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ВСТУП
Хімія - одна з найважливіших природничих наук, що становить основу наукового
розуміння природи. Готуючись до іспиту до вищого навчального закладу, абітурієнт повинен
приділити увагу основним теоретичним положенням хімії.
Програму вступного екзамену з хімії складено для осіб, які вступають до Одеського
медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету на основі повної загальної
середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та лікування».
Головною метою вступного екзамену є об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня
навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили
бажання вступити до Міжнародного гуманітарного університету.
Завдання оцінювання з хімії полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників: знання
учнями найважливіших законів і теорій хімії;


володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних
елементів, назвами простих і складних речовин;



вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати
розрахункові та експериментальні задачі;



розуміння зв'язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями
речовин, способами їх добування, галузями застосування;



знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та
галузі застосування;



розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;



обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов'язаними з хімією;



розуміння ролі хімії у розв'язанні глобальних проблем людства.

Програму з хімії розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для 7—9 класів (К.:
Ірпінь: Перун, 2005) та 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль:
Мандрівець, 2011), електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua).
Програма з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння
учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань,
формулювання оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.
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Матеріал програми 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 знання, якими мають володіти абітурієнти.
У переліку вимог, наведених у колонці «Предметні вміння та способи навчальної діяльності»
детально розкрито обсяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми.
Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC. Із даним матеріалом
можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки
України (див. перелік рекомендованої навчальної літератури).
У програмі використано скорочення «н. у.» — нормальні умови (температура 0 °С, тиск 101,3
кПа або 760 мм рт. ст.).
Відповідно

до міжнародних

стандартів

для позначення

кількості

речовини

можна

використовувати літери n або ν. Для позначення теплового ефекту реакції слід
використовувати позначення «ΔН».
Під час підготовки рекомендовано використовувати довідникові таблиці, які наведено у
додатках «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді за 20—25 °С»,
«Ряд активності металів», «Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин,
сумішей та мінералів», «Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та
сумішей», «Перелік рекомендованої навчальної літератури».
Під час іспиту абітурієнту дозволяється користуватися таблицями: “Періодична система
хімічних елементів Д.І.Менделєєва”, “Розчинність основ, кислот та солей у воді”, “Відносна
електронегативність елементів”, “Електрохімічний ряд напруг металів”. При розв’язуванні
типових розрахункових задач дозволяється користуватися мікрокалькулятором.
Категорично забороняється користуватися мобільним телефоном.
Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні:


Для вступників до університету 200 бальна шкала.
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ЗМІСТ
№

Назва розділу,
теми

п
1
.
1

Знання

Предметні вміннята способи навчальної діяльності

1.Загальнахімія
Основні хімічні
поняття.
Речовина

Поняттяречовина,фізичнетіло,матеріал,пр
остаречовина(метал,неметал),складна
речовина,хімічнийелемент;найдрібніші
частинкиречовини—атом,молекула,йон
(катіон,аніон).Складречовини(якісний,
кількісний).Валентністьхімічногоелемента.Хімічна(найпростіша,істинна)іграфічна(структурна)формули.Фізичнеявище.
Відносніатомнаімолекулярнамаси,молярнамаса,кількістьречовини.Одиницівимірюваннякількостіречовини,молярноїмаси,
молярногооб’єму;значеннятемпературий
тиску,яківідповідаютьнормальнимумовам
(н.у.);молярнийоб’ємгазу(зан.у.).Закон
Авогадро;числоАвогадро;середня
відноснамолекулярнамасасумішігазів,
повітря. Масовачастка елементаусполуці.

Складати формулисполук зазначеннями валентності елементів.
Записуватихімічні таграфічні (структурні) формулиречовин.
Розрізнятифізичнітілаіречовини;простітаскладніречовини;
елементиіпростіречовини;металиінеметали;атоми,молекулита
йони(катіони,аніони);фізичнітахімічнівластивостіречовини;
фізичніявищатахімічніреакції;найпростішутаістиннуформули
сполуки.
Визначати валентністьелементівубінарнихсполуках.
Аналізуватиякісний(елементний)ікількіснийскладречовинизаїї
хімічною формулою.
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Хімічнареакція

Хімічнареакція,схемареакції,хімічне
рівняння.Законизбереженнямасиречовин
підчасхімічноїреакції,об’ємних
співвідношеньгазівухімічнійреакції.
Зовнішні ефекти, що супроводжують
хімічні
реакції.Поняттяокисник,відновник,
окиснення,відновлення.Типихімічних
реакцій.Швидкістьхімічноїреакції.
Каталізатор.

