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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, аналітичної хімії, фізколоїдної хімії, органічної хімії, 

біологічної хімії, хімії комплексних сполук, хімії природних сполук,, хімії 

невпорядкованих систем та методики навчання 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 «Хімії з методикою її навчання» для 

абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОС бакалавр, що відповідає напрямку 

підготовки «Хімія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

 

 

 

 

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
. 
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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
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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.  
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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. 



ПЕРЕЛІК ПРОГРАМОВИХ РОЗДІЛІВ І ТЕМ 
 

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. 

  

Аналітична хімія 

Аналіз і його значення в процесі пізнання матерії 
Значення аналізу у виробничій діяльності людини. Предмет аналітичної хімії, як 

науки. Якісний і кількісний аналіз речовини. Завдання аналітичної хімії і її значення для 

розвитку природознавства. Сучасний стан аналітичної хімії, особливості розвитку у 

зв’язку з вимогами до аналітичного контролю – велика чутливість, точність, експресність. 

Оптимізація і автоматизація аналізу, їх значення для контролю технічних процесів і якості 

продукції. 

Методи аналітичної хімії 

Основний принцип аналітичного дослідження речовини. Склад і властивість. 

Якісний аналіз як перший етап аналітичного дослідження, зв’язок якісного і кількісного 

аналізу. Аналітичні ознаки і класифікація методів аналітичної хімії. Хімічні, фізико-

хімічні і фізичні методи, їх коротка характеристика, роль і місце на сучасному етапі 

розвитку науки і техніки. Експресний і автоматичний аналізи і вимоги до них. 

Класифікація методів. 

Фазовий аналіз 

Особливості аналізу чистих і надчистих речовин на основі компоненти та домішки. 

Аналітичні реакції і реактиви. Аналітичні ознаки і аналітичні реакції. Вимоги до 

аналітичних реакцій і реактивів. Характеристика аналітичних реакцій. Реакції загальні і 

часткові; виявлення, роздріблення і відокремлення йонів. Чутливість, специфічність та 

селективність реакцій. Величини, які характеризують чутливість і зв’язок між ними. 

Абсолютна чутливість, межа чутливості реакцій, реактивів і методів.  

Рівновага в гетерогенній системі 

Рівновага між двома рідкими фазами. Закон розділу, коефіцієнт розділу і їх 

значення. Екстракція та її застосування в аналізі. 

Рівновага між твердою фазою і розчином. Правило добутку розчинності і його 

фізичний зміст. Обчислення константи добутку розчинності і обчислення розчинності за 

константою добутку розчинності для електролітів різних типів. Застосування правила 

добутку розчинності в аналізі. Обчислення рН початку і кінця осадження важкорозчинних 

гідроксидів. 

Гідроліз солей 

Визначення реакції гідролізу. Гідроліз солей різних типів. Обчислення константи і 

ступеня гідролізу. Ступеневий гідроліз. Гідроліз солей багато основних кислот і основ. 

Вплив розведення і температури на гідроліз. Обчислення [H
+
] і рН в розчинах різного 

типу солей, які гідролізують.  

Комплексні сполуки в хімічному аналізі 

Загальна характеристика комплексних сполук. Ступенева дисоціація комплексних 

сполук і константа нестійкості. Характеристика найголовніших груп комплексних сполук 

стосовно до аналізу. Значення внутрішньо-комплексних сполук. Використання їх 

розчинності в органічних розчинниках для аналітичних цілей. 



Окисно-відновні реакції 

Основні окисники і відновники, які використовуються в аналізі. Значення реакцій 

окислення-відновлення для виявлення і визначення елементів, розчинення 

важкорозчинних сполук. Приклади окисно-відновних реакцій для різних груп катіонів та 

аніонів. 

Сучасний стан кількісного аналізу 
Методи кількісного аналізу: хімічні, фізико-хімічні та фізичні. Макро-, мікро-, 

напівмікро методи кількісного аналізу. Аналітичні терези. Техніка виконання аналізу. 

Аналітичні операції: сплавлення, розчинення, випарювання, осадження, фільтрування та 

промивання осадів. Правильність і точність (відтворюваність) аналізу.  

Гравіметричний (ваговий) аналіз 

Кількісне осадження. Осади, їх утворення, властивості. Залежність розчинності 

осаду від його структури і розміру частинок. Вплив різних факторів на структуру і 

дисперсність осадів. Спів осадження (адсорбція, оклюзія, ізоморфізм). Адсорбційні 

властивості осадів. Визначення води. Прямі і непрямі методи визначення кристалізаційної 

і гігроскопічної води. Визначення галогенів. Визначення сірки в неорганічних і 

органічних сполуках у вигляді сульфат-йону. Визначення елементів у вигляді оксидів. 

Значення величини водневого показника і величини добутку розчинності осаджуваного 

гідроксиду. Методи осадження заліза, алюмінію у вигляді гідроксидів. Визначення 

кальцію та магнію. Визначення фосфору.  

Титриметричний (об’ємний) аналіз 

Загальні відомості про титриметричний аналіз. Основні його положення. Методи 

об’ємного аналізу. Класифікація. Способи вираження концентрації розчинів. Титр. 

Титрування. Точка еквівалентності та кінцева точка титрування. Робочі розчини. Вихідні 

речовини для встановлення концентрації робочих розчинів, титриметричні стандарти, 

фіксанали.  

Метод нейтралізації 

Кислотно-основне титрування у водному середовищі. Робочі розчини. Вихідні 

речовини. Встановлення нормальності (титру) робочих розчинів кислот і лугів. Точка 

еквівалентності, точка нейтральності і кінцева точка титрування. 

Вирахування концентрації водневих іонів водневого показника розчинів: сильних 

кислот і лугів. Вирахування рН в різних точках титрування для побудови кривих 

нейтралізації: сильних і слабких кислот та основ. 

Індикатори методу нейтралізації. Іонна і хромофорна теорія індикаторів.  

Методи окислення-відновлення 

Константи рівноваги систем. Зв’язок між константою рівноваги і нормальними 

потенціалами. Вирахування потенціалу в різних точках титрування при побудові кривих. 

Методи визначення кінцевої точки титрування. Окислювально-відновні індикатори. 

Огляд окислювально-відновних методів: йодометрія, біхроматометрія, 

перманганатометрія. 

Йодометрія та біхроматометрія 
Йодометрія. Система йод-йодид-окислювач чи відновник в залежності від 

нормальних потенціалів окислювально-відновних систем і рН розчинів. Крохмаль як 

індикатор. Тіосульфат як відновник. Біхроматометрія. Система біхромат-хром (ІІІ). 

Індикатори методу.  

Методи комплексоутворення 

Принцип методу комплексоутворення (комплексометрія). Використання 

неорганічних і органічних речовин в комплексометрії. 

Етилендиамінтетраацетат натрію як титрант. Умови комплексометричного 

титрування. Методи індикації кінцевої точки титрування. Застосування комплексометрії в 

практиці хімічного аналізу (визначення твердості води). 

 



Фізколоїдна хімія 

Предмет фізичної та колоїдної хімії  
Основні розділи курсу. Роль фізики і математики при вивченні теорії фізичної хімії. 

Історія розвитку фізичної хімії, роль українських та зарубіжних вчених в розвитку цієї 

науки. 

Ознаки об’єктів колоїдної хімії. Класифікація поверхневих явищ. Класифікація 

дисперсних систем. 

Теоретичні основи фізичної та колоїдної хімії 

Агрегатні стани речовини, їх характеристика. Закони стану ідеальних і реальних 

газів. Молекулярно – кінетична теорія газів. Рідини. Їх властивості: в’язкість, дифузія. 

Твердий стан. Типи кристалічних граток: іонна, атомна, молекулярна, металічна. 

