови. Металічний зв’язок. Загальні фізичні та 

хімічні властивості металів та методи їх добування. Корозія металів та методи 

боротьби з нею. Метали у сучасній техніці. 

ТЕМА 18. Добування та властивості лужних, лужноземельних металів та їх 

сполук. Алюміній ....................................................................................... (2 год.) 

Добування та властивості лужних та лужноземельних металів. Електроліз 

розплавів солей. Добування, хімічні властивості та застосування гідроксидів 

калію, натрію, кальцію. Сполуки K, Na, Ca та Mg у природі. Твердість води та 

методи її усунення. 

ТЕМА 19. Хімічні властивості Феруму, його оксидів та гідроксидів...(2 год.) 

Ферум. Хімічні властивості та добування заліза. Назви та формули 

найважливіших сполук Феруму. Застосування заліза, його сплавів та сполук 

Феруму. Корозія сплавів заліза у середовищах з різним pH. 

ТЕМА 20. Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну та сталі. 

Застосування заліза та його сплавів у техніці ........................................ (2 год.) 

Методи добування сплавів на основі заліза (чавун, сталь). Застосування сплавів 

на основі заліза у техніці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

Органічна хімія 

ТЕМА 21. Теорія хімічної будови органічних сполук. Номенклатура, 

добування, фізичні та хімічні властивості алканів та алкенів............ (2 год.) 

Теоретичні основи будови та хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук. 

Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону (sp3, sp2, sp). Алкани. 

Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул. Фізичні 

та хімічні властивості, способи добування алканів. 

ТЕМА 22. Номенклатура, добування, фізичні та хімічні властивості 

алкенів, алкінів та дієнів ........................................................................... (2 год.) 

Алкени, алкіни та дієни. Загальна формула алкенів та дієнів, їх номенклатура та 

ізомерія. Будова молекул, фізичні й хімічні властивості та способи добування. 

Застосування етену, пропену та ацетилену. Якісна реакція на подвійний зв'язок. 

Хімічна активність подвійного та потрійного зв’язку. 

ТЕМА 23. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук. 

Найважливіші полімери, каучуки ........................................................... (2 год.) 

Поняття полімеризація, полімер, мономер, елементарна ланка, ступінь 

полімеризації. Добування та властивості поліетилену, поліпропілену, 

полівінілхлориду, тефлону. Натуральний та синтетичні каучуки. 

ТЕМА 24. Властивості бензену та толуену. Вплив замісників першого та 

другого роду на реакції заміщення в ароматичному кільці ................ (2 год.) 

Ароматичні вуглеводні (арени). Загальна формула аренів, їх номенклатура, 

ізомерія та будова молекули. Фізичні, хімічні властивості, способи добування 

та застосування бензину і толуену. Вплив замісників першого та другого роду 

на реакції заміщення в ароматичному кільці. 

ТЕМА 25. Взаємозв’язок між насиченими, ненасиченими та ароматичними 

вуглеводнями. Природні джерела вуглеводнів. Коксування вугілля, 

перегонка нафти та крекінг нафтопродуктів ........................................ (2 год.) 

Генетичний зв’язок між насиченими, ненасиченими та ароматичними 

вуглеводнями. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка. Нафта, 

природний та супутній нафтовий гази, вугілля, їх склад; крекінг і ароматизація 

нафти та нафтопродуктів. Октанове число бензину. Хімічна переробка вугілля, 

добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел 

ТЕМА 26. Будова, номенклатура, фізичні та хімічні властивості 

одноатомних та багатоатомних насичених спиртів .............................. (2 год.) 

