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Пояснювальна записка 

 

Мета вступного іспиту - визначення рівня підготовки вступників з хімії та їх уміння 

самостійно, науково-обґрунтовано і творчо приймати професійні рішення.  

Програма вступного іспиту з хімії та методики її навчання складається з таких блоків 

– загальної та неорганічної хімії, органічної хімії та біологічної хімії.  

Програмою передбачено формування у студентів системи понять про речовину, 

хімічну реакцію, технологію хімічних виробництв, системи знань з методології змістової і 

процесуальної сторін навчання хімії, оволодіння хімічною мовою, знаннями і вміннями з 

методики розв'язування хімічних задач, різними видами педагогічної технології навчання 

тощо.  

За результатами вступного іспиту комісія приймає рішення щодо вступу абітурієнта 

до вищого навчального закладу для отримання освітнього ступеня «магістр». 

Програма складається з «Пояснювальної записки», «Переліку програмових розділів і 

тем», «Переліку питань до іспиту», «Списку рекомендованої літератури» та «Критеріїв 

оцінювання відповідей на фаховому іспиті з «Загальної, неорганічної, органічної та 

біологічної хімії» для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОС бакалавр, що 

відповідає напрямку підготовки «Хімія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМОВИХ РОЗДІЛІВ І ТЕМ 

Рівень Бали Характеристика  відповідей 
І.
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 106 –111,4 Абітурієнт в загальному розпізнає і називає окремі хімічні 

об’єкти і загалом має низький рівень підготовки з хімії. 

112-117,4 Абітурієнт  не орієнтується в основних поняттях хімії; наводить 

елементарні приклади і ознаки хімічних об’єктів.  

118-123,4 Абітурієнт фрагментарно характеризує окремі хімічні об’єкти, 
не вміє складати рівняння хімічних рівнянь і загалом має низький рівень 

підготовки з хімії. 

ІІ
. 
С

ер
ед

н
ій

 

124-132,6 Абітурієнт дає означення окремих хімічних понять, неповно  

характеризує загальні ознаки хімічних об’єктів. 

133,5-142,1 Абітурієнт дає означення окремих хімічних понять, відтворює 

навчальний матеріал, характеризує загальні ознаки хімічних 

об’єктів. 

143-151,6 Абітурієнт не повно відтворює навчальний матеріал; 

характеризує будову та функції окремих хімічних об’єктів, 

наводить прості приклади. 

ІІ
І.

 Д
о
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ат
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152,5-161,1 Абітурієнт відтворює навчальний матеріал: розкриває суть 

хімічних понять; розв’язує прості типові хімічні вправи та задачі. 

162-170,5 Абітурієнт відповідає на поставлені запитання; розв’язує 

типові хімічні  вправи та задачі, не володіє стійкими знаннями про 

хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних сполук, 

основні методи якісного та кількісного аналізу хімічних речовин. 

171,5-180 Абітурієнт самостійно розв’язує хімічні вправи і задачі; 

частково встановлює причинно-наслідкові зв’язки; проте він не 

володіє стійкими знаннями про хімічні властивості основних класів 

неорганічних та органічних сполук, промислові та лабораторні методи 

одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування.  

ІV
. 
В

и
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181-189,5 Абітурієнт вільно відповідає на запитання; самостійно аналізує 

і розкриває суть хімічних явищ, процесів, узагальнює, 

систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки. 

190,5-199 Абітурієнт логічно, усвідомлено відтворює навчальний 

матеріал;  

аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює окремі 

біологічні явища, закони; встановлює й обґрунтовує причинно-

наслідкові зв’язки. 

200 Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з хімії, самостійно 

оцінює та обґрунтовує різноманітні хімічних явища і процеси, 

виявляє особисту позицію щодо них, чітко формулює основні 

хімічні поняття, хімічні закони; знає властивості основних класів 

неорганічних і органічних сполук, промислові та лабораторні методи 

одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування; 

засвоїв фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій, 

механізми перебігу органічних реакцій, основні методи якісного та 

кількісного аналізу хімічних речовин. 



 

Загальна та неорганічна хімія 

Основні поняття хімії 

Предмет і задачі хімії. Місце хімії серед природничих наук. Явища фізичні та 

хімічні. Екологічні проблеми хімії. Роль хімії в охороні навколишнього середовища. 

Атомно-молекулярне вчення. Молекули. Атоми. Сталість складу речовин. Відносна 

атомна та відносна молекулярна маса. Закон збереження маси, його значення в хімії. 