Основи хімічної термодинаміки 
Предмет хімічної термодинаміки. Основні поняття. Класифікація систем і процесів. 

Перший закон термодинаміки. Теплота і робота. Робота при різних процесах в газових 

системах. Теплота при різних процесах. Ентальпія. Основи термохімії. Закон Гесса та 

наслідки з нього. Темлоємність. Закон Кірхгофа. Термодинамічні потенціали. Енергія 

Гіббса і Гельмгольца. Хімічний потенціал. Напрямок процесів. Диференціали 

термодинамічних функцій. 

Хімічна рівновага. Її кількісна характеристика. Зв’язок із термодинамічними 

потенціалами. Ізотерма хімічної реакції. Принцип Ле–Шательє. 

Фазові рівноваги 

Фази і компоненти системи. Умови фазової рівноваги. Павило фаз Гіббса. 

Однокомпонентні системи. Варіантність систем. Діаграма стану води, фізичний зміст її 

елементів. Рівняння Клапейрона – Клаузіуса, його аналіз. 

Розчини, їх природа і способи вираження концентрацій  
Термодинаміка процесу розчинення. Фазова рівновага розчин – насичена пара. Закон 

Рауля та наслідки з нього. Кипіння та замерзання розчинів. Природа ебуліоскопічної та 

кріоскопічної констант. Осмотичний тиск розчинів. Колігативні властивості. Розчинення 

газів в рідинах. Закон Генрі і Сеченова. Розчинність твердих речовин в рідинах. 

Рідкі розчини з необмеженою розчинністю компонентів. Ідеальні та неідеальні 

розчини. Причини відхилення від закону Рауля. Діаграма тиску і діаграми кипіння. 

Зв’язок між складом пари і розчину, що знаходиться в рівновазі. Закони Коновалова. 

Обмежено розчинні рідини. Взаємно нерозчинні рідини. Екстракція. Перегонка з водяною 

парою. 

Розчини електролітів 

Колігативні властивості розчинів електролітів. Теорія електролітичної дисоціації. 

Ступінь і константа дисоціації. Ізотонічний коефіцієнт. Теорія сильних електролітів Дебая 

– Хюккеля. Активність, іонна сила розчинів, коефіцієнт активності. Дисоціація води. 

Водневий та гідроксильний показник. Іонний добуток води. Протолітична теорія кислот і 

основ. Концентрація йонів гідроксонію в різних системах. Буферні розчини. Буферна 

ємність. Гідроліз з точки зору протолітичної теорії. 

Електропровідність розчинів. Рухливість йонів. Закон Кольрауша. Кондуктометрія та 

її практичне вик  

Електрохімія 
Загальна характеристика електрохімічних процесів електродний потенціал. 

Трансформація хімічної енергії в електричну. Рівняння Нернста. Типи потенціалів. 

Гальванічні елементи. Позначення електродів і елементів. Типи електродів. 

Потенціометрія. Кінетика гетерогенних процесів. Дифузія. Закони Фіка. Стаціонарний 

струм. Електродна поляризація. Полярографія і вольтамперометрія. Аналіз 

полярографічної хвилі. 

 

 



Термодинаміка і будова поверхневого шару  

Поверхня поділу фаз. Поверхнева енергія та поверхневий натяг. Поверхнева 

ентальпія і ентропія. Залежність поверхневого натягу від різних чинників (температури, 

природи фазоутворюючих речовин, розчинених речовин). Явища, що зменшують 

поверхню поділу. Самовільна перегонка рідини. Поверхневий тиск. Адгезія і змочування. 

Розтікання. 

Адсорбція на поверхні рідини. Правило Дюкло – Траубе. Енергетичні параметри 

адсорбції. Рівняння Ленгмюра, його параметри. Адсорбція на межі двох рідин, що не 

змішуються. Адсорбція електролітів. Вибіркова адсорбція, правило Панета – Фаянса – 

Гана. Йонообмінна адсорбція. Хроматографія. 

Дисперсність і термодинамічні властивості 

Вплив дисперсності на внутрішній тиск тіл. Рівняння Лапласа. Поверхнева енергія і 

рівноважні форми тіл. Закон Вульфа. Капілярні явища. Залежність термодинамічної 

реакційної здатності від дисперсності. Вплив дисперсності на температуру фазового 

переходу. 

Колоїдні системи та їх властивості 

Загальна характеристика колоїдних систем. Конденсаційні та дисперcаційні методи 

їх одержання. Методи очищення колоїдних розчинів. Оптичні властивості (ефект Тіндаля, 

закон Релея). Оптичні методи дослідження дисперсних систем. Молекулярно–кінетичні 

властивості колоїдних систем. Броунівський рух. Дифузія. Седиментація. Дифузно–

седиментаційна рівновага. Седиментаційний аналіз. Осмотичний тиск.  

Електрокінетичні явища (електрофорез, електроосмос, потенціал течії і потенціал 

осадження). Будова міцели. Використання електрокінетичних явищ для дослідження 

колоїдних систем і в технологічних процесах. 

Стійкість і коагуляція золів  
Види стійкості дисперсних систем (седиментаційна і агрегативна). Термодинамічно і 

кінетично стійкі дисперсні системи. Чинники агрегативної стійкості дисперсних систем 

(електростатичний, адсорбційно–сольватний, ентропійний, структурно – механічний, 

гідродинамічний). 

Коагуляція гідрофобних золів. Вплив електролітів. Правило Шульце–Гарді. Кінетика 

коагуляції. Поріг коагуляції. Гетерокоагуляція ( взаємна коагуляція золів, флокуляція, 

флотація, гетерокоагуляція). Коагуляція сумішшю електролітів. Явище привикання золів. 

Захисна дія високомолекулярних речовин. 

 

Хімія і технологія очищення води 

Властивості води. Розчини. Дисперсні системи. Природні води 

Властивості води. Склад води і її будова. Діаграма стану води. Особливості фізико-

хімічних властивостей води. Фізичні та хімічні властивості води. 

Розчини 

Характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу. Властивості 

розбавлених розчинів неелектролітів: тиск насиченої пари над розчином, температура 

кипіння та замерзання водних розчинів, осмотичний тиск у розчині. Властивості розчинів 

електролітів: електролітична дисоціація, рівноважні процеси у водних розчинах, 

дисоціація слабких електролітів, сильні електроліти, важкорозчинні речовини, добуток 

розчинності, умови утворення осадів. Електролітична дисоціація води. Водневий 

показник. Буферні розчини. Гідроліз солей в природній воді.  

Дисперсні системи 

Класифікація дисперсних систем. Суспензії, емульсії, піни, колоїдні розчини. 

Способи одержання колоїдних систем. Будова міцел гідрозолів. Молекулярно-кінетичні 

властивості дисперсних систем. Седиментація. Седиментаційний аналіз. Оптичні 

властивості дисперсних систем.  

 



Природні води 

Природні води як багатокомпонентні дисперсні системи. Неорганічні і органічні 

домішки природних вод. Класифікація природних вод і їх домішок. 

Основні показники якості води. Методи очищення природних і стічних вод.  

Теоретичні основи процесів очистки природних і стічних вод. Адсорбція в 

очищенні води 

Хімічні та фізико-хімічні процеси. Поверхневі явища. Поверхневий натяг. 

Поверхнево-активні речовини (ПАР). Адсорбція в очищенні води: молекулярна адсорбція, 

основні поняття та визначення; адсорбенти; ізотерма адсорбції. Адсорбція на твердих 

адсорбентах – як метод очищення води від розчинених органічних домішок. 

Іонний обмін в очищенні води  

Іонообмінна адсорбція. Іоніти, їх класифікація, способи отримання, основні фізико-

хімічні показники. Обмінна ємність іонітів. Регенерація іонітів. Використання 

іонообмінного методу для пом’якшення і де мінералізації води. 