Спирти. Класифікація спиртів. Загальна формула, будова молекул, 

номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування і застосування 

насичених одноатомних та багатоатомних спиртів. Якісна реакція на 

багатоатомні спирти. 
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ТЕМА 27. Будова, номенклатура, фізичні та хімічні властивості фенолу. 
Добування, застосування та хімічні властивості метаналю та етаналю. 
Хімічні властивості ацетону ..................................................................... (4 год.) 
Формула, будова молекули, властивості, добування, застосування фенолу. 
Якісна реакція на фенол. Реакція поліконденсації, фенолформальдегідні смоли.  
Альдегіди. Загальна формула альдегідів, будова молекул, номенклатура, 
властивості, добування. Якісні реакції на альдегідну групу. Властивості кетонів 
на прикладі ацетону. 

ТЕМА 28. Характеристична група, електронна будова та фізичні 
властивості насичених одноосновних карбонових кислот .................. (2 год.)  
Карбонові кислоти. Класифікація карбонових кислот; функціональна група, 
загальна формула, будова молекул, номенклатура та ізомерія одноосновних 
карбонових кислот. Їх властивості, застосування. Поширення у природі 
карбонових кислот. Мила і синтетичні мийні засоби. 

ТЕМА 29. Номенклатура, добування та хімічні властивості етерів 
та  естерів ..................................................................................................... (2 год.) 
Етери та естери. Їх загальна формула, класифікація, будова молекул, 
номенклатура та ізомерія. Властивості, добування, застосування, поширення в 
природі простих та складних ефірів. Жири, їх біологічна роль. 

ТЕМА 30. Класифікація, номенклатура, будова вуглеводів. Хімічні 
властивості глюкози, фруктози та сахарози. Хімічні властивості крохмалю 
та целюлози. Поняття про штучні волокна ........................................... (2 год.) 
Вуглеводи, їх класифікація. Структурні формули відкритих та циклічних форм 
молекул глюкози і фруктози. Моно- , ди- та полісахариди. Фізичні та хімічні 
властивості глюкози, фруктози та сахарози. Їх застосування та добування. 
Фізичні та хімічні властивості та застосування полісахаридів на прикладі 
крохмалю та целюлози.  

ТЕМА 31. Будова, номенклатура фізичні та хімічні властивості насичених 
амінів, Анілін. Будова, номенклатура фізичні та хімічні властивості 
амінокислот. Пептидний зв'язок. Будова та біологічна роль білків....(2 год.) 
Класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, фізичні властивості, добування 
та застосування амінів. Анілін. 
Класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, фізичні властивості, добування 
та застосування найпростіших амінокислот. Рівняння реакцій між 
амінокислотами з утворенням ди-, три-, полі пептидів. Біологічна роль 
амінокислот. Амфотерність амінокислот; поняття біполярний йон. 
 

Обчислення в хімії 

ТЕМА 32. Розв’язування задач за хімічними формулами і на виведення 
формули сполуки. Вираження кількісного складу розчину (суміші). 
Розв’язування задач за рівняннями реакцій.......................................... (2 год.) 
Формули для обчислення кількості речовини, кількості частинок у певній 
кількості речовини, масової частки елемента в сполуці, відносної густини газу, 
масової (об’ємної) частки компонента в суміші, виведення формули сполуки за 
масовими частками елементів. Масова частка розчиненої речовини. Алгоритм 
розв’язку задач за рівнянням реакції, відносний вихід продукту реакції. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 

 
№

 з
а
н

я
т
т
я

 

№
 т

ем
и

 

Тема 

Кількість годин 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 

Загальна хімія 

1 

1 

Атомно-молекулярне вчення. Хімічні 

елементи. Поняття валентності та ступеню 

окиснення. Класифікація хімічних реакцій. 

Періодичний закон. Будова електронних 

оболонок атомів. 

4  2 

2 

Типи хімічного зв’язку між атомами та 

молекулами. Хімічна рівновага, швидкість 

хімічної реакції. Окисно-відновні реакції. 

4  2 

2 

3 
Розчинність речовин, кристалогідрати. 

Кількісне вираження складу розчинів. 
2  2 

4 
Теорія електролітичної дисоціації. Іонні 

рівняння реакцій. 
2  2 

Неорганічна хімія 

3 

5 
Класифікація та спосіб добування оксидів. 