Кількість речовин. Моль. Молярна маса. Закон Авогадро та молярний об’єм газу. Об’ємні 

відношення газів у реакціях. 

Хімічний елемент, прості і складні речовини. Хімічні сполуки та механічні суміші. 

Знаки хімічних елементів та хімічні формули. Валентність. Розрахунки масової частки 

хімічного елемента в речовині за формулою. Встановлення хімічної формули речовини за 

її складом. Хімічні рівняння. Розрахунки за хімічними рівняннями. 

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва 

Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів − графічний вираз 

періодичного закону. Фізичний зміст періодичного закону. Наукове значення 

періодичного закону.  

Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур 

атомів. Поняття про радіус атома, електронегативність. Рух електронів у атомі. Будова 

електронних оболонок атомів елементів.  

Експериментальне обґрунтування складності атома. Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм об’єктів мікросвіту. Рівняння де Бройля. Принцип невизначеності Гейзенберга. 

Квантові числа (фізичний зміст і значення їх). Ємкість оболонок і підоболонок. Принцип 

заповнення атомних орбіталей електронами. Правила Клечковського. Енергія іонізації. 

Спорідненість до електрона. Закон Мозлі. Відносна електронегативність. Природна і 

штучна радіоактивність. Поняття про ядерні реакції.  

Хімічний зв’язок 

Основні типи хімічних зв’язків. Ковалентний зв’язок з позицій метода валентних 

схем, принцип максимального перекривання, способи утворення зв’язків. Основні 

характеристики зв’язків (довжина, енергія, кут валентний). Полярність зв’язків. Ефективні 

заряди атомів в молекулах. Дипольний момент зв’язку й молекули. Насичуваність зв’язків 

і ковалентність атомів елементів в І-ІІІ періодів. Напрямленість зв’язків і стереохімія 

молекул. Сигма і пі-зв’язки. Кратність зв’язків. Гібридизація атомних орбіталей. Іонні 

зв’язки і їх властивості. Іонні кристалічні решітки. Властивості речовин з іонним типом 

зв’язку. Водневі зв’язки (міжмолекулярні і внутрішньомолекулярні) і їх вплив на 

властивості речовин і біологічні процеси. Міжмолекулярні взаємодії. Типи кристалічних 

решіток: атомні, молекулярні, іонні, металічні. Залежність властивостей речовин від 

характеру зв’язку і типу кристалічної решітки. 

Хімічна кінетика і хімічна рівновага 

Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості від природи реагуючих речовин, 

концентрації, поверхні дотику, температури. Каталіз і каталізатори. Хімічна рівновага. 

Поняття про константу, рівноваги. Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип ле 

Шательє. 

Розчини електролітів 

Електропровідність розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Процес дисоціації. 

Константа дисоціації. Властивості кислот, солей, основ з точки зору теорії 

електролітичної дисоціації. Дисоціація води. Водневий показник. Гідроліз солей. 

Класи неорганічних сполук 

Оксиди: кислотні, основні та амфотерні. Способи добування та властивості оксидів.
 

Основи, їх склад і назви. Гідроксогрупа. Нерозчинні основи і луги, їх хімічні 

властивості. Амфотерні гідроксиди. Добування основ. 



Кислоти, їх склад і назви. Загальні властивості кислот та способи добування. Реакція 

нейтралізації. 

Солі, їх склад та назва. Хімічні властивості солей. Добування солей. Поняття про 

кислі солі та комплексні сполуки. Поняття про гідроліз солей. Генетичний зв’язок між 

оксидами, основами, кислотами та солями. 

Комплексні сполуки 

Будова комплексних сполук. Дисоціація комплексних сполук. Основні типи і 

номенклатура комплексних сполук. Просторова будова та ізомерія їх. Природа хімічного 

зв’язку в комплексних сполуках.  

Галогени 

Загальна характеристика галогенів. Галогени в природі. Фізичні та хімічні 

властивості галогенів. Кисневмісні сполуки галогенів. Добування та застосування.  

Елементи головної підгрупи VI групи (підгрупи кисню) 

Загальна характеристика елементів підгрупи кисню. Кисень. Добування та 

властивості його. Озон. Пероксиди.  

Сірка. Добування і властивості сірки. Сірководень. Сульфіди. Кисневмісні сполуки 

сірки. Сульфатна кислота.  

Елементи головної підгрупи V групи 

Загальна характеристика елементів головної підгрупи V групи. Азот. Добування та 

властивості азоту. Фізичну та хімічні властивості його. Аміак. Солі амонія. Отримання 

аміаку. Кисневмісні сполуки нітрогену. Нітратна кислота.  