Коагуляція в процесах очищення води та водопідготовки  
Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова подвійного електричного 

шару. Коагуляція, фактори, що її спричиняють. Теорії стійкості у коагуляції колоїдних 

систем. Умови коагуляції ліофобних колоїдних систем. Коагуляція домішок у природній 

воді. Стабілізація дисперсних систем. Коагулянти. Коагулянти в процесах очищення води. 

Вплив на процесс коагуляції реакції середовища (рН) та концентрації протийонів. Доза 

коагулянту для обробки природної води при її освітленні. Флокулянти. Їх класифікація, 

будова, властивості водних розчинів флокулянтів. Механізм флокуляції. Флотація. 

Очищення води флотацією. Фізико-хімічні основи пінної флотації. 

 

Хімія комплексних сполук 

Вступ. Загальні поняття про комплексні сполуки. Молекулярні сполуки. Клатрати 

та сполуки включення. Комплексні іони та нейтральні комплекси. Подвійні та комплексні 

солі. 

Початкові основи координаційної теорії 
Передісторія вчення про координаційні сполуки. Історія розвитку поглядів на 

утворення «сполук вищого порядку». Основні положення теорії Вернера. Центральний 

атом і ліганди. Координаційне число. Сучасні уявлення про координацію. Основні класи 

координаційних сполук. Номенклатура координаційних сполук. Уявлення про інертні та 

лабільні комплекси. Поняття про константи стійкості комплексів. Ізомерія 

координаційних сполук. Види ізомерії. Геометрична та оптична ізомерія. Сольватна 

(гідратна) ізомерія. Ізомерія зв’язку. Іонізаційна ізомерія. Структурна ізомерія. 

Просторова інтерпретація координаційних чисел. 

Методи синтезу координаційних сполук 

Основні принципи синтезу. Рівноважні методи синтезу та механізми реакцій 

заміщення лігандів. Метод іонного обміну. Екстракція. Реакції окислення−відновлення. 

Темплатний синтез. Електрохімічний синтез та прямий синтез. 

Найпростіші методи виявлення внутрішньої сфери та позасферних іонів в 

координаційних сполуках. Застосування методу електропровідності для визначення 

координаційної сфери. 

Взаємний вплив координованих груп. Закономірність транс-впливу І.І. Черняєва. 

Цис−вплив. 

Природа хімічного зв’язку в координаційних сполуках 

Електростатичні уявлення. Поляризація іонів. Теорія жорстких та м’яких кислот та 

основ і її використання для пояснення властивостей комплексних сполук. Теорія 

кристалічного поля. Спектрохімічний ряд лігандів. Магнітні властивості комплексів. 

Ковалентний зв’язок. Теорія поля лігандів. Нефелоксетичний ряд лігандів. 



Використання уявлень про будову координаційних сполук для пояснення їх окисно-

відновних властивостей, стабілізації “незвичайних” ступенів окислення, стійкості, 

розчинності, леткості, тощо. 

Огляд методів дослідження будови координаційних сполук 

Шкала електромагнітних хвиль. Спектроскопія Месбауера. Дифракційні методи 

вивчення структури: рентгенографазовий та рентгеноструктурний аналіз, електронографія 

та нейтронографія, спектроскопія EXAFS. Рентгеноелектронна та фотоелектронна 

спектроскопія, Оже спектроскопія. 

Електронна спектроскопія. Оптичні властивості комплексів: вплив центрального 

атома на забарвлення хелатів, хромофорні та ауксохромні групи лігандів, флуоресценція. 

Застосування електронних спектрів для виявлення характеру зв’язку центральний атом-

ліганд. 

Коливальна (ІЧ та КР) спектроскопія. Її застосування для встановлення природи 

зв’язку в координаційній сфері та способу координації лігандів. Методи 

радіоспектроскопії (ЕПР та ЯМР), можливості та обмеження їх використання для 

вивчення координаційних сполук. 

Електрохімічні властивості комплексних сполук, метод циклічної 

вольтамперометрії. 

Найважливіші групи координаційних сполук 

Здатність хімічних елементів до утворення комплексів. Ацидосполуки (галогеніди, 

псевдогалогеніди, оксо- та гідроксокомплекси, комплекси з кисень-вмістними аніонами, 

ізо- та гетерополікислоти). Сполуки амінного типу. Способи одержання названих сполук, 

їх будова, властивості. 

Сполуки з лігандами p−акцепторного типу та їх особливості. p−комплекси, 

сендвічеві сполуки. 

Циклічні сполуки. Хелатний, макроциклічний та криптатний ефект. Особливості 

утворення координаційних сполук з комплексонами та металохромними індикаторами, 

краун-етерами та аза-макроциклами. Найважливіші природні макроциклічні сполуки. 

Сполуки, що містять координований азот або кисень. 

Різнолігандні та різнометальні сполуки. Багатоядерні сполуки. Сполуки із зв’язком 

метал-метал. Кластерні сполуки. Комплекси на поверхні твердого тіла. 

Практичне значення координаційних сполук 

Застосування координаційних сполук в аналітичній хімії: в гравіметрії (порівняння 

неорганічних i органічних осаджувачів), в титриметрії, спектрофотометрії, флуоресценції. 

Маскування. Використання різнолігандних комплексів. Екстракція. Сорбційне 

концентрування. 

Координаційні сполуки в технології рідкісних та кольорових металів, біології, 

медицині та сільському господарстві. Металокомплексний каталіз. 

 

Хімія природних сполук 
Алкалоїди. Антибіотики. Природні сполуки  

Виникнення первісних органічних молекул. Виникнення життя на Землі з погляду 

хімічних процесів. Класифікація природних сполук. Основні маршрути біосинтезу 

природних сполук. 

Алкалоїди 

Алкалоїди групи піролідину. Алкалоїди групи піролізидину. Алкалоїди групи 

піридину і піперидину (моноциклічні похідні піперидину; моноциклічні похідні піридину 

і тетрагідропіридину; біциклічні сполуки з безпосередньо сполученими 

(неконденсованими) піридиновим і піролідиновим циклами; бі- і трициклічні сполуки з 

безпосередньо сполученими (неконденсованими) піридиновим і піперидиновим циклами; 

біциклічні конденсовані похідні піридину; поліциклічні похідні піперидину). 



Алкалоїди групи тропану. Алкалоїди групи індолу (алкалоїди з трициклічною 

будовою; алкалоїди з тетра- і пентациклічною будовою; алкалоїди з гептациклічною 

будовою; ергоалкалоїди; поліциклічні сполуки, конденсовані іншим чином). 

Алкалоїди групи хіноліну. Алкалоїди групи ізохіноліну. Алкалоїди групи 

хінолізидину. Стероїдні алкалоїди. Алкалоїди групи хіназоліну. Пептидні алкалоїди. 

Алкалоїди групи пурину.  

Алкалоїди іншої будови (амарилисові алкалоїди). 

Антибіотики 
β-Лактамні антибіотики. Антибіотики ароматичного ряду. Тетрациклінові 

антибіотики. Полієнові антибіотики. Макролідні антибіотики. Аміноглікозидні 

антибіотики. Анзаміцинові антибіотики. Поліпептидні антибіотики. Аценоглікозидні 

антибіотики. Антибіотики стероїдної будови. Антибіотики іншої будови. Нуклеозидні 

антибіотики. Кисневмісні гетероциклічні антибіотики. 

Азотовмісні гетероциклічні антибіотики. 

Запашні та ароматичні речовини  

Ациклічні запашні речовини. Аліциклічні запашні речовини. Запашні речовини з 

ароматичною будовою. Інші запашні речовини. 