Хімічні властивості оксидів. 
2  2 

6 

Класифікація, номенклатура та способи 

добування кислот. Їх фізичні та хімічні 

властивості. 

2  2 

4 

7 

Класифікація, номенклатура та способи 

добування неорганічних основ та лугів. Їх 

фізичні та хімічні властивості. 

2  2 

8 
Добування, номенклатура та класифікація 

солей. Хімічні властивості солей. 
2  2 

5 

9 

Генетичний зв’язок між оксидами, 

кислотами, основами та солями. Гідроліз 

солей. 

2  2 

10 
Загальна характеристика неметалічних 

елементів. Гідроген.  
2  2 

6 11 

Елементи головної підгрупи VII – групи. 

Добування, хімічні властивості та галузі 

застосування хлору, соляної кислоти та її 

солей. 

2  2 
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12 

Елементи головної підгрупи VI – групи. 

Добування, хімічні властивості та 

використання кисню, озону, сірки. Сполуки 

Сульфуру. Сульфатна кислота та її солі. 

2  2 

7 

13 

Елементи головної підгрупи V – групи. 

Добування, властивості та застосування 

азоту, аміаку та його водного розчину.  

2  2 

14 
Хімічні властивості сполук Нітрогену. 

Нітратна кислота та її солі. 
2  2 

8 

15 
Хімічні властивості фосфору та його 

сполук. Азотні та фосфатні добрива. 
2  2 

16 

Елементи головної підгрупи ІV – групи. 

Хімічні сполук Карбону та Силіцію. 

Карбонатна кислота, силікатна кислота та їх 

солі. 

2  2 

17 

Металічні елементи. Основні методи 

добування металів у промисловості. Корозія 

металів та методи боротьби з нею. Метали у 

сучасній техніці. 

2  2 

9 

18 

Добування, фізичні та хімічні властивості 

лужних та лужноземельних металів та їх 

сполук. Алюміній. 

2  2 

19 
Хімічні властивості Феруму, його оксидів та 

гідроксидів. 
2  2 

20 

Хімічні реакції, на яких базується 

виробництво чавуну та сталі. Застосування 

заліза та його сплавів у техніці.  

2  2 

10 Контрольна робота   4  

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

Органічна хімія 

11 

21 

Теорія хімічної будови органічних сполук. 

Номенклатура, добування, фізичні та 

хімічні властивості алканів. 

2  2 

22 
Номенклатура, добування, фізичні та 

хімічні властивості алкенів та дієнів.  
2  2 

12 

23 
Загальні поняття хімії високомолекулярних 

сполук. Найважливіші полімери та каучуки. 
2  2 

24 

Властивості бензену та толуену. Вплив 

замісників першого та другого роду на 

реакції заміщення в ароматичному кільці. 

2  2 
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13 

25 

Взаємозв’язок між насиченими, 

ненасиченими та ароматичними 

вуглеводнями. Природні джерела 

вуглеводнів. Коксування вугілля, перегонка 

нафти та крекінг нафтопродуктів. 

2  2 

26 

Будова, номенклатура, фізичні та хімічні 

властивості одноатомних та багатоатомних 

насичених спиртів. 

2  2 

14 

27 

Будова, номенклатура, фізичні та хімічні 

властивості фенолу. Добування, 

застосування та хімічні властивості 

метаналю та етаналю. Хімічні властивості 

ацетону. 

4  2 

28 

Характеристична група, електронна будова 

та фізичні властивості насичених 

одноосновних карбонових кислот. 

2  2 

15 29 
Номенклатура, добування та хімічні 

властивості етерів та естерів. 
2  2 

16 30 

Класифікація, номенклатура, будова 

вуглеводів. Хімічні властивості фруктози, 

глюкози та сахарози. Хімічні властивості 

крохмалю та целюлози. Поняття про штучні 

волокна. 

2  4 

17 31 

Будова, номенклатура, фізичні та хімічні 

властивості насичених амінів. Анілін. 