1
.
3

Періодичнийзако
н
і періодична
системахімічн
их елементів
Д.І.
Менделєєва

Періодичнийзакон(сучаснеформулювання).Структуракороткогоідовгоговаріантів
періодичноїсистеми;періоди,групи,
підгрупи(головні,побічні).Порядковий
(атомний)номерелемента,розміщення
металічнихінеметалічнихелементіву
періодичнійсистемі,періодахігрупах;
лужні,лужноземельні,інертніелементи,
галогени.

Записуватисхеми реакцій,хімічні рівняння.
Розрізнятитипиреакціїзакількістюреагентівіпродуктів(реакції
сполучення,розкладу,обміну,заміщення),зміноюступеня
окисненняелементів(реакціїокисно-відновнітанеокисно-відновні),
тепловимефектом(реакціїекзотермічні,ендотермічні),напрямом
перебігу(реакції оборотні, необоротні).
Визначативокисно-відновнійреакціїокисниківідновник,процеси
окиснення і відновлення.
Аналізувативпливконцентраціїреагентів,величиниповерхніїх
контакту, температури, каталізаторанашвидкість хімічної реакції.
Застосовуватизаконзбереженнямасиречовиндляперетворення
схеми реакції нахімічнерівняння.
Використовуватиметоделектронногобалансудляперетворення
схеми окисно-відновноїреакції нахімічнерівняння.
Розрізнятивперіодичнійсистеміперіоди,групи,головнітапобічніпід
групи;металічнітанеметалічніелементизаїхположенняму
періодичній системі.
Використовуватиінформацію,закладенувперіодичнійсистемі,для
визначеннятипуелемента(металічнийабонеметалічнийелемент),
максимальногозначенняйоговалентності,типупростоїречовини
(металабонеметал),хімічногохарактеруоксидів,
гідроксидів,
сполукелементів ізГідрогеном.
Аналізуватизмінивластивостейпростихречовинзалежновід
розміщенняелементівуперіодах,підгрупах,припереходівідодного
періодудо іншого.
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Будоваатома

1
.
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Хімічнийзв’язок

Складатома(ядро,електроннаоболонка).
Поняттянуклон,нуклід,ізотопи,протонне
число,нуклоннечисло,орбіталь,енергетичнірівеньіпідрівень,спаренийінеспарений
електрони,радіусатома(простогойона);
основнийізбудженийстаниатома.Сутність
явищарадіоактивності.Формиs-ірорбіталей,розміщенняр-орбіталейу
просторі.Послідовністьзаповнення
електронамиенергетичнихрівнівіпідрівнів
ватомахелементів№1—20,електронніта
графічніформулиатомівіпростихйонів
елементів №1—20.
Основнітипихімічногозв’язку(йонний,
ковалентний,водневий,металічний).
Характеристикиковалентногозв’язку—
кратність,енергія,полярність.Типи
кристалічнихґраток(атомні,молекулярні,
йонні,металічні);залежністьфізичних
властивостейречовинивідтипу
кристалічнихґраток.Електроннаформула
молекули.Електронегативністьелемента.
Ступінь окиснення елементав речовині.

Записуватиелектроннітаграфічніформулиатомівіпростихйонів
елементів№1—20,атомівнеметалічнихелементів2-гоі3-го
періодівузбудженомустані.
Визначатискладядер(кількістьпротонівінейтронівунукліді)і
електроннихоболонок(енергетичнихрівнівтапідрівнів)атомів
елементів №1—20.
Порівнювати
радіусиатомів
і
простихйонів.
Аналізувати зміни радіусіватомівуперіодахі підгрупах.