Природні барвники 
Барвники аліфатичної та аліциклічної будови. Барвники ароматичної будови (похідні 

діароїлметану, халкони; сполуки з хіноїдною структурою; барвники іншої будови).  

Барвники гетероциклічної будови (кисневмісні гетероциклічні барвники; азотовмісні 

гетероциклічні барвники). 

Отрути і токсини  
Токсини мікроорганізмів. Рослинні токсини. Токсини тваринного походження. 

 

Фізична хімія невпорядкованих систем 

Дифракційні методи дослідження аморфних матеріалів. Сруктура аморфних та 

кристалічних матеріалів. Поняття ближнього та далекого порядку та їх кількісний 

опис 

Загальні уявлення про невпорядковані матеріали та їх особливі властивості. Методи 

одержання аморфних матеріалів – вакуумне розпилення, реакції в газовій фазі з 

подальшою конденсацією на підкладку, руйнування кристалічної структури металічних 

сплавів за допомогою зовнішніх факторів, надшвидке загартовування розплаву. Умови та 

фактори, що впливають на утворення аморфних матеріалів. Кінетика аморфізації.  

Термічна стабільність та явища, що проходять при нагріванні аморфних матеріалів. 

Кристалізація аморфних сплавів – моделі гомогенного та гетерогенного 

зародкоутворення. Вплив температури зародків на процес зародження нової фази. 

Магнітні властивості. Феромагнетизм аморфних сплавів (Fe, Co, Ni) – металоїд. 

Електронні та хімічні властивості аморфних сплавів. Корозія аморфних сплавів та 

причини їх високої антикорозійної стійкості. Властивості та використання аморфних 

матеріалів – високоміцні,  корозійностійкі, магнітом‘які матеріали, тощо.    

Поняття ближнього та далекого порядку та їх кількісний за допомогою функцій 

парного розподілу (ФПР) атомів та функцій радіального розподілу атомів (ФРРА). 

Теорія розсіювання випромінювання одно та багатокомпонентними 

невпорядкованими системами 

Теорія розсіювання випромінювання однокомпонентними невпорядкованими 

системами. Поняття структурного фактору (СФ). Фур’є трансформація. Взаємозв’язок 

експериментальних кривих інтенсивності розсіяного випромінювання, СФ, ФПР та ФРРА 

для однокомпонентних аморфних матеріалів. Теорія розсіювання випромінювання 

багатокомпонентними невпорядкованими системами. Отримання загальних та парціальних 

СФ в рамках методів Лашко та Фабера-Займана. 



Експериментальні дифракційні методи дослідження аморфних матеріалів: 

рентгенодифракційний, нейтронодифракційний, EXAFS, розсіювання рентгенівських 

променів під малими кутами  

Методи дослідження структури ближнього порядку невпорядкованих систем – 

дифракція рентгенівських променів, нейтронів та електронів. Функція парного розподілу 

атомів та її аналіз. Парціальні функції розподілу атомів для багатокомпонентних 

аморфних сплавів та їх експериментальне отримання. Метод EXAFS в досліджені 

локальної структури невпорядкованих матеріалів. Подібності та відмінності структури 

ближнього порядку розплавів та аморфних матеріалів, отриманих методом надшвидкого 

загартовування. 

Моделювання та детальний аналіз структури аморфних матеріалів. Сучасні 

методи моделювання структури аморфних матеріалів та процесу аморфізації 

розплавів. Метод молекулярної динаміки, Монте-Карло, оберненого Монте Карло, 

силовий алгоритм Белащенко 

Моделі структури аморфних матеріалів – модель хаотичного щільного пакування 

атомів Бернала її аналіз та подальший розвиток в роботах Фіннея та Беннетта. Метод 

оберненого Монте-Карло та приклади його застосування для аналізу локального порядку 

некристалічних матеріалів. 

Статистично геометричні методи аналізу тривимірних моделей аморфних 

речовин: Вороного-Делоне та Хонейката-Андерсона 

Аналіз локальної структури невпорядкованих систем з використанням 

багатогранників Вороного. Типи пустот в аморфних матеріалах. Хімічний ближній 

порядок та мікрокристалічна модель. Модель локальної координації атомів (модель 

Гаскела). Деякі особливості структури та взаємодії атомів в аморфних сплавах метал-

метал та метал-металоїд. Релаксація структури аморфних матеріалів при 

низькотемпературному відпалі. 

 

Основи хімічної безпеки 

Загальні поняття хімічної безпеки 

Поняття про хімічну безпеку. Хімічна безпека. Життєвий цикл хімічної продукції.. 

Токсиканти: загальна характеристика, властивості, класифікація. Токсикант, токсичність. 

Показники  токсичності: гранично допустима концентрація, добова допустима доза, 

порогова доза, токсично несмертельна доза, токсично смертельна доза, кумуляція, 

сенсибілізація, персистентність, толерантність, гостра та хронічна токсичності. 

Класифікація токсинів. Канцерогени, канцерогенез, класифікація канцерогенів. Сучасні 

підходи до маркування хімічних речовин: маркування, знаки маркування. Фази ризику.  

Неорганічні токсиканти 

Азбести. Метали: кадмій, свинець, ртуть. Неметали: арсен, фосфор. 

Органічні токсиканти 

Пестициди. Загальна характеристика пестицидів. Класифікація пестицидів. 

Непридатні пестициди, небезпечні пестициди, заборонені пестициди. Стійкі органічні 

забрудники. Загальна характеристика СОЗ. Пестициди СОЗ. Поліхлоровані біфеніли. 

Діоксиноподібні сполуки, ТХДД, ТХДФ. Поліциклічні ароматичні вуглеводні. Харчові 

добавки. Косметичні та мийні засоби. 

Хімічна безпека в світі та Україні 

Стокгольмська конвенція. Роттердамська конвенція. Базельська конвенція. 

Стратегічний підхід до міжнародного регулювання хімічними речовинами. Концепція 

хімічної безпеки в Україні. 

 

 

 

 



Методика навчання хімії у профільній школі 

Вступ 

Поняття про систему змісту, структуру та проблематику методики навчання хімії у 

профільній школі як учбової дисципліни. Навчальна дисципліна методика викладання 

хімії у профільній школі як дидактичний еквівалент науки. 

Побудова лекційного курсу. 

Історія становлення методики навчання хімії у навчальних закладах. 

Педагогічні школи Д.І. Менделєєва, О.M. Бутлерова, С.І. Сазонова, 

В.Н. Верховського, А.Д. Смірнова. 

Школи хіміків Києва, Харкова, Одеси. Сучасні навчальні заклади України, що 

готують вчителів хімії і фахівців хімічної галузі. 

Методика навчання хімії в ЗОШ. Мета і завдання 

Предмет методики навчання хімії в ЗОШ та її наукові основи. Зв’язок методики 

навчання хімії з дисциплінами психолого-педагогічного і хімічного циклу. Методи 

дослідження, що застосовуються методикою хімії. Зміст і побудова курсу. 

Професіограма учителя хімії. Вимоги до методичної підготовки вчителя хімії. 

Мета навчання: підготовка фахівців з теорії і методики навчання хімії у навчальних 

закладах.. Завдання з формування особистого стилю педагога в галузі хімії. 

Загальна модель процесу навчання 

Науково-теоретичні основи побудови курсів хімії в профільній школі. Провідні ідеї і 

теорії хімічної науки як методологічна основа побудови уроків з хімії. Система сучасних 

хімічних знань як наукова основа проведення уроків хімії. Урок − основна організаційна 

форма навчання хімії. Цілі, структура і типи уроків. Підготовка вчителя до уроку. 

Принципи побудови структури уроків. Принцип індивідуалізації і демократизації 

навчання освітніх закладів. Принцип природо відповідності, культуровідповідності і 

принцип гуманізму педагогічної освіти. 

