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ПРОГРАМА  

співбесіди з хімії  

для вступу на навчання для здобуття ступеня Бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти 

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програма призначена для проведення співбесіди 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 співбесіди 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 співбесіди 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". 

Співбесіди з хімії для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

проводиться в усній формі.  
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Дайте визначення основних, амфотерних, кислотних оксиди. Наведіть приклади. 

2. Який склад умовних кислот, що відповідають амфотерним оксидам BeO і Cr2O3? 

Напишіть рівняння реакцій цих оксидів з гідроксидом калію. 

3. Укажіть формули гідроксидів, які відповідають наступним оксидам: SO2, K2O, 

N2O5, SrO, Cl2O7, Cs2O, SiO2, Al2O3. Назвіть ці гідроксиди та охарактеризуйте їх 

кислотно-основні властивості. 

4. Скільки різних солей може утворитися при взаємодії натрій гідроксиду з 

сульфатною кислотою, калій гідроксиду з ортофосфатною кислотою? Напишіть 

рівняння відповідних реакцій, назвіть солі. 

5. Скільки різних солей може утворитися при взаємодії кальцій гідроксиду з 

хлоридною кислотою, алюміній гідроксиду з нітратною кислотою? Напишіть 

рівняння відповідних реакцій, назвіть солі. 

6. Зразок кальцій оксиду масою 11,2 г повністю вступив в реакцію з водою. 

Розрахуйте кількість води, що вступила в реакцію та масу утвореної основи. 

7. Сульфур (VI) оксид масою 16 г повністю прореагував з водою. Розрахуйте число 

молекул утвореної сульфатної кислоти та масу натрій гідроксиду, що необхідний 

для нейтралізації. 

8. Розрахуйте масову частку (%) Оксигену в середній солі, що утворюється при 

взаємодії кальцій гідроксиду та ортофосфорної кислоти. 

9. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі 

перетворення: 

 HNO3 → Ca(NO3)2 → CaCO3 → CaCl2 → AgCl 

 CH4 → CO2 → Na2CO3 → BaCO3 → Ba(NO3)2 → BaSO4 

10. З речовинами яких класів реагують: а) барій оксид; б) фосфор (V)оксид; в) натрій 

гідроксид; г) нітратна кислота? Напишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть 

речовини. 

11. Наведіть конкретні приклади взаємоперетворення речовин різних класів, 

напишіть рівняння відповідних реакцій і назвіть речовини. 

12. Напишіть рівняння реакцій утворення кальцій нітрату в результаті взаємодії: 

а) кислоти й основи; б) кислотного оксиду й основи; в) кислоти й основного 

оксиду; г) солі та кислоти; д) солі й основи; е) двох солей. Назвіть всі речовини. 

13. Складіть генетичний ряд цинку і його сполук, що закінчується цинк нітратом. 

Напишіть рівняння відповідних реакцій, визначте їх типи, назвіть речовини. 

14. Визначте прості речовини Х, Y і Z, якими починаються генетичні ряди: 

 Х → оксид → основа → кальцій нітрат; 

 Y → оксид → кислотний гідроксид → кальцій ортофосфат; 

 Z → кислотний оксид → гідроксид → натрій сульфіт. 

Напишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть всі речовини. 



15. Наведіть класифікацію органічних сполук в залежності від будови карбонового 

скелету. 

16. На підставі яких ознак класифікують вуглеводні? 

17. Наведіть назви речовин за номенклатурою ІЮПАК. 

18. Напишіть структурні формули і назви трьох сполук різних класів по 

номенклатурі ІЮПАК. 

19. Запишіть функціональні (характеристичні) групи, в яких масові частки Оксигену 

дорівнюють відповідно 0,94; 0,55; 0,71. 

20. Дайте визначення понять «ізомерія» і «ізомери». Які типи ізомерії вам відомі? 

21. Назвіть класи органічних сполук, у яких немає ізомерії функціональних 

(характеристичних) груп, і поясніть чому. Наведіть приклади. 

22. Складіть структурні формули всіх можливих ізомерів складних ефірів (естерів) 

складу C4H8О2 і первинних амінів складу C4H11N. Назвіть речовини за 

номенклатурою ІЮПАК. 

23. Наведіть визначення функціональної (характеристичної) групи, назвіть відомі 

вам функціональні групи. 

24. Укажіть, на підставі яких ознак реакції хлорування метану та етену відносять до 

різних типів. 

25. На бромування етену витрачений розчин брому в хлороформі масою 100 г з 

масовою часткою брому 6,4%. Визначте масу продукту реакції. 

26. Невідомий алкен масою 7,0 г приєднує гідрогенбромід об’ємом (н.у.) 2,24 дм
3
. 

Визначте молярну масу і будова цього вуглеводню, якщо відомо, що він є транс-

ізомером. 

27. Перерахуйте відомі вам класи вуглеводнів, оксигеновмісних і нітрогеновмісних 

органічних сполук. 

28. Укажіть назви класів органічних сполук, які слід вписати замість пропусків у 

наступні схеми перетворень: 

 алкан → ... → алкен → ... → галогеналкани; 

 алкен → насичений одноатомний спирт → ... → ... → натрієва сіль насищенної 

одноосновної карбонової кислоти. 

 

 

 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Абітурієнт може скласти або не скласти співбесіду. 

Абітурієнт «склав» співбесіду у випадку, коли він 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. 

Абітурієнт «не склав» співбесіду у випадку, коли він допускає суттєві 

помилки під час характеристики основних хімічних понять, закономірностей, 

законів та теорій, хімічних явищ і процесів; має фрагментарні уявлення з хімії; 

розпізнає лише деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, формули, явища, посуд тощо) 

і називає їх (на побутовому рівні); описує деякі хімічні об’єкти за певними 

ознаками. 
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