Складатиелектронніформулимолекул,хімічніформулисполукзаступ
енями окиснення елементів, зарядами йонів.
Розрізняти валентністьі ступінь окиснення елемента.
Обчислювати ступінь окиснення елементаусполуці.
Визначатикратність,полярністьчинеполярністьковалентного
зв’язкуміжатомами.
Прогнозуватитипхімічногозв’язкувсполуці,фізичнівластивості
речовини зурахуванням типукристалічнихґраток.
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Суміші речовин.
Розчини

Сумішіоднорідні(розчини)танеоднорідні
(суспензія,емульсія,піна,аерозоль).Масова
іоб’ємна(длягазу)часткиречовинив
суміші.Методирозділеннясумішей
(відстоювання,фільтрування,центрифугування,випарювання,перегонка).Поняття
розчин,розчинник,розчиненаречовина,
кристалогідрат,електролітичнадисоціація,
електроліт,неелектроліт,ступіньелектролітичноїдисоціації,йонно-молекулярне
рівняння.Масовачасткарозчиненої
речовиниурозчині.Будовамолекуливоди;
водневийзв’язокуводі.Забарвлення
індикаторів(універсального,лакмусу,
фенолфталеїну,метилоранжу)вкислому,
лужномуінейтральномусередовищах.
Реакції обмінуміж електролітамиурозчині.

Складатисхемиелектролітичноїдисоціаціїоснов,кислот,солей;
йонно-молекулярнірівняннязамолекулярнимирівняннямиі
молекулярні
рівняннязайонно-молекулярними
рівняннями.
Розрізнятиоднорідні танеоднорідні суміші різнихтипів;розбавлені,
концентровані,насичені,ненасиченірозчини;електролітий
неелектроліти, сильні та слабкі електроліти.
Визначатиможливістьперебігуреакціїобмінуміжелектролітамив
розчині.
Аналізувати вплив будови речовин, температури, тиску(для газів)
на
їхрозчинністьуводі;механізмиутворенняйонівприрозчиненніу
воді електролітів йонної та молекулярної будови.
Застосовуватизнаннядлявиборуметодурозділенняоднорідноїабо
неоднорідної сумішіречовин.

2.Неорганічнахімія
2.1.1.

Оксиди

2.1. Основні класи неорганічних сполук
Визначення,назви,класифікаціяоксидів,хі
Складатихімічніформулиоксидів;рівнянняреакцій,якіхарактеризуют
мічнівластивостісолетворнихоксидів,
ьхімічнівластивостісолетворнихоксидів(взаємодіяз
способидобування оксидів
водою,оксидами,кислотами,лугами),способидобуванняоксидів
(взаємодіяпростихіскладнихречовинізкиснем,розкладання
нерозчиннихоснов, деякихкислот ісолей під часнагрівання).
Називатиоксидизаїхніми хімічнимиформулами.
Визначатиформулиоксидівсередформулсполукіншихвивчених
класів.
Розрізнятинесолетворні(CO,N2O,NO,SiO)йсолетворніоксиди
(кислотні, основні, амфотерні).
Порівнюватизахімічнимивластивостямиосновні,кислотніта
амфотерні (наприкладахоксидів ЦинкутаАлюмінію) оксиди.
Встановлюватизалежністьвластивостейоксидіввідтипуелементаі
хімічногозв’язкув сполуці.
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2.1.2.

Осно
ви

Визначення(загальнетазпоглядуелектрол
ітичноїдисоціації),назви,
класифікація,хімічнівластивості,способи
добування основ

2.1.3.

Кислоти

Визначення(загальнетазпогляду
електролітичноїдисоціації),назви,
класифікація,хімічнівластивості,способи
добування кислот

2.1.4.

Солі

Визначення(загальнетазпогляду
електролітичноїдисоціації),назви,
класифікація,хімічнівластивості,способи
добування солей