Фосфор. Добування і властивості фосфору. Кисневмісні сполуки фосфору. 

Застосування фосфору та його сполук.  

Елементи головної підгрупи ІV групи (підгрупи карбону) 

Загальна характеристика елементів головної підгрупи IV групи. Вуглець. Алотропні 

видозміни та хімічні властивості вуглецю. Кисневмісні сполуки вуглецю. Паливо та його 

види. Кругообіг вуглецю в природі. Кремній. Кремній в природі. Добування і властивості 

кремнію. Кисневмісні сполуки кремнію. Скло, цемент.  

Елементи І (лужні метали) та ІІ групи 

Загальна характеристика І групи. Лужні метали. Добування, властивості та 

застосування лужних металів. Оксиди і гідроксиди лужних металів, їх властивості. Мідь, 

срібло, золото. 

Загальна характеристика елементів ІІ групи. Поширення у природі та добування 

простих речовин. Властивості та застосування елементів ІІ групи. Твердість води та 

методи її усунення.  

Елементи ІІІ та ІІ групи побічної підгрупи 

Загальна характеристика елементів ІІІ та ІV групи. Порівняльна характеристика 

елементів головної і побічної підгруп як ІІІ, так і IV групи. властивості, добування та 

застосування елементів ІІІ та IV груп.  

Елементи побічної підгрупи V та VІ груп 

Загальна характеристика підгрупи ванадію та підгрупи хрому. Добування, 

застосування, властивості елементів підгрупи ванадію, підгрупи хрому. Порівняльна 

характеристика елементів головної і побічної підгруп V та VІ груп. 

Елементи побічної підгрупи VIII групи (родина заліза та платинові метали). 

Благородні гази 

Загальна характеристика елементів родини заліза та платинових металів.  

Добування, фізичні та хімічні властивості, застосування металів родини заліза, 

платинових металів.  

Благородні гази, їх характеристика. 

 

 

 



Органічна хімія 

Вступ. Історичний нарис розвитку органічної хімії 

Предмет органічної хімії. Різноманітність класів і безмежне число органічних 

сполук. Джерела органічної сировини. Методи вилучення, очищення та ідентифікації 

органічних сполук. Принципи кількісного елементного аналізу, визначення молекулярної 

формули сполуки.  

Природа хімічного зв’язку 

Типи хімічних зв’язків (іонний, ковалентний, водневий). Квантово-механічні 

уявлення (форми атомних орбіталей, концепція гібридизації атомних орбіталей). 

Електронні уявлення в органічній хімії.  

Взаємний вплив атомів у молекулі 

Дві групи характеристик електронної будови: енергетичні і зв’язані з розподілом 

електронної густини. Енергетичні характеристики: енергія зв’язку, потенціал йонізації, 

спорідненість до електрона, повна енергія утворення молекули, потенціальна поверхня 

молекули. Характеристики, пов’язані з розподілом електронної густини: полярність 

зв’язку, ефективний заряд на атомі, дипольний момент окремих зв’язків і молекули в 

цілому, спінова густина. Індуктивний і мезомерний ефекти, способи їх позначення.  

Просторова будова та ізомерія органічних сполук 

Tипи хімічних формул: емпіричні, структурні, скорочені, брутто-формули, формули 

просторової будови. Структурні формули як засіб відображення будови органічних 

сполук. Структурна ізомерія та її різновиди. Просторова ізомерія. Енантіомерія. Елементи 

симетрії. Елементи стереохімії і оптична ізомерія органічних сполук. Хіральність 

молекул. Асиметричний атом Карбону. Геометрична ізомерія. Конформаційна ізомерія.  

Класифікація і номенклатура органічних сполук 

Номенклатура в органічній хімії як засіб позначення хімічних сполук і реакцій. 

Номенклатура тривіальна, радикально-функціональна, систематична (номенклатура 

IUPAC). Значення теорії будови для розвитку органічного синтезу.  

Алкани (насичені вуглеводні) 

Гомологічний ряд, номенклатура та ізомерія алканів, алкільні радикали. Природні 

джерела. Нафта, газ та їх переробка. Електронна і просторова будова алканів, довжини 

зв’язків і валентні кути. Поворотна ізомерія, конформації та їхні відносні енергії, формули 

Ньюмена. Бар’єр обертання. Фізичні властивості алканів і їх залежність від довжини 

карбонового ланцюга і ступеня його розгалуженості. Теплота утворення. Енергія 

атомізації.  