Модель процесу навчання хімії. Компоненти моделі: мета, зміст, діяльність педагога, 

діяльність учнів, методи, засоби, контроль і корекція, результати. 

Система організації праці вчителя хімії 

Планування та організація особистої діяльності вчителя хімії. Етапи підготовки 

вчителя до навчального процесу - річне планування тем лекцій та практичних занять. 

Самоосвіта та робота по освоєнню передового педагогічного досвіду. Науково-методична 

робота вчителя хімії. 

Методи навчання хімії у профільній школі 

Дидактичне визначення методу навчання. Методи навчання хімії як дидактичний 

еквівалент методів хімічної науки. Специфіка методів навчання хімії у старшій школі. 

Складність проблеми класифікації методів навчання та їх оптимального вибору і 

співвідношення. 

Система словесних методів навчання: опис, пояснення, розповідь, лекція, бесіда, 

семінар. 

Система словесно-наглядних методів навчання хімії. Демонстраційний хімічний 

дослід. Місце та значення демонстраційного хімічного досліду. Вимоги до 

демонстраційного досліду. Методика демонстрування дослідів. Методика використання 

засобів наочності та екранних посібників з хімії. 

Система словесно-наглядно-практичних методів навчання хімії. Самостійна робота 

як шлях реалізації словесно-наглядно-практичних методів навчання. Навчальна та 

розвиваюча функції самостійної роботи. Форми та види самостійної роботи у старшій 

школі. 

Методика використання в навчанні хімічних розрахункових задач. Методика відбору 

задач для семінарських занять у вищій школі. Методика розв’язання експериментальних 

задач. 



Інтерактивні методи навчання. Напрями удосконалення методів навчання хімії. 

Управління навчальним процесом у профільній і шляхи його вдосконалення.  

Система організаційних форм та засобів навчання хімії у профільній школі 

Лекція, семінарські та практичні заняття, нетрадиційні уроки як головні 

організаційні форми при вивчення хімії у профільній школі. Типи лекцій. Вимоги до 

лекції по хімії. Структура та побудова лекцій різного типу. Поняття про домінуючу 

дидактичну мету лекції. Організаційні форми навчання хімії в старшій школі. Самостійна 

робота учнів як форма навчання хімії. Нетрадиційні уроки та їх структура. Особливості їх 

проведення. 

Педагогічна технологія навчання хімії, методики і засоби навчання хімії в ЗОШ. 

Медіаосвіта та Інтернет в хімічній освіті. 

Контроль навчальних досягнень школярів 

Поняття навчальних досягнень школярів. Системи оцінювання. Історія виникнення 

світових систем оцінювання знань, вмінь, навичок навчальних досягнень. 

Мета, задачі та значення контролю результатів навчання хімії. Система змісту 

контролю результатів навчання. Система методик контролю результатів навчання. 

Дидактичний інструментарій, що застосовується під час контролю і перевірки навчальних 

досягнень. 

Форми, види, методи, облік та засоби контролю результатів навчання. 

Методика підготовки, організації та проведення усної, письмової та 

експериментальної перевірки. Оцінка результатів навчання. 

Хімічний експеримент  

Техніка безпеки при роботі в хімічних лабораторіях. Хімічний експеримент − 

специфічний метод пізнання і навчання хімії. Види хімічного експерименту у старшій 

школі. Ліквідація наслідків хімічних дослідів. Прилади, пристрої, хімічне обладнання 

лабораторій. Правила експлуатації. 

Методика організації і проведення лабораторного заняття в ЗОШ. Методика 

проведення практичної роботи (лабораторного уроку), практикуму в старшій школі. 

Методика організації і техніка виконання демонстраційного досліду на уроках в 

школі. 

Хімічний експеримент в позакласній роботі. 

Узагальнення, поглиблення і уточнення хімічних знань на факультативних 

заняттях 

Методика узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Факультативні 

заняття − елективні форми навчання хімії. Мета і завдання факультативних занять з хімії. 

 

Методика позакласної роботи з хімії 

Позакласна робота з хімії 

Мета, завдання, принципи і напрямки позакласної роботи з хімії. Основні форми 

позакласної роботи в школі при вивченні хімії. 

Масова форма позакласної роботи. Хімічні олімпіади, малі академії наук, клуби 

юних хіміків, хімічні конференції, вечори тощо. 

Групові форми позакласної роботи з хімії. Хімічний гурток. 

Індивідуальна форма позакласної роботи з хімії та її види. Мета, завдання принципи 

і напрямки дослідницької роботи учнів. 

Усні журнали, стінні газети, стенди, оформлення куточка хімії. Організація огляду 

науково-популярної літератури з хімії, читацьких конференцій, екскурсій на об’єкти 

промислового і аграрного виробництва. 

Методика організації і проведення окремих форм позакласної роботи 

Особливості організації позакласної роботи. 

Методика організації і проведення масових форм позакласної роботи. 



Програми гуртків різних типів та їх періодичний аналіз. Організація роботи 

хімічного гуртка. 

Методика організації дослідницьких експериментальних завдань індивідуального 

характеру. 

Принцип індивідуалізації і диференціації навчання при організації і проведенні 

позакласної роботи. 

Хімічний гурток − основна форма систематичної позакласної роботи 

Тематика хімічних гуртків (теоретичної хімії, моделювання та експерименту, 

лаборантів, цікавої хімії, розв'язування складних задач, хімія та навколишнє середовище). 

Принципи організації та програми гуртків різних типів. 

Підготовка вчителя до організації шкільних хімічних гуртків. 

Методика організації та проведення хімічних вечорів 

Хімічні вечори − найбільш поширена форма масової позакласної роботи. 

Методика проведення та тематика хімічних вечорів (історія хімії, життєдіяльність 

вчених хіміків, хімічні елементи та сполуки, цікава хімія). 

Хімічний вечір − головний компонент тижня хімії. Роль вчителя при проведенні 

вечорів хімії. 

Методика і організація факультативних занять з хімії 

Вступ 

Історія створення факультативних занять в загальноосвітній школі – як організаційні 

форми навчання з хімії. Зв’язок факультативних занять з уроком та іншими формами 

навчання. 

Факультативні заняття як основа ефективної форми навчання, створеної на засадах 

принципу індивідуалізації. 

Факультативні заняття з хімії 

Мета, завдання, принципи і напрямки факультативних занять з хімії. Значення 

факультативних занять з хімії. Особливості факультативних занять, диференційований 

підхід до навчання на цих заняттях. 

Методика вивчення факультативних занять 

Характеристика факультативних занять з хімії. Зміст факультативних занять та їх 

побудова. 

Методи навчання, інтерактивні методи навчання хімії, відмінні риси методів 

навчання факультативних занять від методів навчання уроків і інших організаційних 

форм. 

Принципи організації факультативних занять. Підготовка вчителя до проведення 

факультативних занять. Особливості організації і проведення факультативних занять з 

хімії. 

Хімічний експеримент специфічний метод навчання на факультативних 

заняттях з хімії 

Хімічний експеримент як специфічний метод навчання хімії. Функції хімічного 

експерименту в процесі навчання. 

Правила техніки безпеки при організації факультативних занять, відбір дослідів для 

їх проведення. 

Розвиток і активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою хімічного 

експерименту. 

Вимоги до створення методики хімічного експерименту 

Застосування аудіовізуальних засобів у процесі засвоєння знань при формуванні 

практичних вмінь і навичок на факультативних заняттях з хімії 

Психологічні особливості сприйняття аудіовізуальної інформації. 

Місце і значення аудіовізуальних засобів навчання на факультативних заняттях з 

хімії. Класифікація аудіовізуальних засобів навчання. 

 



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. 