Складатихімічніформулиоснов;рівнянняреакцій,якіхарактеризують
хімічнівластивостілугів(взаємодіязкислотнимиоксидами,
кислотамитасолямиврозчині)танерозчиннихоснов(взаємодіяз
кислотами,розкладанняпідчаснагрівання),способидобуваннялугів
(взаємодіялужнихілужноземельних(кріммагнію)металівізводою,
основнихоксидівлужнихілужноземельнихелементівізводою)й
нерозчиннихоснов (взаємодія солей ізлугамив розчині).
Називатиоснови
заїхніми
хімічнимиформулами.
Визначатиформулиосновсередформулсполукіншихвивчених класів.
Розрізнятирозчинні (луги) та нерозчинні
основи.
Порівнюватихімічнівластивостірозчинних(лугів)інерозчинних
основ.
Складатихімічніформуликислот;рівнянняреакцій,якіхарактеризують
хімічнівластивостікислот(взаємодіязметалами,
основнимиоксидами,основамитасолямиврозчині)таспособиїх
добування(взаємодіякислотнихоксидівізводою,неметалівіз воднем,
солей ізкислотами).
Називатикислоти заїхнімихімічними формулами.
Визначатиформуликислотсередформулсполукіншихвивчених
класів, валентність кислотного залишкузаформулою кислоти.
Розрізнятикислотизаскладом(оксигеновмісні,безоксигенові),
здатністюдоелектролітичноїдисоціації(сильні,слабкі)та основністю.
Складатихімічніформулисередніхтакислихсолей;рівнянняреакцій,як
іхарактеризуютьхімічнівластивостісередніхсолей(взаємодіязметалам
и,кислотами—хлоридною,сульфатною,нітратною,
лугами,солямиврозчині)таспособиїхдобування(взаємодіякислот
ізметалами,основнихоксидівізкислотами,кислотнихоксидівз
лугами,лугівізкислотами,солейізкислотами,солейізлугами,
кислотнихоксидівзосновнимиоксидами,солейізсолями,солейіз
металами (реакції здійснюютьурозчинах), металів ізнеметалами).
Називатисередні такислі солізаїхнімихімічними формулами.
Визначатиформулисередніхтакислихсолейсередформулсполук
іншихвивченихкласів.
Розрізнятиза складомсередні такислісолі.
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2.1.5.

2.1.6.

2.2.1.

Амфотерні
сполуки

Явищеамфотерності(наприкладахоксидів
ігідроксидів);хімічнівластивості,
способи
добуванняамфотерних
гідроксидів

Складатирівнянняреакцій,якіхарактеризуютьхімічнівластивостіокс
идівігідроксидівАлюмініютаЦинку(взаємодіязкислотами,
лугами)таспособидобуваннягідроксидівАлюмініюіЦинку
(взаємодіясолейцихелементівізлугамиврозчині,алюмінатіві цинкатів
ізкислотами).
Генетичнізв’язки міжкласами неорганічнихсполук
Складатирівнянняреакційміжнеорганічнимисполукамирізнихкласів
.
Порівнюватихімічнівластивостіоксидів,основ,кислот,амфотерних
гідроксидів, солей.
Установлюватизв’язкиміжскладоміхімічнимивластивостями
оксидів,кислот,основ,амфотернихгідроксидів,солей;генетичні
зв’язкиміжпростимиречовинами,оксидами,основами,кислотами,
амфотерними
гідроксидами,
солями.
2.2. Металічні елементита їхні сполуки. Метали
Загальні відомості
про
металічні
елементи
та метали

Положенняметалічнихелементівуперіодич
нійсистемі;особливості
електронноїбудовиатомівметалічних
елементів;особливостіметалічногозв’язку;
загальніфізичнітахімічнівластивості
металів,загальніспособиїхдобування;ряд
активностіметалів;явищекорозії,способи
захисту металіввідкорозії;сплавинаоснові
заліза (чавун,сталь).

Визначати положенняметалічнихелементівуперіодичній
системі.Характеризуватиметалічнийзв'язок,металічнікристалічніґр
атки, фізичні властивості металів.
Розрізнятиметалічнітанеметалічніелементизаелектронною будовою
атомів.
Складатиелектронніформулиатомівметалічнихелементів—
Літію,Натрію,Магнію,Алюмінію,Калію,Кальцію,Феруму;
рівнянняреакцій,якіхарактеризуютьхімічнівластивостіметалів
(взаємодіязкиснем,галогенами,сіркою,водою,розчинамикислот,
лугівтасолей)іспособиїхдобування(відновленняоксидівкоксом,
карбон(ІІ)оксидом,воднем,металотермія(алюмотермія));рівняння
реакцій, які відбуваються під часвиробництвачавунуісталі.
Пояснюватизалежністьхімічноїактивностіметаліввіделектронної
будовиїхатомів;сутькорозіїметалів;хімічніперетворенняпідчас
виробництвачавунуі сталі.
Прогнозуватиможливістьперебігухімічнихреакційметалівіз водою,
розчинамикислот, солей, лугів.
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2.2.2.

Лужні та
лужноземел
ьні елементи

2.2.3.

Алюміній

2.2.4.

Ферум

Хімічнівластивостінатрію,калію,магнію,ка
льцію;назвитаформулинайважливіших
сполуклужнихі
лужноземельнихелементів;
застосуваннясполукНатрію,Калію,
Магнію,Кальцію;хімічніформулиіназви
найважливішихкалійнихдобрив;твердість
води.