Методи синтезу. Хімічні властивості алканів. 

Гомолітичний тип розриву зв’язку. Загальні уявлення про механізм ланцюгових 

вільнорадикальних реакцій заміщення в алканах: галогенування, сульфохлорування, 

нітрування. Окиснення, дегідрування, крекінг, піроліз алканів. Сполуки включення 

(клатpати). Біологічно активні алкани. Основні шляхи використання алканів: моторне 

паливо, пальне, розчинники в органічному синтезі.  

Алкени 
Номенклатура, Z,E-(цис,транс-)-ізомерія. Електронна будова і геометрична ізомерія 

алкенів. Фізичні властивості алкенів. Способи утворення подвійного зв’язку. Поняття про 

механізми хімічних перетворень алкенів. Правило Марковникова та його інтерпретація. 

Приєднання галогенів: утворення галонієвих йонів. Радикальні реакції алкенів. Окисні 

перетворення алкенів. Полімеризація: катіонна, вільнорадикальна і координаційна.  

Алкіни 
Номенклатура та ізомерія алкінів. Опис потрійного зв’язку виходячи з уявлень про 

sp-гібридизацію. Фізичні властивості і основні спектральні характеристики алкінів. 

Способи утворення потрійного зв’язку. Карбідний і піролітичний методи одержання 

ацетилену. Хімічні властивості алкінів: каталітичне гідрування, відновлення натрієм у 

рідкому амоніаку, реакція Кучерова, приєднання спиртів, карбонових кислот, 



галогеноводнів, ціановодню. Оксосинтез з використанням алкінів. Нуклеофільне 

приєднання до потрійного зв’язку. Перетворення ацетилену на вінілацетилен, промислове 

значення цієї реакції.  

Арени 

Бензен і його гомологи: толуен, кcилени, кумол; номенклатура, ізомерія. Сучасна 

символіка бензену та його похідних. Фізичні властивості і основні спектральні 

характеристики бензену і його гомологів. Джерела ароматичних вуглеводнів: 

камінновугільна смола, продукти переробки нафти.  

Електронна будова бензенового кільця і хімічні властивості бензену: відносна 

стійкість до окиснення, схильність до реакцій заміщення, термохімія гідрування і згоряння 

бензену. Гідрування бензену, відновлення натрієм у рідкому амоніаку до дигідробензену. 

Реакції ароматичного електрофільного заміщення: сульфування, нітрування, 

галогенування, алкілювання, ацилюваня. Вплив замісників у бензеновому кільці на 

ізомерний склад продуктів і швидкість реакції. Правила орієнтації та їх теоретичне 

обґрунтування.  

Багатоядерні арени. Сполуки з ізольованими бензольними ядрами. Сполуки з 

конденсованими бензольними ядрами 

Нафтален. Джерела нафталену та інших багатоядерних вуглеводнів. Номенклатура 

та ізомерія похідних нафталену, його електронна будова і ароматичність. Хімічні 

властивості нафталену. Антрацен. Фенантрен. Номенклатура та ізомерія похідних. 

Електронна будова і ароматичність. Реакції гідрування, окиснення, електрофільного 

приєднання і заміщення.  

Гідроксипохідні вуглеводнів. Спирти 

Одноатомні насичені спирти. Номенклатура, ізомерія, класифікація. Способи 

утворення спиртової гідроксигрупи. Промислові способи одержання найпростіших 

аліфатичних спиртів, циклогексанолу.  

Хімічні властивості спиртів: кислотно-основні властивості, заміщення гідроксигрупи 

при дії сірчаної кислоти, галогеноводнів і галогенангідридів мінеральних кислот, 

дегідратація. Основні шляхи застосування спиртів.  

Багатоатомні спирти. Гліколі, способи їх одержання, хімічні властивості.  

Гідроксипохідні ароматичних вуглеводнів. Феноли і нафтоли 

Способи введення гідроксигрупи в ароматичне ядро. Хімічні властивості. Причини 

підвищеної кислотності фенолів порівняно з аліфатичними спиртами, вплив замісників. 

Утворення фенолятів, етеpів і еcтерів фенолів. Реакції електрофільного заміщення 

фенолів: галогенування, сульфування, нітрування, алкілювання. Конденсація фенолів з 

формальдегідом, фенолоформальдегідні смоли.  

Альдегіди і кетони 

Будова карбонільної групи. Номенклатура, класифікація карбонільних сполук. 