 

Аналітична хімія 

1. Аналітична класифікація катіонів і аніонів. 

2. Класифікація методів титрування за способом відбору зразка, за типом 

реакцій та за природою речовин, що титрують. Криві титрування. Побудова кривої 

титрування сильної кислоти сильною основою. Принципи вибору індикатора. 

3.  Індикація точки еквівалентності. Напівреакції процесу відновлення 

перманганату в різних середовищах. Еквівалент перманганату і його молярна маса. 

Приготування робочого розчину перманганату калію і встановлення його титру. 

4. Аргентометрія. Визначення точки еквівалентності в аргентометрії без 

індикатора. 

5. І та ІІ аналітична група катіонів. Хімічні реакції. Систематичний аналіз 

катіонів І аналітичної групи. 

6. ІІІ та ІУ аналітична група катіонів. Хімічні реакції. Систематичний аналіз 

катіонів І аналітичної групи. 

7. Характеристика аніонів. Хімічні реакції. Систематичний аналіз аніонів. 

 

Фізколоїдна хімія 

1. Основи термодинаміки. Основні закони термодинаміки. 

2. Хімічна кінетика. 

3. Адсорбція. Адсорбенти. 

4. Загальна характеристика колоїдних розчинів. 

5. Емульсії. 

6. Піни та їх характеристика. 

7. Суспензії та їх характеристика. 

8. Аерозолі та їх характеристика. 

9. Класифікація дисперсних систем за агрегатним станом фаз 

10. Міцелярна теорія будови колоїдних розчинів. 

 



Хімія і технологія очищення води 

1.Властивості води. Склад води і її будова. Діаграма стану води. Особливості фізико-

хімічних властивостей води. Фізичні та хімічні властивості води. 

2. Характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу. Властивості 

розбавлених розчинів неелектролітів: тиск насиченої пари над розчином, 

температура кипіння та замерзання водних розчинів, осмотичний тиск у розчині. 

Властивості розчинів електролітів: електролітична дисоціація, рівноважні процеси у 

водних розчинах, дисоціація слабких електролітів, сильні електроліти, 

важкорозчинні речовини, добуток розчинності, умови утворення осадів. 

Електролітична дисоціація води. Водневий показник. Буферні розчини. Гідроліз 

солей в природній воді.  

3.Класифікація дисперсних систем. Суспензії, емульсії, піни, колоїдні розчини. 

Способи одержання колоїдних систем. Будова міцел гідрозолів. Молекулярно-

кінетичні властивості дисперсних систем. Седиментація. Седиментаційний аналіз. 

Оптичні властивості дисперсних систем.  

4. Природні води як багатокомпонентні дисперсні системи. Класифікація природних 

вод і їх домішок. 

5. Основні показники якості води. Методи очищення природних і стічних вод.  

6. Хімічні та фізико-хімічні процеси. Поверхневі явища. Поверхневий натяг. 

Поверхнево-активні речовини (ПАР).  

7. Іонообмінна адсорбція. Іоніти, їх класифікація, способи отримання, основні фізико-

хімічні показники.  

8. Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова подвійного електричного 

шару. Коагуляція, фактори, що її спричиняють.  

9. Теорії стійкості у коагуляції колоїдних систем. Умови коагуляції ліофобних 

колоїдних систем. Коагуляція домішок у природній воді. Стабілізація дисперсних 

систем.  

10. Коагулянти. Коагулянти в процесах очищення води. Вплив на процесс коагуляції 

реакції середовища (рН) та концентрації протийонів. Доза коагулянту для обробки 

природної води при її освітленні.  

11. Флокулянти. Їх класифікація, будова, властивості водних розчинів флокулянтів. 

Механізм флокуляції. Флотація. Очищення води флотацією. Фізико-хімічні основи 

пінної флотації. 

Хімія комплексних сполук 

 

1. Загальні поняття про комплексні сполуки. Молекулярні сполуки. Клатрати та 

сполуки включення. Комплексні іони та нейтральні комплекси. Подвійні та 

комплексні солі. 

2. Основні положення теорії Вернера. Центральний атом і ліганди. Координаційне 

число. Сучасні уявлення про координацію.  

3. Основні класи координаційних сполук. Номенклатура координаційних сполук. 

Уявлення про інертні та лабільні комплекси. Поняття про константи стійкості 

комплексів. Ізомерія координаційних сполук. Види ізомерії. Геометрична та оптична 

ізомерія. Сольватна (гідратна) ізомерія. Ізомерія зв’язку. Іонізаційна ізомерія. 

Структурна ізомерія. Просторова інтерпретація координаційних чисел. 

4. Методи синтезу координаційних сполук 

5. Взаємний вплив координованих груп. Закономірність транс-впливу І.І. Черняєва. 

Цис−вплив. 

6. Природа хімічного зв’язку в координаційних сполуках 

7. Огляд методів дослідження будови координаційних сполук 

8. Шкала електромагнітних хвиль. Спектроскопія Месбауера.  



9. Дифракційні методи вивчення структури: рентгенографазовий та 

рентгеноструктурний аналіз, електронографія та нейтронографія, спектроскопія 

EXAFS. Рентгеноелектронна та фотоелектронна спектроскопія, Оже спектроскопія. 

10. Електронна спектроскопія.  

11. Методи радіоспектроскопії (ЕПР та ЯМР), можливості та обмеження їх використання 

для вивчення координаційних сполук. 

12. Електрохімічні властивості комплексних сполук, метод циклічної вольтамперометрії. 

13. Здатність хімічних елементів до утворення комплексів. Ацидосполуки (галогеніди, 

псевдогалогеніди, оксо- та гідроксокомплекси, комплекси з кисень-вмістними 

аніонами, ізо- та гетерополікислоти). Сполуки амінного типу. Способи одержання 

названих сполук, їх будова, властивості. 

14. Сполуки з лігандами p−акцепторного типу та їх особливості. p−комплекси, сендвічеві 

сполуки. 

15. Циклічні сполуки. Хелатний, макроциклічний та криптатний ефект. Особливості 

утворення координаційних сполук з комплексонами та металохромними 

індикаторами, краун-етерами та аза-макроциклами. Найважливіші природні 

макроциклічні сполуки. Сполуки, що містять координований азот або кисень. 

16. Різнолігандні та різнометальні сполуки. Багатоядерні сполуки. Сполуки із зв’язком 

метал-метал. Кластерні сполуки. Комплекси на поверхні твердого тіла. 

17. Застосування координаційних сполук в аналітичній хімії: в гравіметрії (порівняння 

неорганічних i органічних осаджувачів), в титриметрії, спектрофотометрії, 

флуоресценції. Маскування. Використання різнолігандних комплексів. Екстракція. 

Сорбційне концентрування. 

18. Координаційні сполуки в технології рідкісних та кольорових металів, біології, 

медицині та сільському господарстві. Металокомплексний каталіз. 

 

Хімія природних сполук 
  1.Алкалоїди. Антибіотики. Природні сполуки . Виникнення первісних органічних 

молекул. Виникнення життя на Землі з погляду хімічних процесів. Класифікація 

природних сполук. Основні маршрути біосинтезу природних сполук. 

2.Алкалоїди. Алкалоїди групи піролідину. Алкалоїди групи піролізидину. Алкалоїди 

групи піридину і піперидину (моноциклічні похідні піперидину; моноциклічні похідні 

піридину і тетрагідропіридину; біциклічні сполуки з безпосередньо сполученими 

(неконденсованими) піридиновим і піролідиновим циклами; бі- і трициклічні сполуки з 

безпосередньо сполученими (неконденсованими) піридиновим і піперидиновим 

циклами; біциклічні конденсовані похідні піридину; поліциклічні похідні піперидину). 