ХарактеризуватиположенняНатрію,Калію,Магнію,Кальціювперіо
дичнійсистемі,фізичнівластивостінатріюікалію,магніюі
кальцію,видитвердостіводи—тимчасову,абокарбонатну;
постійну,загальну;застосуванняоксидівМагніюіКальцію,
гідроксидів Натрію, Калію, Магнію іКальцію.
СкладатиелектронніформулиатомівійонівНатрію,Калію,Магнію,Кальцію;рівнянняреакцій,якіхарактеризуютьхімічнівластивостінатрію,калію,магнію,кальцію(взаємодіязкиснем,галогенами,сіркою,водою),оксидівігідроксидівНатрію,Калію,Магнію,
Кальцію;рівнянняреакцій,яківикористовуютьдлязменшенняабо
усунення твердості води(кип’ятінням, додаванням содиабо вапна).
Хімічнівластивості,добуваннятазастосуван
ХарактеризуватиположенняАлюмініювперіодичнійсистемі,фізичн
няалюмінію;назвитаформули
івластивостіалюмінію,оксидутагідроксидуАлюмінію, застосування
найважливішихсполукАлюмінію.
алюмінію.
СкладатиелектронніформулиатомаійонаАлюмінію;рівняння
реакцій,якіхарактеризуютьхімічнівластивостіалюмінію(взаємодія
зкиснем,галогенами,сіркою,розчинами
кислот,лугівтасолей),
амфотерністьоксидутагідроксидуАлюмінію(взаємодіяз основними
та кислотними оксидами, кислотами та лугами).
Хімічнівластивостітадобуваннязаліза;назв
ХарактеризуватиположенняФерумувперіодичнійсистемі,фізичнів
итаформулинайважливішихсполук
ластивостізаліза,оксидівігідроксидівФеруму;застосуваннязаліза та
Феруму;застосуваннязалізатасполук
сполук Феруму; фізіологічнуроль йонів Феруму.
Феруму.
СкладатиелектроннуформулуатомаФеруму;рівнянняреакцій,які
характеризуютьхімічнівластивостізаліза(взаємодіязкиснем,
хлором,сіркою,водяноюпарою,розчинамикислоттасолей,
ржавіння),оксидів
ігідроксидівФеруму(взаємодіязкислотами),
солейФеруму(взаємодіязрозчинамилугів,кислот,солей),
взаємоперетворення сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).
2.3. Неметалічні елементита їхні сполуки. Неметали
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2.3.1.

Галогени

Хімічніформулифтору,хлору,брому,йоду;
хімічніформули,назвитафізичні
властивостінайважливішихсполук
галогенів(гідрогенхлориду,галогенідів
металічнихелементів);способидобуванняв
лабораторіїтахімічнівластивостігідроген
хлоридуіхлоридноїкислоти;найважливіші

Складатирівнянняреакцій,характернихдляхлору(взаємодіязметала
ми,неметалами,водою),гідрогенхлоридуіхлоридної
кислоти(взаємодіязметалами,основнимиоксидами,основами,
амфотернимисполуками,солями);рівнянняреакційдобування
гідроген хлоридув лабораторії.
Порівнювати
хімічнуактивність
галогенів.
Характеризуватинайважливішігалузізастосуванняхлору(як
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галузізастосуванняхлору,гідроген
хлориду,хлоридноїкислоти;якіснареакція
для виявленняхлорид-іонів.

2.3.2.

Оксиген і
Сульфур

Хімічніформуликисню,озону,сіркитанайва
жливішихсполукОксигенуі
Сульфуру;фізичнітахімічнівластивості
кисню,озону,сірки,оксидівСульфуру,
сульфатноїкислоти,сульфатів;способи
добуваннякиснювлабораторії;
найважливішігалузізастосуваннякисню,
озону,сірки,сульфатноїкислоти
та
сульфатів;якіснареакціядлявиявлення
сульфат-іонів.