Способи утворення карбонільної групи. Електронна будова групи С=О, розподіл 

електронної густини та його зв’язок з реакційною здатністю карбонільної групи.  

Хімічні властивості. Реакції з гетероатомними нуклеофілами. Взаємодія з 

нітрогеновмісними нуклеофілами. Альдольно-кротонова конденсація та її механізм при 

кислотному і основному каталізі. Циклоолігомеризація і полімеризація альдегідів 

(триоксан, паральдегід, параформ). Окисно-відновні реакції альдегідів і кетонів.  

Одноосновні насичені й ароматичні карбонові кислоти  

Класифікація і номенклатура. Методи одержання. Природні джерела карбонових 

кислот. Електронна будова карбоксигрупи і карбоксилат-аніона. Фізичні властивості 

карбонових кислот і їхніх похідних. Водневі зв’язки і утворення димерних асоціатів. 

Хімічні властивості. Кислотність, її зв’язок з електронною будовою карбонових кислот та 

їхніх аніонів. 

 

 



Одноосновні ненасичені карбонові кислоти  

Класифікація. Методи одержання -ненасичених карбонових кислот. Електронна 

будова, взаємний вплив групи СООН і зв’язку С=С. Методи одержання і шляхи 

використання акрилової, метакрилової кислот і їх похідних. Природні джерела і 

практичне значення олеїнової, лінолевої, ліноленової, арахідонової кислот.  

Двоосновні насичені карбонові кислоти  

Номенклатура і класифікація. Методи синтезу.  

Окcалатна (щавлева) кислота. Хімічні властивості. Кислотні властивості та їх 

залежність від взаємного розташування карбоксильних груп. Малонова кислота: 

декарбоксилювання і причини підвищеної легкості його перебігу, конденсації з 

карбонільними сполуками. Бурштинова (янтарна) і глутарова кислоти: утворення 

ангідридів, імідів. Сукцинімід, його використання в реакції бромування. Адипінова 

кислота та її похідні, їхні властивості і шляхи практичного використання. Фталева кислота 

та  її похідні.  

Гідроксикислоти. Оксокислоти 
Гідроксикислоти. Номенклатура і класифікація. Аліфатичні гідроксикислоти. 

Загальні методи синтезу.  Природні джерела і найважливіші представники гідроксикислот. 

Гліколева, молочна, яблучна, винна, лимонна кислоти. Хімічні властивості.  

Альдегідо- і кетокислоти. Номенклатура і класифікація. -Альдегідо- і -

кетокислоти, специфіка їхніх властивостей. 

Вуглеводи  
Номенклатура і класифікація. Характерні хімічні властивості. Моносахариди. 

Стереоізомери, конфігураційні ряди. Кільчасто-ланцюгова таутомерія, мутаротація. 

Реакції, що застосовують для вcтановлення структурних і стереохімічних характеристик 

моносахаридів: окиснення і відновлення, ацилювання, алкілювання, утворення 

фенілгідразонів і озазонів, переходи від нижчих моносахаридів до вищих і навпаки. 

Дисахариди (біози) та вищі полісахариди (поліози) 

Знаходження вуглеводів у природі і шляхи їх використання. Будова мальтози, 

лактози, целобіози, сахарози. Відновлюючі й невідновлюючі вуглеводи. Інверсія сахарози. 

Вищі полісахариди. Будова крохмалю, глікогену, целюлози. Гідроліз полісахаридів. 

Ацетати й нітрати целюлози (алкіл целюлоза, ацетилцелюлоза, нітроцелюлоза). Віскоза. 

Поняття про гетерополісахариди (гепарин, гіалуронова кислота, хітин). 

Аміни  

Аміни. Класифікація, номенклатура. Способи синтезу. Електронна будова 

аміногрупи, залежність від природи радикалів, зв’язаних з атомом Нітрогену. Просторова 

будова амінів. Фізичні властивості, їх зв’язок зі здатністю амінів утворювати водневі 

зв’язки. Хімічні властивості. Основність і кислотність амінів, залежність від природи 

вуглеводневих радикалів. Взаємодія з електрофільними реагентами: алкілювання, 

гідроксиалкілювання, ацилювання і його значення в хімії амінів, взаємодія з нітpитною 

кислотою. Окиснення аліфатичних і ароматичних амінів. Основні представники 

аліфатичних амінів і шляхи їх використання.  

П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом (фуран, тіофен, пірол) 

Загальні уявлення і класифікація гетероциклів.  

