
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

  

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА 

  

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

  

  

«Затверджую»  

Голова приймальної комісії  

СумДПУ імені А.С. Макаренка 

__________ проф. Ю.О. Лянной 

«___» _______________ 2020 р.  

 

  

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

З ХІМІЇ 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

 

 

  

Розглянута на засіданні  

Приймальної комісії  

«___»___________2020 р. 

Протокол № _____ 

  

 

 

 

  

  

Суми – 2020  

 

Admin
Машинописный текст
13

Admin
Машинописный текст
березня

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст

Admin
Машинописный текст
28

Admin
Машинописный текст
лютого

Admin
Машинописный текст
5

Admin
Машинописный текст

Admin
Штамп



Програма фахового вступного випробування з хімії для вступу на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР Молодший спеціаліст з 

нормативним терміном навчання на 3 роки 

  

  

  

Ухвалена на засіданні кафедри хімії та методики навчання хімії 

від ______________ 2020 р. протокол № ____  

  

Завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії 

_______________ М.М. Більченко  

  

  

Голова предметної екзаменаційної комісії  

___________________ О.М. Бабенко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування 

з хімії 

для вступу на навчання для здобуття ступеня Бакалавра 

на основі ОКР Молодший спеціаліст  

з нормативним терміном навчання 3 роки 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програма призначена для проведення вступного випробовування з хімії. Її 

розроблено у відповідності з державними вимогами до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної 

середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.11 

№ 1392), чинних навчальних програм з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804), для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407) та «Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з хімії» (затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України 26.06.2018 № 695). 

Програма орієнтується на оволодіння учнями закладів загальної середньої 

освіти предметними вміннями та досягнення ними певних результатів навчальної 

діяльності. При цьому важливе не лише засвоєння абітурієнтами хімічних понять, 

законів, теорій, а й уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки 

про них, осмислене використання ними знань, формулювання оцінних суджень, 

виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях. Тобто сформованість 

засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей.  

Матеріал програми для вступного випробування розподілено на чотири 

тематичні блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», 

«Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами і темами. У 

кожному розділі перелічено зміст навчального матеріалу, яким мають володіти 

абітурієнти. 

Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту з хімії не 

використовуються. Для допомоги абітурієнту в приміщеннях, де проходить 

тестування знаходяться допоміжні таблиці: "Періодична система хімічних елементів 

Д. І. Менделєєва", "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у 

воді", "Ряд активності металів". 

Вступне випробовування з хімії для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра проводиться у вигляді письмового тестування.  

Робота виконується протягом 2,5 астрономічних годин (150 хвилин). 

 

  



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 





































 
 

 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Комплект завдань фахового вступного випробування з Хімії для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра складається із 3 варіантів, які мають 

рівноцінний рівень складності запитань та їх кількість у завданні та розраховані на 

2,5 академічні години (150 хвилин) кожний. Розподіл завдань тесту за тематичними 

блоками хімії (у відсотках) складає: загальна хімія – 30%; неорганічна хімія – 30%; 

органічна хімія – 30%, обчислення в хімії – 10%. 

Білет письмового тестування складається з 40 завдань трьох форм: завдання з 

вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності а 

також завдання відкритої форми з короткою відповіддю. 

 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді (№ 1-26). Завдання має основу та 

чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Завдання вважають виконаним, 

якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив правильну 

відповідь. 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано правильну 

відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або 

вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді на завдання не 

надано. 

Завдання на встановлення 

відповідності («логічні пари») (№ 27-30). 

Завдання має основу та два стовпчики 

інформації, позначених цифрами (ліворуч) і 

буквами (праворуч). Виконання завдання 

передбачає встановлення відповідності 

(утворення «логічних пар») між інформацією, 

позначеною цифрами та буквами. Завдання 

вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання зробив позначки на 

перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок 

(букви від А до Д). 

0, 1, 2 або 3: 

1 бал – за кожну правильно 

встановлену відповідність 

(«логічну пару»); 0 балів за будь-

яку «логічну пару», якщо 

зроблено більше однієї позначки 

в рядку та/або колонці; 0 балів за 

завдання, якщо не вказано 

жодної правильної відповідності 

(«логічної пари») або відповіді 

на завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з короткою 

відповіддю (№ 31-40). Неструктуроване 

завдання має основу та передбачає 

розв’язування задачі. Завдання вважають 

виконаним, якщо учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання, здійснивши відповідні 

числові розрахунки, записав, дотримуючись 

вимог і правил, правильну кінцеву відповідь. 