окисника,увиробництвіорганічнихінеорганічнихречовин),
гідрогенхлориду,хлоридноїкислоти(увиробництвіпластмас,для
добуванняхлоридів),хлоридів(натрійхлориду—харчової приправи,
для добування хлору, натрію, натрійгідроксиду, соди).
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняхлорид-іоніву
розчині.
Складатирівнянняреакцій,характернихдлякисню(взаємодіязметала
ми,неметалами,сполукаминеметалічнихелементівз
Гідрогеном),сірки(взаємодіязметалами,деякиминеметалами),
оксидівСульфуру(взаємодіязводою,основнимиоксидами,
основами),сульфатноїкислоти(взаємодіязметалами,основними
оксидами,основами,амфотернимисполуками,солями);рівняння
реакцій добування кисню в лабораторії,утворення ірозкладуозону.
Порівнювати склад,хімічнуактивність киснюй озону.
Характеризуватинайважливішігалузізастосуваннякисню(як
окисника),озону(знезараженняводи),сірки(добуваннясульфатної
кислоти;виробництвогуми,сірників,протизапальнихпрепаратів,
косметичнихзасобів),сульфатноїкислоти(виробництво
мінеральнихдобрив,волокон)тасульфатів(гіпс—убудівництві,
медицині;міднийкупорос—дляборотьбизішкідникамирослин,
протравлення деревини).
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленнякиснюта
сульфат-іонів (урозчині).
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2.3.3.

Нітроген і
Фосфор

Хімічніформулиазоту,білогоічервоногофо
сфору,найважливішихсполукНітрогену
іФосфору;фізичнітахімічнівластивості
азоту,білогоічервоногофосфору,
нітроген(IІ)оксиду,нітроген(IV)оксиду,
фосфор(V)оксиду,амоніаку,солейамонію,
нітратноїкислоти,нітратів,ортофосфатної
кислоти,ортофосфатів; способидобування
амоніаку,нітратної
таортофосфатної
кислот улабораторії;найважливішігалузі
застосуванняазоту,амоніаку,нітратної
кислоти,нітратів,ортофосфатноїкислоти,
ортофосфатів;якісніреакціїдлявиявлення
йонів амоніюта ортофосфат-іонів.

Складатирівнянняреакцій,характернихдляазотуіфосфору(взаємоді
язметалами,деякиминеметалами),амоніаку(взаємодіяз
киснем,водою,кислотами),солейамонію(взаємодіязлугами,
солями),нітратноїкислоти(взаємодіязметалами,основними
оксидами,основами,амфотернимисполуками,солями),нітроген(IV)
оксидутафосфор(V)оксиду(взаємодіязводою,основними
оксидами,основами),ортофосфатноїкислоти(взаємодіязметалами,
основнимиоксидами,основами,солями);рівнянняреакцій,які
характеризують
взаємоперетворення
середніх
і
кислихортофосфатів;
рівнянняреакцій
термічногорозкладусолейамонію(хлориду,
нітрату,карбонатутагідрогенкарбонату)танітратів;рівняння
реакційдобуванняамоніаку,нітратноїтаортофосфатноїкислоту
лабораторії.
ХарактеризуватискладібудовупростихречовинФосфору
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(червоногоібілогофосфору),найважливішігалузізастосуванняазоту(в
иробництвоамоніаку,створеннянизькихтемператур),
амоніаку(добуваннянітратноїкислоти,виробництводобрив,
нашатирногоспирту),нітратноїкислоти(виробництводобрив,
вибуховихречовин,нітрогеновміснихорганічнихсполук),нітратів
(виробництводобрив,вибуховихречовин),ортофосфатноїкислоти
таортофосфатів (виробництво добрив).
Порівнювати хімічнуактивність азоту, червоного і білого
фосфору.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняамоніаку, йонів
амоніютаортофосфат-іонів (урозчині).
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2.3.4.

Карбоні Силіцій

ПростіречовиниКарбону;адсорбція,адсорб
ційнівластивостіактивованого
вугілля;
хімічні
формулинайважливіших
сполукКарбонуіСиліцію;фізичніта
хімічнівластивостівуглецю,силіцію,
оксидівКарбону,карбонатів,силіцій(IV)
оксиду,силікатноїкислоти,силікатів;
способидобуванняоксидівКарбонув
лабораторії;найважливішігалузі
застосуванняалмазу,графіту,активованого
вугілля,оксидівКарбону,карбонатів,
гідрогенкарбонатів,силіцій(IV)оксиду,
силікатів;якісніреакціїдлявиявлення
карбонат-і силікат-іонів.