Будова, номенклатура, фізичні та хімічні 

властивості амінокислот. Пептидний 

зв'язок. Будова та біологічна роль білків. 

2  4 

Обчислення в хімії 

18 32 

Розв’язування задач за хімічними 

формулами і на виведення формули 

сполуки. Вираження кількісного складу 

розчину (суміші). Розв’язування задач за 

рівняннями реакцій. 

2  4 

19 Підсумкова атестація  4  

20 Консультація після підсумкової атестації 2   

 УСЬОГО 72 8 70 

 

Загальний обсяг 150 год., у тому числі: 

Практичні – 72 год. 

Контрольна, підсумкова атестація – 8 год. 

Консультація після підсумкової атестації – 4 год. 

Самостійна робота слухачів– 70 год. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
 

Загальна хімія 

 

Заняття 1. Атомно-молекулярне вчення. Хімічні елементи. Поняття 

валентності та ступеню окиснення. Класифікація хімічних реакцій. 

Періодичний закон. Будова електронних оболонок атомів хімічних 

елементів. Різновиди хімічного зв’язку. Хімічна рівновага, швидкість хімічної 

реакції. Окисно-відновні реакції. (8 год.) 

 

Тема 1. Атомно-молекулярне вчення. Хімічні елементи. Поняття 

валентності та ступеню окиснення. Класифікація хімічних реакцій. 

Періодичний закон. Будова електронних оболонок атомів хімічних 

елементів. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Задачі на розрахунок кількості речовини. Задачі на встановлення електронної 

формули елементів. 

Література: основна: [1, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 2. Різновиди хімічного зв’язку. Хімічна рівновага, швидкість хімічної 

реакції. Окисно-відновні реакції. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Встановлення типу зв’язку і різноманітних хімічних сполуках. 

Задачі на хімічну рівновагу, швидкість хімічної реакції та складанні балансу 

окисно-відновних реакцій. 

Література: основна: [1, 2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 2. Розчинність речовин, кристалогідрати. Кількісне вираження 

складу розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Іонні рівняння 

реакцій. (4 год.) 

 

Тема 3. Розчинність речовин, кристалогідрати. Кількісне вираження 

складу розчинів. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Задачі на розчинність.  

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 4. Теорія електролітичної дисоціації. Іонні рівняння реакцій. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Задачі на електролітичну дисоціацію та складання рівнянь іонних хімічних 

реакцій у розчинах.. 

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 
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Неорганічна хімія 

 

Заняття 3. Класифікація, способи добування та хімічні властивості 

оксидів. Класифікація, номенклатура та способи добування кислот. Їх 

фізичні та хімічні властивості кислот. (4 год.) 

 

Тема 5. Класифікація, способи добування та хімічні властивості оксидів. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних з неорганічними оксидами. 

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 6. Класифікація, номенклатура та способи добування кислот. Їх 

фізичні та хімічні властивості кислот. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із неорганічними кислотами. 

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 4. Класифікація, номенклатура та способи добування 

неорганічних основ та лугів. Їх фізичні та хімічні властивості. Добування, 

номенклатура та класифікація солей. Хімічні властивості солей. (4 год.) 

 

Тема 7. Класифікація, номенклатура та способи добування неорганічних 

основ та лугів. Їх фізичні та хімічні властивості. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із неорганічними основами та лугами. 

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 8. Добування, номенклатура та класифікація солей. Хімічні 

властивості солей. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із хімічними властивостями солей та їх водних 

розчинів. 

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 5. Генетичний зв’язок між оксидами, кислотами, основами та 

солями. Гідроліз солей. Загальна характеристика неметалічних елементів. 

Гідроген. (4 год.) 

 

Тема 9. Генетичний зв’язок між оксидами, кислотами, основами та солями. 

Гідроліз солей. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із хімічними властивостями основних класів 

неорганічних сполук. 

Література: основна: [2, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 
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Тема 10. Загальна характеристика неметалічних елементів. Гідроген. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із загальними властивостями неметалів. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 6. Елементи головної підгрупи VII групи. Добування, хімічні 

властивості та галузі застосування Cl2, соляної кислоти та її солей. 