П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом (фуран, тіофен, пірол). Загальні 

методи синтезу і взаємоперетворень (Юр’єв). Залежність ступеня ароматичності від 

природи гетероатома і його вплив на особливості взаємодії гетероциклу з електрофілами. 

Пірольний цикл як структурний фрагмент хлорофілу і гемоглобіну.  

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин та його гомологи 

Номенклатура та ізомерія похідних. Ароматичність і основність піридинового циклу. 

Виявлення нуклеофільних властивостей: реакції з електрофілами за атомом Нітрогену і 

утворення N-оксиду. Відношення піридину та його гомологів до окисників. Гідрування 

піридинового ядра.  



Біологічна хімія 

Предмет і завдання біологічної хімії  
Предмет і задачі біохімії. Біохімія − наука про хімічний склад організмів і про 

перетворення речовин та енергії, які є основою життєдіяльності організмів. 

Характеристика розділів біохімії, зв’язок її з хімічними, біологічними та 

сільськогосподарськими дисциплінами. 

Білки. Амінокислоти 
Функції білків в організмі (структурна, каталітична, захисна, транспортна, 

енергетична і ін.). Елементарний склад білків. Молекулярна маса. Форма молекула білків. 

Амінокислотний склад білків. Пептиди. Пептидний зв’язок.  

Поліпептидна теорія будови білкової молекули. Дослідження О.Я. Данилевського і 

Е. Фішера. 

Кислотний, лужний та ферментативний гідроліз білків. Методи визначення 

амінокислот в білкових гідролізатах.   

Первинна структура білків. Принципи визначення амінокислотної послідовності в 

білках і пептидах. Вторинна структура білків: ά-спіраль і β-структура. Третинна структура 

білків. Типи зв’язків і взаємодій, що стабілізують третинну структуру. Четвертинна 

структура білків. Субодиниці (протомери) й епімолекули (мультимери). Приклади 

четвертинної структури (гемоглобін, інсулін, білок віруса тютюнової мозаїки). Сили, що 

стабілізують четвертинну структуру. 

Фізичні та хімічні властивості білків: амфотерність, заряд молекули, ізоелектрична 

точка. Методи осадження білків. 

Номенклатура й класифікація білків. Класифікація простих білків за  формою 

молекули, амінокислотним  складом, розчинністю. 

Класифікація складних білків за характером простетичної групи. 

Нуклеїнові кислоти 

Нуклеозиди, нуклеотиди. Нуклеотиди мономери кислот. Полінуклеотиди. Характер 

зв’язку нуклеотидів у полінуклеотидах. ДНК і РНК. Молекулярна маса нуклеїнових 

кислот. 

ДНК. Вміст в організмі й  локалізація в клітині. Форми молекул ДНК. Нуклеотидний 

склад ДНК. 

Первинна структура ДНК. Роботи Е.Чаргаффа. Вторинна структура ДНК. Форми і 

параметри подійної спіралі ДНК. Принцип комплементарності пуринових і піримідинових 

основ і його реалізація в структурі ДНК. Третинна структура ДНК. Структура хроматину 

ядра і хромосоми. 

Функції ДНК в організмі. Види РНК: транспортні, рибосомальні, інформаційні), 

ядерні.  

Первинна, вторинна, третинна структура РНК.  

Реплікація ДНК. Ферменти (ДНК-Полімераза, ДНК - лігаза) і специфічні білки 

(ДНК-зв’язуючий і ДНК-розкручуючий), які беруть участь в реплікації. 

Комплементарний механізм забезпечення специфічності відтворення первинної 

структури ДНК. Регуляція синтезу ДНК в клітині.  

Вуглеводи 
Номенклатура і класифікація. Характерні хімічні властивості. Моносахариди. 

Стереоізомери, конфігураційні ряди. Дисахариди (біози) та вищі полісахариди (поліози). 

Знаходження вуглеводів у природі і шляхи їх використання.  

Будова мальтози, лактози, целобіози, сахарози. Відновлюючі й невідновлюючі 

вуглеводи. Інверсія сахарози. Вищі полісахариди. Будова крохмалю, глікогену, целюлози. 

Гідроліз полісахридів. Ацетати й нітрати целюлози(алкіл целюлоза, ацетилцелюлоза, 

нітроцелюлоза). Поняття про гетеро полісахариди (гепарин, гіалуронова кислота, хітин). 

Ліпіди 

Класифікація ліпідів. .Жири: будова, номенклатура, ізомерія, одержання жирів, 



фізичні і хімічні властивості. Прості ліпіди: гліцериди, стерини, ланолін, спермацет. Мила. 