Складатирівнянняреакцій,характернихдлявуглецюісиліцію(взаємод
ія зактивнимиметалами і неметалами, оксидами металічних
елементів),карбон(ІІ)оксиду(взаємодіязкиснем,оксидами
металічнихелементів),карбон(ІV)оксиду(взаємодіязводою,основнимиоксидами,лугами,вуглецем),силіцій(ІV)оксиду(взаємодіяз
основнимиоксидами,лугами);рівнянняреакційвзаємоперетворення
середніхікислихкарбонатів,термічногорозкладукарбонатіві
гідрогенкарбонатів,добування оксидів Карбонув лабораторії.
Характеризуватисклад,будовуіфізичнівластивостіпростихречовинКарбону(графіт,алмаз,карбін),найважливішігалузізастосуванняалмазу(урізальнихішліфувальнихінструментах),графіту(у
виробництвіолівців,електродів),активованоговугілля(вмедицині,
упротигазах,дляочищенняводи),оксидівКарбону(СОяквідновник,СО2—увиробництвісоди,цукру,газованихнапоїв,наповнювачвогнегасників),натрійгідрогенкарбонату,карбонатівКальціюта
Натрію,силіцій(IV)оксиду(виробництвоскла,будівельнихматеріалів), силікатів (складовіцементу, кераміки, порцеляни, рідке скло).
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленнякарбон(IV)
оксиду, карбонат-і силікат-іонів (урозчині).
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3.Органічнахімія
3.1.

Теоретичні
основиорганічноїхі
мії

Найважливішіелементиорганогени,органічнісполуки;природнітаси
нтетичні органічнісполуки.
Молекулярнабудоваорганічнихсполук.Хім
ічнийзв’язокумолекулахорганічних
сполук:енергія,довжина,просторова
напрямленість,полярність.-Зв’язокізв’язок.Одинарний,кратні(подвійний,
потрійний), ароматичний зв’язки.
Гібридизаціяелектроннихорбіталейатома
3
2
Карбону;sp -, sp -, sp-гібридизації.
Класифікаціяорганічнихсполукзабудовоюк
арбоновоголанцюгаінаявністю
характеристичних(функціональних)груп.

Явищегомології;гомологи,гомологічнийря
д,гомологічнарізниця.Класиорганічних
сполук.Загальніформулигомологічних
рядів і класів органічнихсполук.
Поняттяпервинний(вторинний,третинний,ч
етвертинний) атомКарбону.
Номенклатураорганічнихсполук.

Визначати найважливіші елементи-органогени (С, Н, О,N, S, P).
Розрізнятизахарактернимиознакаминеорганічнійорганічні
сполуки, природні та синтетичні органічні сполуки.
Характеризуватикратність,полярністьабонеполярність
ковалентногозв’язкувмолекулахорганічнихсполук,-і-зв’язок за
способомутворення.
Порівнюватиодинарні,подвійні,потрійнітаароматичнізв’язкиза
енергією і довжиною та просторовою напрямленістю.
Аналізуватиреакційнуздатністьорганічнихсполукізрізними
типамизв’язків.
Визначатитипигібридизаціїтапросторовуорієнтаціюгібриднихелект
роннихорбіталейатомівКарбонувмолекулахорганічних сполук.
Класифікуватиорганічнісполукизабудовоюкарбоновоголанцюгана
насиченівуглеводніациклічноїбудови–алкани,ненасиченівуглеводніациклічноїбудови–алкени,алкіни;циклічнівуглеводні–
циклоалканитаарени;занаявністюхарактеристичних(функціональних)групнаспирти,фенол,галогеноалкани,альдегіди,
карбоновікислоти,естери,аміни,амінокислоти.
Визначати гомологи вуглеводнів таїх похідних.
Розрізнятигомологічні ряди і класи органічнихсполук.
Установлювативідповідностіміжпредставникамигомологічних
рядівтаїхзагальнимиформулами,класамиорганічнихсполуктаїх
характеристичними (функціональними) групами.
Визначатиумолекулахорганічнихсполукрізноїбудовипервинний,вто
ринний,третинний,четвертинний атоми Карбону.
Називатиорганічнісполукизаструктурнимиформулами,використову
ючи номенклатуруIUPAC.
Складатиструктурніформулиорганічнихсполукзаназвамизгідноз
номенклатуроюIUPAC.

16

Явищеізомерії,ізомери,структурнатапросто
рова(геометрична,абоцис-транс-) ізомерія.