Елементи головної підгрупи VI – групи. Добування, хімічні властивості та 

використання кисню, озону, сірки. Сполуки Сульфуру. Сульфатна кислота 

та її солі. (4 год.) 

 

Тема 11. Елементи головної підгрупи VII групи. Добування, хімічні 

властивості та галузі застосування Cl2, соляної кислоти та її солей. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із хімічними властивостями галогенів. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 12. Елементи головної підгрупи VI – групи. Добування, хімічні 

властивості та використання кисню, озону, сірки. Сполуки Сульфуру. 

Сульфатна кислота та її солі. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із хімічними властивостями кисню, озону, сірки, її 

оксидів, H2SO4 та її солей.. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 7. Елементи головної підгрупи V – групи. Добування, властивості 

та застосування азоту, аміаку та його водного розчину. Хімічні властивості 

сполук Нітрогену. Нітратна кислота та її солі. (4 год.) 

 

Тема 13. Елементи головної підгрупи V – групи. Добування, властивості та 

застосування азоту, аміаку та його водного розчину. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із властивостями азоту, амоніаку, солей амонію. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 14. Хімічні властивості сполук Нітрогену. Нітратна кислота та її солі. 

(2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Розв’язок задач пов’язаних із властивостями сполук Нітрогену, нітратної 

кислоти та її солей. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 
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Заняття 8. Хімічні властивості фосфору та його сполук. Азотні та фосфатні 

добрива. Елементи головної підгрупи ІV – групи. Хімічні сполук Карбону 

та Силіцію. Карбонатна кислота, силікатна кислота та їх солі. Металічні 

елементи. Основні методи добування металів. Корозія металів та методи 

боротьби з нею. Метали у сучасній техніці. (6 год.) 

 

Тема 15. Хімічні властивості фосфору та його сполук. Азотні та фосфатні 

добрива. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із властивостями фосфору (білого, червоного) та 

сполук Фосфору. Класифікація та назви добрив. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 16. Елементи головної підгрупи ІV – групи. Хімічні сполук Карбону 

та Силіцію. Карбонатна кислота, силікатна кислота та їх солі. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із властивостями вуглецю, кремнію та сполук 

Карбону та Силіцію. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 17. Металічні елементи. Основні методи добування металів. Корозія 

металів та методи боротьби з нею. Метали у сучасній техніці. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із загальними властивостями металів та методами їх 

добування. 

Література: основна: [2, 3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 9. Добування та властивості лужних, лужноземельних металів та 

їх сполук. Алюміній. Хімічні властивості Феруму, його оксидів та 

гідроксидів. Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну та 

сталі. Застосування заліза та його сплавів у техніці. (6 год.) 

 

Тема 18. Добування та властивості лужних, лужноземельних металів та їх 

сполук. Алюміній. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із отриманням та властивостями лужних, 

лужноземельних металів та їх сполук.  

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 19. Хімічні властивості Феруму, його оксидів та гідроксидів. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із властивостями заліза та сполук Феруму. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 
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Тема 20. Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну та сталі. 

Застосування заліза та його сплавів у техніці. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із добуванням заліза та сплавів на його основі. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 10. Контрольна робота (4 год.) 

 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

Органічна хімія 

 

Заняття 11. Теорія хімічної будови органічних сполук. Номенклатура, 

добування, фізичні та хімічні властивості алканів та алкенів. 

Номенклатура, добування, фізичні та хімічні властивості алкенів, алкінів 

та дієнів. (4 год.) 

 

Тема 21. Теорія хімічної будови органічних сполук. Номенклатура, 

добування, фізичні та хімічні властивості алканів та алкенів. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач на загальні властивості органічних сполук. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 22. Номенклатура, добування, фізичні та хімічні властивості алкенів, 

алкінів та дієнів. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач на номенклатуру, ізомерію та хімічні властивості алкенів, 

алкінів та дієнів. 