Синтетичні замінники мила. Поняття про воски.  

Ферменти 
Ензимологія. Роль ферментів у  явищах життєдіяльності. Ферменти − 

біокаталізатори.  

Хімічна природа, будова ферментів. Будова каталітичного центру  ферментів. 

Субстратний та алостеричний центри ферментів. Механізм дії ферментів. Властивості 

ферментів. Специфічність дії, активатори й інгібітори ферментів. 

Номенклатура, систематичні й  робочі назви ферментів. Класи ферментів: 

оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази, лігази. 

Вітаміни 
Роботи  М.І.Луніна. Роль вітамінів у життєдіяльності організмів. Гіповітамінози, 

авітамінози, гіпервітамінози. Класифікація і Номенклатура вітамінів. 

Жиророзчинні вітаміни. Хімічна будова, гіпо-, гіпер- та авітамінози, участь в 

метаболізмі, потреба, джерела вітамінів А (ретинолу), D (кальциферолу), Е(токоферолу), К 

(філохінону). 

Водорозчинні вітаміни. Хімічна будова, гіпо- й авітамінози, участь в метаболізмі, 

потреба і джерела вітамінів В1 (тіаміну), В2 (рибофламіну), В3 (пантотенової кислоти), В5 

(нікотинаміду, нікотинової кислоти), B6 (піридоксалю), аскорбінової кислоти, біотину. 

Гормони 

Загальна характеристика. Хімічна природа, механізм дії. 

Гормони гіпофізу (соматотропін, кортикотропін, тиреотропін, вазопресин, 

окситоцин), щитовидної залози (тиреоглобулін, тироксин), підшлункової залози (інсулін, 

глюкагон), наднирників (кортикостерон, альдостерон, адреналін, норадреналін), статеві 

гормони (тестостерон, естрадіол). 

Обмін речовин і енергії в організмі. Загальний шлях катаболізму 

Обмін речовин і енергії − обов’язкова умова існування живих організмів. Анаболізм, 

катаболізм, метаболізм. 

Поняття про рівень вільної енергії в органічних сполуках і його зміни в процесах 

перетворення речовин. 

Макроергічні сполуки і макроергічні зв'язки. Відміни понять «енергія зв’язку» й 

«макроергічний зв’язок». 

Роль АТФ в енергетичному обміні. АТФ як акумулятор, трансформатор і провідник 

енергії в процесі її запасання й витрачання в організмі. Співставлення енергетики 

хімічних реакцій у живій і неживій природі. 

Цикл трикарбонових кислот. Роботи Х. Кребса. 

Обмін вуглеводів 
Гідроліз і фосфороліз олігосахаридів і полісахаридів. Характеристика амілаз, 

фосфорилаз. Метаболізм  моносахаридів. Активація моносахаридів. 

Механізм гліколізу, глікогенолізу, спиртового бродіння.  

Спряження окислення з фосфорилюванням. Хеміосмотична гіпотеза (П. Мітчелл, 

В.П. Скулачов). 

Енергетичний ефект анаеробного і аеробного окислення вуглеводів. 

Обмін ліпідів 
Загальна характеристика і класифікація ліпідів. Тригліцериди, стериди, воски, 

фосфоліпіди, гліколіпіди. Гідроліз тригліцеридів у організмі. Характеристика ліпаз. 

Метаболізм гліцерину. Механізми α- і β-окислення вищих жирних кислот, локалізація їх в 

клітині. Енергетичний ефект окислення жирів. 

Азотистий обмін. Обмін амінокислот і білків 

Об’єм і швидкість оновлення білків різних органів і тканин. Гідроліз білків. 

Характеристика протеаз. Шляхи зв’язування аміаку в організмі. Механізм біосинтезу 

сечовини (орнітиновий цикл). Шляхи біосинтезу амінокислот (відновлювальне амінування 



кетокислот, переамінування, амінування ненасичених кислот) і співвідношення їх у різних 

класів організмів. 

Азотистий обмін. Обмін нуклеїнових кислот 

Розщеплення нуклеїнових кислот. Матричний синтез нуклеїнових кислот. Синтез 

ДНК. Ініціація. Елонгація. Термінація. синтез ДНК на матриці РНК. Біосинтез РНК на 

матриці ДНК.  

Матричні синтези. Біосинтез білка 
Матрична теорія  біосинтезу  білка. Загальна схема його. Перенос речовини, енергії 

та інформації. Будова і властивості рибосом. Етапи трансляції: ініціація, елонгація, 

термінація. Роботи О.С.Спіріна. Механізм забезпечення специфічності біосинтезу білка. 