0 або 2 бали: 

2 бали, якщо вказано правильну 

відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або 

відповіді не надано. 

 



Загальний бал за вступний іспит у письмовій формі визначається на підставі 

суми балів, набраних абітурієнтом за виконання відповідної кількості завдань. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати у разі успішного 

виконання роботи – 58. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги 

не беруться. 

Тестовий бал переводиться у стандартизовану 200-бальну шкалу оцінювання 

Українського центру оцінювання якості освіти (від 100 до 200 балів) відповідно до 

таблиці 1. 

Таблиця 1  

Переведення суми тестових балів з хімії у стандартизовану 200-бальну шкалу 

оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти 

(від 100 до 200 балів) 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

0 не склав 

1 не склав 

2 не склав 

3 не склав 

4 не склав 

5 не склав 

6 не склав 

7 не склав 

8 не склав 

9 не склав 

10 не склав 

11 не склав 

12 не склав 

13 100 

14 104 

15 108 

16 112 

17 116 

18 120 

19 124 
 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

20 128 

21 132 

22 135 

23 138 

24 141 

25 144 

26 147 

27 149 

28 152 

29 154 

30 156 

31 158 

32 160 

33 162 

34 164 

35 166 

36 167 

37 169 

38 171 

39 173 
 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-200 

40 174 

41 176 

42 178 

43 180 

44 181 

45 183 

46 185 

47 187 

48 189 

49 190 

50 192 

51 193 

52 194 

53 195 

54 196 

55 197 

56 198 

57 199 

58 200 
 

 

Відповідно до таблиці 1, абітурієнт отримує: 

100-124 бали – допускає суттєві помилки під час характеристики основних 

хімічних понять, закономірностей, законів та теорій, хімічних явищ і процесів; має 

фрагментарні уявлення з хімії; розпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, 



формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні); описує деякі 

хімічні об’єкти за певними ознаками. 

124-148 балів – неповно характеризує основні хімічні поняття, закономірності, 

закони та теорії, хімічні явища та процеси; неправильно оперує поняттями; знає 

окремі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ; відтворює окремі частини 

начального матеріалу, дає визначення основних понять; робить обчислення за 

готовою формулою. 

149-174 балів – з незначними неточностями характеризує основні хімічні 

поняття, закономірності, закони та теорії, хімічні явища і процеси; відтворює значну 

частину навчального матеріалу; порівнює хімічні об’єкти; наводить рівняння 

реакцій за умовою задачі; відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, 

порівнює і класифікує хімічні об’єкти; робить обчислення за рівнянням реакції; 

виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на 

підтвердження цього.  

175-200 балів – виявляє міцні й глибокі знання з хімії; володіє навчальним 

матеріалом і застосовує знання у стандартних і не стандартних ситуаціях, уміє 

аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити 

висновки; наводить і використовує необхідні формули для розв'язування задач; 

встановлює зв'язки між явищами; знаходить і використовує інформацію згідно з 

поставленим завданням; розв'язує задачі, формулює відповіді; має системні знання з 

предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; 

аналізує додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та 

їх перетвореннями.  

 

 

 

 

 

 

  



ЛІТЕРАТУРА 

1. Альонкіна К. В., Сотниченко Т. Д. Хімія. – Х.: Веста, 2012. – 256 с. 

2. Березан О. В. Хімія. Тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 112 с.  

3. Наумкіна О.В. Опорні конспекти і дидактичні матеріали з неорганічної хімії. 

Навчально-методичний посібник. – Харків: Основа, 2013. – 109 с. 

4. Наумкіна О.В. Опорні конспекти і дидактичні матеріали з органічної хімії. 

Навчально-методичний посібник. – Харків: Основа, 2013. – 128 с. 

5. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик 

О.А., Фіцайло С.С. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. 

6. Ткачов В.В. Хімія. Тренувальні тести. – Х.: Основа, 2008. – 208 с. 

7. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В. 

Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2008. – 176 с. 

8. Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів / 

авт. Титаренко Н.В. – К: Літера ЛТД, 2011. 

9. Хомченко Г. П., Хомченко І. Г. Збірник задач з хімії для вступників до вищих 

навчальних закладів. – К.: Арій, 2009 р. – 320 с. 

10. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Завдання і вправи з хімії. Навчальний посібник. 

Вид. 5-е, виправлене й доповнене з прикладами розв’язків задач. К.: Станіца-

Київ, 2003. – 234 с. 

 

 

 

 