Література: основна: [3, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 12. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук. 

Найважливіші полімери, каучук. Властивості бензену та толуену. Вплив 

замісників першого та другого роду на реакції заміщення в ароматичному 

кільці. (4 год.) 

 

Тема  23.  Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук. 

Найважливіші полімери, каучук. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач, що стосуються реакції полімеризації. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема 24. Властивості бензену та толуену. Вплив замісників першого та 

другого роду на реакції заміщення в ароматичному кільці. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач на ізомерію та хімічні властивості аренів. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 
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Заняття 13. Взаємозв’язок між насиченими, ненасиченими та 

ароматичними вуглеводнями. Природні джерела вуглеводнів. Коксування 

вугілля, перегонка нафти та крекінг нафтопродуктів. Будова, 

номенклатура, фізичні та хімічні властивості одноатомних та 

багатоатомних насичених спиртів. (4 год.) 

 

Тема 25. Взаємозв’язок між насиченими, ненасиченими та ароматичними 

вуглеводнями. Природні джерела вуглеводнів. Коксування вугілля, 

перегонка нафти та крекінг нафтопродуктів. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Основні схеми переробки нафти. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема  26.  Будова, номенклатура, фізичні та хімічні властивості 

одноатомних та багатоатомних насичених спиртів. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Розв’язок задач на ізомерію та хімічні властивості одноатомних та 

багатоатомних спиртів. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 14. Будова, номенклатура, фізичні та хімічні властивості фенолу. 

Добування, застосування та хімічні властивості метаналю та етаналю. 

Хімічні властивості ацетону. Характеристична група, електронна будова 

та фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. (6 год.) 

 

Тема 27. Будова, номенклатура, фізичні та хімічні властивості фенолу. 

Добування, застосування та хімічні властивості метаналю та етаналю. 

Хімічні властивості ацетону. (4 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач на хімічні властивості фенолу та аніліну. Розв’язок задач на 

ізомерію та хімічні властивості альдегідів та кетонів. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Тема  28.  Характеристична група, електронна будова та фізичні 

властивості насичених одноосновних карбонових кислот. (2 год.)  

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач на ізомерію та хімічні властивості карбонових кислот. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 15. Тема 29. Номенклатура, добування та хімічні властивості 

етерів та естерів. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  

Розв’язок задач на ізомерію та хімічні властивості етерів та естерів. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 
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Заняття 16. Тема 30. Класифікація, номенклатура, будова вуглеводів. 

Хімічні властивості глюкози, фруктози та сахарози. Хімічні властивості 

крохмалю та целюлози. Поняття про штучні волокна (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)  

Розв’язок задач пов’язаних із структурою моно- та дисахаридів. Розв’язок задач 

на хімічні властивості полісахаридів. Біологічна роль вуглеводів. Якісні реакції 

для визначення глюкози і крохмалю. 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Заняття 17. Тема 31. Будова, номенклатура фізичні та хімічні властивості 

насичених амінів, Анілін. Будова, номенклатура фізичні та хімічні 

властивості амінокислот. Пептидний зв'язок. Будова та біологічна роль 

білків. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)  

Розв’язок задач на хімічні властивості амінів та аніліну. Розв’язок задач на 

хімічні властивості амінів та амінокислот 

Література: основна: [4, 5, 6], додаткова: [7,8,9] 

 

Обчислення в хімії 

 

Заняття 18. Тема 32. Розв’язування задач за хімічними формулами і на 

виведення формули сполуки. Вираження кількісного складу розчину 

(суміші). Розв’язування задач за рівняннями реакцій. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)  

Повторення основних хімічних положень та законів, що використовуються для 

розв’язку завдань за хімічними формулами і на виведення формули сполуки  

Повторення основних хімічних положень та законів, що використовуються для 

розв’язку завдань на вираження кількісного складу розчину (суміші) та задач за 

рівняннями реакцій.  

Література: основна: [6], додаткова: [7,9] 

 

Заняття 19. Підсумкова атестація (4 год.) 