3.Алкалоїди групи тропану. Алкалоїди групи індолу (алкалоїди з трициклічною 

будовою; алкалоїди з тетра- і пентациклічною будовою; алкалоїди з гептациклічною 

будовою; ергоалкалоїди; поліциклічні сполуки, конденсовані іншим чином). 

4.Алкалоїди групи хіноліну. Алкалоїди групи ізохіноліну. Алкалоїди групи 

хінолізидину. Стероїдні алкалоїди. Алкалоїди групи хіназоліну. Пептидні алкалоїди. 

Алкалоїди групи пурину.  

5. Антибіотики. β-Лактамні антибіотики. Антибіотики ароматичного ряду. 

Тетрациклінові антибіотики. Полієнові антибіотики. Макролідні антибіотики. 

Аміноглікозидні антибіотики. Анзаміцинові антибіотики. Поліпептидні антибіотики. 

Аценоглікозидні антибіотики. Антибіотики стероїдної будови. Антибіотики іншої 

будови. Нуклеозидні антибіотики. Кисневмісні гетероциклічні антибіотики. 

6.Азотовмісні гетероциклічні антибіотики. 

7.Запашні та ароматичні речовини  

8.Природні барвники. Барвники аліфатичної та аліциклічної будови. Барвники 

ароматичної будови (похідні діароїлметану, халкони; сполуки з хіноїдною структурою; 

барвники іншої будови).  



9.Барвники гетероциклічної будови (кисневмісні гетероциклічні барвники; азотовмісні 

гетероциклічні барвники). 

10.Отрути і токсини  

11.Токсини мікроорганізмів. Рослинні токсини. Токсини тваринного походження. 

 

 

Фізична хімія невпорядкованих систем 

1. Дифракційні методи дослідження аморфних матеріалів. Сруктура аморфних та 

кристалічних матеріалів. Поняття ближнього та далекого порядку та їх кількісний 

опис 

2. Загальні уявлення про невпорядковані матеріали та їх особливі властивості. 

Методи одержання аморфних матеріалів – вакуумне розпилення, реакції в газовій 

фазі з подальшою конденсацією на підкладку, руйнування кристалічної структури 

металічних сплавів за допомогою зовнішніх факторів, надшвидке загартовування 

розплаву. Умови та фактори, що впливають на утворення аморфних матеріалів. 

Кінетика аморфізації.  

3. Термічна стабільність та явища, що проходять при нагріванні аморфних матеріалів. 

Кристалізація аморфних сплавів – моделі гомогенного та гетерогенного 

зародкоутворення. Вплив температури зародків на процес зародження нової фази. 

4. Магнітні властивості. Феромагнетизм аморфних сплавів (Fe, Co, Ni) – металоїд. 

Електронні та хімічні властивості аморфних сплавів. Корозія аморфних сплавів та 

причини їх високої антикорозійної стійкості. Властивості та використання 

аморфних матеріалів – високоміцні,  корозійностійкі, магнітом‘які матеріали, тощо.    

5. Поняття ближнього та далекого порядку та їх кількісний за допомогою функцій 

парного розподілу (ФПР) атомів та функцій радіального розподілу атомів (ФРРА). 

6. Теорія розсіювання випромінювання одно та багатокомпонентними 

невпорядкованими системами 

7. Теорія розсіювання випромінювання однокомпонентними невпорядкованими 

системами. Поняття структурного фактору (СФ). Фур’є трансформація. 

Взаємозв’язок експериментальних кривих інтенсивності розсіяного 

випромінювання, СФ, ФПР та ФРРА для однокомпонентних аморфних матеріалів. 

8. Теорія розсіювання випромінювання багатокомпонентними невпорядкованими 

системами. Отримання загальних та парціальних СФ в рамках методів Лашко та 

Фабера-Займана. 

9. Експериментальні дифракційні методи дослідження аморфних матеріалів: 

рентгенодифракційний, нейтронодифракційний, EXAFS, розсіювання 

рентгенівських променів під малими кутами  

10. Методи дослідження структури ближнього порядку невпорядкованих систем – 

дифракція рентгенівських променів, нейтронів та електронів. Функція парного 

розподілу атомів та її аналіз. Парціальні функції розподілу атомів для 

багатокомпонентних аморфних сплавів та їх експериментальне отримання. 

11.  Метод EXAFS в досліджені локальної структури невпорядкованих матеріалів. 

Подібності та відмінності структури ближнього порядку розплавів та аморфних 

матеріалів, отриманих методом надшвидкого загартовування 

12. Моделювання та детальний аналіз структури аморфних матеріалів. Сучасні методи 

моделювання структури аморфних матеріалів та процесу аморфізації розплавів. 

Метод молекулярної динаміки, Монте-Карло, оберненого Монте Карло, силовий 

алгоритм Белащенко 

13. Моделі структури аморфних матеріалів – модель хаотичного щільного пакування 

атомів Бернала її аналіз та подальший розвиток в роботах Фіннея та Беннетта. 

Метод оберненого Монте-Карло та приклади його застосування для аналізу 

локального порядку некристалічних матеріалів. 



12. Аналіз локальної структури невпорядкованих систем з використанням 

багатогранників Вороного. Типи пустот в аморфних матеріалах. Хімічний ближній 

порядок та мікрокристалічна модель. Модель локальної координації атомів 

(модель Гаскела).  

 

 

Основи хімічної безпеки 

1. Поняття про хімічну безпеку. Хімічна безпека. Життєвий цикл хімічної продукції.  

2. Токсиканти: загальна характеристика, властивості, класифікація. Токсикант, 

токсичність. Показники  токсичності: гранично допустима концентрація, добова 

допустима доза, порогова доза, токсично несмертельна доза, токсично смертельна 

доза, кумуляція, сенсибілізація, персистентність, толерантність, гостра та хронічна 

токсичності. Класифікація токсинів. Канцерогени, канцерогенез, класифікація 

канцерогенів. Сучасні підходи до маркування хімічних речовин: маркування, знаки 

маркування. Фази ризику.  

3. Азбести. Метали: кадмій, свинець, ртуть. Неметали: арсен, фосфор. 

4. Пестициди. Загальна характеристика пестицидів. Класифікація пестицидів. 

Непридатні пестициди, небезпечні пестициди, заборонені пестициди. Стійкі 

органічні забрудники. Загальна характеристика СОЗ. Пестициди СОЗ. 

Поліхлоровані біфеніли. Діоксиноподібні сполуки, ТХДД, ТХДФ. Поліциклічні 

ароматичні вуглеводні. Харчові добавки. Косметичні та мийні засоби. 

5. Стокгольмська конвенція. Роттердамська конвенція. Базельська конвенція. 

Стратегічний підхід до міжнародного регулювання хімічними речовинами. 

Концепція хімічної безпеки в Україні. 

 

 

Методика навчання хімії у профільній школі 

1. Поняття про систему змісту, структуру та проблематику методики навчання хімії у 

профільній школі як учбової дисципліни. Навчальна дисципліна методика 

викладання хімії у профільній школі як дидактичний еквівалент науки. 

2. Побудова лекційного курсу. 

3. Історія становлення методики навчання хімії у навчальних закладах. 

4. Предмет методики навчання хімії в ЗОШ та її наукові основи. Зв’язок методики 

навчання хімії з дисциплінами психолого-педагогічного і хімічного циклу. Методи 

дослідження, що застосовуються методикою хімії. Зміст і побудова курсу. 

5. Професіограма учителя хімії. Вимоги до методичної підготовки вчителя хімії. 

6. Мета навчання: підготовка фахівців з теорії і методики навчання хімії у навчальних 

закладах.. Завдання з формування особистого стилю педагога в галузі хімії. 