Генетичний код, його характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

 

Загальна та неорганічна хімія 

1. Основні поняття і закони хімії. Атомно-молекулярне вчення та його суть. 

2. Валентність Складання формул за валентністю. Графічне зображення 

формул. 

3. Хімічні реакції та їх класифікація. Поняття про окисно-відновні реакції. 

4. Типи зв’язків. Ковалентний зв'язок. Йонний зв'язок 

5. Відкриття Д І. Менделєєвим періодичного закону. Періодична система 

елементів Д. І. Менделєєва. 

6. Швидкість хімічних реакцій. 

7. Загальна характеристика розчинів. 

8. Насичені, перенасичені розчини. Розчинність речовин у воді. 

9. Способи вираження концентрації розчинів. Молярна концентрація розчинів. 

10. Способи вираження концентрації розчинів. Нормальна концентрація 

розчинів. Поняття про титр. 

11. Способи вираження концентрації розчинів. Відсоткова, моляльна 

концентрація розчинів. 

12. Поняття про електролітичну дисоціацію. Ступінь електролітичної 

дисоціації. Сильні та слабкі електроліти 

13. Гідроліз солей. Типи гідролізу солей. 

14. Склад та будова комплексних сполук. 

15. Класифікація та номенклатура КС. Хімічні властивості комплексних сполук. 

16. Природа хімічного зв'язку в комплексних сполуках. 

17. Найважливіші відновники та окислювачі. 

18. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. 

19. Класифікація неорганічних сполук. Оксиди та їх характеристика. Хімічні 

властивості оксидів. 

20. Кислоти, класифікація кислот та їх хімічні властивості. 

21. Основи. Класифікація основ та їх хімічні властивості. 

22. Солі. Класифікація солей та їх хімічні властивості. 

23. Комплексні сполуки. 

24. Загальна характеристика галогенів. 

25. Сульфур, оксисен та їх характеристика. 

26. Метали та їх характеристика. 

 

 

Органічна хімія 

1. Насичені вуглеводні. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні та хімічні властивості 

алканів. Методи добування алканів. 

2. Алкени. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні та хімічні властивості алкенів. 

Методи добування алкенів. 

3. Алкіни. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні та хімічні властивості алкінів. 

Методи добування алкінів. 

4. Ароматичні вуглеводні. Номенклатура. Ізомерія. Правила заміщення в 

бензеновому ядрі. Фізичні та хімічні властивості аренів. Методи добування аренів. 

5. Одноатомні спирти. Номенклатура. Ізомерія. Методи добування 

одноатомних спиртів. Фізичні та хімічні властивості одноатомних спиртів. 

6. Феноли та багатоядерні ароматичні гідроксисполуки. Номенклатура. 

Ізомерія. Фізичні та хімічні властивості фенолів. Методи добування фенолів. 

7. Альдегіди та кетони. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні та хімічні властивості 

альдегідів і кетонів. Методи добування альдегідів і кетонів. 



8. Одноосновні насичені карбонові кислоти. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні 

та хімічні властивості. Методи добування кислот. 

9. Двоосновні насичені та ненасичені карбонові кислоти. Фізичні та хімічні 

властивості. 

10. Окси - та кетокислоти. Фізичні та хімічні властивості. 

 

 

Біологічна хімія 

1. Білки. Вміст та функції білків в організмі. Характеристика складу білків 

(елементного та амінокислотного). 

2. Нуклеїнові кислоти. Історія відкриття та причини розвитку хімії 

нуклеїнових кислот. Локалізація нуклеїнових кислот в клітині та їх біологічна роль. 

3. Вітаміни. Історія відкриття Види порушень вмісту вітамінів в організмі. 

Поняття про вітаміни та їх приклади. 

4. Ферменти. Риси схожості та різниці у дії біокаталізаторів та каталізаторів 

білкової природи. Взаємозв’язок з вітамінами. 

5. Обмін речовин та енергії. Визначення поняття. Значення в живій системі. 

Специфічні ознаки обміну речовин в живій природі. 

6. Обмін енергії. Визначення поняття. Особливості обміну в порівнянні з 

неживою природою. Макроергічні сполуки та макроергічні зв’язки. Особливості будови та 

утворення АТФ в організмі її біологічна роль. 

7. Ліпіди. Загальна характеристика класифікації ліпідів та їх біологічної ролі. 

8. Гормони та їх характеристика. 
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