 

Заняття 20. Консультація після підсумкової атестації. (2 год.) 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ «ХІМІЯ» 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 

Позначте метал, що не розчиняється в розведеній сульфатній кислоті  

А  Cu В  Na 

Б  Fe Г  Mg 

У якій із зазначених нижче залізних руд масова частка Феруму найбільша?  

А  магнітний залізняк Fe3O4  В  червоний залізняк Fe2O3 

Б  шпатовий залізняк FeСO3  Д  ільмєніт FeTiO3 

Яке твердження щодо газу, формула якого EO2 і відносна густина за 

киснем 2, неправильне?  

А  молярна маса становить 64 г/моль 

Б  реагує з лугом у водному розчині 

В  густина більша за густину повітря 

Г  реагує з хлорводневою кислотою у водному розчині 

Визначте речовину «X», що відповідає наступній схемі перетворень  

SO2 → X → Na2SO4 

А  NaOH  В  CaSO3  

Б  SO3  Г  CaSO4  

Визначте число нейтронів в ядрі атому 109Ag 

А  60 В  62 

Б  45 Г  47 

Визначте зміну умови, яка приведе до зсуву хімічної рівноваги у бік 

продуктів реакції 

N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г), ΔH = -92,4 кДж 

А  збільшення температури  Б  збільшення тиску 

В  збільшення тиску NH3  Г  застосування каталізатору 

Визначте речовини, що у водних розчинах взаємодіють за рівнянням 

реакції, представленому у скороченому йонному вигляді:  

Вa2++SO4
2–=ВaSO4↓ 

А   барій хлорид і кальцій сульфіт 

Б   барій нітрат і сульфуру (IV) оксид 

В   барій гідроксид і калій сульфат 

Г   барій хлорид і калій сульфід 

Позначте хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з 

утворенням іонів Fe3+ 

А  Fe(OH)2 В  FeCl3 

Б  Fe(OH)3 Г  FePO4 
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ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

Установіть відповідність між назвами електролітів та іонами, на які вони 

дисоціюють у водних розчинах 

 1  Al3+ + 3Сl-  А  нітратна кислота 

 2  Ba2+ + 2NO3
--  Б  алюміній хлорид 

 3  Na+ + OH–  В  барій нітрат 

 4  H+ + NO3
-  Г  натрій гідроксид 

   Д  сульфатна кислота 

Установіть відповідність між реагентами й ознаками реакцій 

 1   BaCO3+HCl  А  виділення газу без запаху 

 2   BaCl2+K2SO4  Б  випадіння чорного осаду 

 3   H2SO4+NaCl(кр)  В  виділення бурого газу 

 4   CuSO4 + K2S Г  виділення газу з різким запахом 

   Д  випадіння білого осаду 

Установіть відповідність між хімічними елементами та електронними 

формулами їхніх атомів 

1  Нітроген  А  1s22s22p63s23p5 

2  Хлор  Б  1s22s1 

3  Літій  В  1s22s22p63s1 

4  Натрій  Г  1s22s22p3 

 Д 1s22s22p63s23p6 

 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ 

Розташуйте сполуки у ряд за такою схемою перетворень 

основний оксид → амфотерний оксид → сіль → основа 

 А Сr2O3 В Сr(OH)3 

 Б СrO Г СrCl3 

Розташуйте сполуки у ряд за схемою виробництва сульфатної кислоти 

 А SO2 В SO3 

 Б FeS2 Г H2SO4 

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ 

 

У воді масою 45 г розчинили нітратну кислоту масою 5 г. Яка масова 
частка (%) розчиненої речовини? 
 
Складіть рівняння реакції, урівняйте та вкажіть загальну суму 
коефіцієнтів 

Zn+HNO3(дуже розведена) ↔ Zn(NO3)2+ NH4NO3+H2O 
 
Скільки грам гідроксиду кальцію можна добути з вапняку масою 275 г з 
масовою часткою домішок 9,09 %, якщо практичний вихід становить 
80 %.  
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