7. Науково-теоретичні основи побудови курсів хімії в профільній школі. Провідні ідеї 

і теорії хімічної науки як методологічна основа побудови уроків з хімії. Система 

сучасних хімічних знань як наукова основа проведення уроків хімії. Урок − 

основна організаційна форма навчання хімії. Цілі, структура і типи уроків. 

Підготовка вчителя до уроку. 

8. Принципи побудови структури уроків. Принцип індивідуалізації і демократизації 

навчання освітніх закладів. Принцип природо відповідності, культуровідповідності 

і принцип гуманізму педагогічної освіти. 

9. Модель процесу навчання хімії. Компоненти моделі: мета, зміст, діяльність 

педагога, діяльність учнів, методи, засоби, контроль і корекція, результати. 

10. Планування та організація особистої діяльності вчителя хімії. Етапи 

підготовки вчителя до навчального процесу - річне планування тем лекцій та 

практичних занять. Самоосвіта та робота по освоєнню передового педагогічного 

досвіду. Науково-методична робота вчителя хімії. 



11. Дидактичне визначення методу навчання. Методи навчання хімії як 

дидактичний еквівалент методів хімічної науки. Специфіка методів навчання хімії 

у старшій школі. Складність проблеми класифікації методів навчання та їх 

оптимального вибору і співвідношення. 

12. Система словесних методів навчання: опис, пояснення, розповідь, лекція, 

бесіда, семінар. 

13. Система словесно-наглядних методів навчання хімії. Демонстраційний 

хімічний дослід. Місце та значення демонстраційного хімічного досліду. Вимоги до 

демонстраційного досліду. Методика демонстрування дослідів. Методика 

використання засобів наочності та екранних посібників з хімії. 

14. Система словесно-наглядно-практичних методів навчання хімії. Самостійна 

робота як шлях реалізації словесно-наглядно-практичних методів навчання. 

Навчальна та розвиваюча функції самостійної роботи. Форми та види самостійної 

роботи у старшій школі. 

15. Методика використання в навчанні хімічних розрахункових задач. Методика 

відбору задач для семінарських занять у вищій школі. Методика розв’язання 

експериментальних задач. 

16. Інтерактивні методи навчання. Напрями удосконалення методів навчання 

хімії. Управління навчальним процесом у профільній і шляхи його вдосконалення.  

17. Лекція, семінарські та практичні заняття, нетрадиційні уроки як головні 

організаційні форми при вивчення хімії у профільній школі. Типи лекцій. Вимоги 

до лекції по хімії. Структура та побудова лекцій різного типу. Поняття про 

домінуючу дидактичну мету лекції. Організаційні форми навчання хімії в старшій 

школі. Самостійна робота учнів як форма навчання хімії. Нетрадиційні уроки та їх 

структура. Особливості їх проведення. 

18. Педагогічна технологія навчання хімії, методики і засоби навчання хімії в 

ЗОШ. 

19. Поняття навчальних досягнень школярів. Системи оцінювання. Історія 

виникнення світових систем оцінювання знань, вмінь, навичок навчальних 

досягнень. 

20. Мета, задачі та значення контролю результатів навчання хімії. Система 

змісту контролю результатів навчання. Система методик контролю результатів 

навчання. Дидактичний інструментарій, що застосовується під час контролю і 

перевірки навчальних досягнень. 

21. Форми, види, методи, облік та засоби контролю результатів навчання. 

22. Методика підготовки, організації та проведення усної, письмової та 

експериментальної перевірки. Оцінка результатів навчання. 

23. Техніка безпеки при роботі в хімічних лабораторіях. Хімічний експеримент 

− специфічний метод пізнання і навчання хімії. Види хімічного експерименту у 

старшій школі. Ліквідація наслідків хімічних дослідів. Прилади, пристрої, хімічне 

обладнання лабораторій. Правила експлуатації. 

24. Методика організації і проведення лабораторного заняття в ЗОШ. Методика 

проведення практичної роботи (лабораторного уроку), практикуму в старшій 

школі. 

25. Методика організації і техніка виконання демонстраційного досліду на 

уроках в школі. 

26. Хімічний експеримент в позакласній роботі. 

27. Методика узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. 

Факультативні заняття − елективні форми навчання хімії. Мета і завдання 

факультативних занять з хімії. 

 

 



Методика позакласної роботи з хімії 

1. Мета, завдання, принципи і напрямки позакласної роботи з хімії. Основні 

форми позакласної роботи в школі при вивченні хімії. 

2. Масова форма позакласної роботи. Хімічні олімпіади, малі академії наук, 

клуби юних хіміків, хімічні конференції, вечори тощо. 

3. Групові форми позакласної роботи з хімії. Хімічний гурток. 

4. Індивідуальна форма позакласної роботи з хімії та її види. Мета, завдання 

принципи і напрямки дослідницької роботи учнів. 

5. Усні журнали, стінні газети, стенди, оформлення куточка хімії. Організація 

огляду науково-популярної літератури з хімії, читацьких конференцій, екскурсій 

на об’єкти промислового і аграрного виробництва. 

6. Особливості організації позакласної роботи. 

7. Методика організації і проведення масових форм позакласної роботи. 

8. Програми гуртків різних типів та їх періодичний аналіз. Організація роботи 

хімічного гуртка. 

9. Методика організації дослідницьких експериментальних завдань 

індивідуального характеру. 

10. Принцип індивідуалізації і диференціації навчання при організації і 

проведенні позакласної роботи. 

11. Хімічний гурток − основна форма систематичної позакласної роботи 

12. Тематика хімічних гуртків (теоретичної хімії, моделювання та 

експерименту, лаборантів, цікавої хімії, розв'язування складних задач, хімія та 

навколишнє середовище). 

13. Принципи організації та програми гуртків різних типів. 

14. Підготовка вчителя до організації шкільних хімічних гуртків. 

15. Хімічні вечори − найбільш поширена форма масової позакласної роботи. 

16. Методика проведення та тематика хімічних вечорів (історія хімії, 

життєдіяльність вчених хіміків, хімічні елементи та сполуки, цікава хімія). 

17. Хімічний вечір − головний компонент тижня хімії. Роль вчителя при 

проведенні вечорів хімії. 

 

 

Методика і організація факультативних занять з хімії 

 

1. Історія створення факультативних занять в загальноосвітній школі – як 

організаційні форми навчання з хімії. Зв’язок факультативних занять з уроком та 

іншими формами навчання. 

2. Факультативні заняття як основа ефективної форми навчання, створеної на 

засадах принципу індивідуалізації. 

3. Мета, завдання, принципи і напрямки факультативних занять з хімії. 

Значення факультативних занять з хімії.  

4. Особливості факультативних занять, диференційований підхід до навчання 

на цих заняттях. 

5. Характеристика факультативних занять з хімії. Зміст факультативних занять 

та їх побудова. 

6. Методи навчання, інтерактивні методи навчання хімії, відмінні риси методів 

навчання факультативних занять від методів навчання уроків і інших 

організаційних форм. 

7. Принципи організації факультативних занять. Підготовка вчителя до 

проведення факультативних занять. Особливості організації і проведення 

факультативних занять з хімії. 



8. Хімічний експеримент як специфічний метод навчання хімії. Функції 

хімічного експерименту в процесі навчання. 

9. Правила техніки безпеки при організації факультативних занять, відбір 

дослідів для їх проведення. 

10. Розвиток і активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою хімічного 

експерименту. 

11. Вимоги до створення методики хімічного експерименту 

12. Психологічні особливості сприйняття аудіовізуальної інформації. 

13. Місце і значення аудіовізуальних засобів навчання на факультативних 

заняттях з хімії. Класифікація аудіовізуальних засобів навчання. 

14. Медіоосвіта на факультативних заняттях з хімії. Методичні основи 

застосування телебачення в навчанні хімії на факультативних заняттях. 
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