Визначати ізомери заструктурними формулами.
Розрізнятиструктурнітапросторові(геометричні,абоцис-ітранс-)
ізомери.
Установлювативідмінностіміжізомерамиігомологамиза:якісним і
кількісним складом, будовою молекул.
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Взаємнийвпливатомівабогрупатоміву
молекулахорганічнихсполук.

Класифікаціяхімічнихреакційворганічній
хімії(реакціїприєднання,заміщення,
ізомеризації).

Установлюватизв’язокміжбудовоюівластивостямиорганічних
сполукзурахуваннямперерозподілуелектронноїгустинина
прикладахпропену(приєднаннягалогеноводнівтаводизгідноіз
правиломВ.Марковникова);спиртів(подібністьдокислот);фенолу
(кислотнівластивості,здатністьдореакційзаміщенняубензеновому
кільці);насичениходноосновихкарбоновихкислот(кислотні
властивості),амінів(основнівластивості,здатністьанілінудо
реакційзаміщенняубензеновомукільці).
Аналізуватихімічнубудовуорганічнихсполук,використовуючи
основні положення теорії О. М. Бутлерова.
Прогнозуватиреакційнуздатністьорганічнихсполук,використовуючи поняття про взаємний вплив атомів або груп
атомівумолекулах.
Класифікуватиреакціїзаучастюорганічнихсполук(заміщення,приєдн
ання, відщеплення, ізомеризації).
Установлюватизв’язкиміжбудовоюмолекулорганічнихсполукта їх
здатністю вступати в реакції певного типу.

3.2. Вуглеводні

18

3.2.1.

Алкани

Загальнаформулаалканів,їхноменклатура,
ізомерія,будовамолекул,фізичнітахімічні
властивості,способидобування,застосування.

Називатиперші10представниківгомологічногорядуалканівзаномен
клатуроюIUPAC.
Складатимолекулярнітаструктурніформулиалканів;рівняння
реакцій,щохарактеризуютьхімічнівластивостіалканів(реакція
заміщеннянаприкладіхлоруванняметану,повнеокисненняалканів
абочастковеокисненняметану,термічнийрозкладметану,крекінг,
ізомеризація алканів),лабораторний спосіб добування метану.
3
Пояснюватиявищеsp -гібридизаціїелектроннихорбіталейатомів
Карбонув молекулахалканів.
Порівнюватифізичнівластивостіалканівнаприкладіїхтемператур
кипіння і плавлення.
Обґрунтовуватизалежністьміжагрегатнимстаномзанормальних
умов,температурамиплавленняікипінняалканівтаїхвідносною
молекулярноюмасою;здатністьалканівдореакційзаміщенняза
електронноюбудовоюмолекул,застосуванняалканів(паливо,
пальне,розчинники,добуваннясажі,водню,галогеноалканів)їхніми
властивостями.
Установлюватизв’язкиміжбудовоюмолекулівластивостями
алканів.
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3.2.2.

Алкени

Загальнаформулаалкенів,їхноменклатура,
ізомерія,будовамолекул,хімічнівластивості,способидобування,застосування;
якісніреакціїнаподвійнийзв'язок.

Визначатиструктурніізомериалкенівзабудовоюкарбоновоголанцюг
а,розташуваннямподвійногозв’язку;міжгрупові(алкениі
циклоалкани) тапросторові (геометричні, абоцис-транс-) ізомери.
Називатиалкени заноменклатуроюIUPAC.
Складатимолекулярні,структурніформулиалкенів;рівнянняреакцій,що характеризуютьхімічнівластивостіетенутапропену(реакції
приєднанняводню,галогенів,галогеноводнів,води;полімеризація,
частковеокисненняетенутаповнеокисненняалкенів),промислові
талабораторніспособидобуванняалкенів(термічнийкрекінг
алканів,дегідруванняалканів,дегідратаціянасичениходноатомних
спиртів,взаємодіягалогеноалканівзіспиртовимрозчиномлугу,
реакції алкінів з воднем), добування етенув лабораторії.
2
Пояснюватиявищеsp -гібридизаціїелектроннихорбіталейатомів
Карбонув молекулахалкенів.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняетену
(взаємодіязбромноюводою,воднимрозчиномкалійперманганату),
алкенів (взаємодія збромною водою).
Обґрунтовуватизастосуванняалкенів(виробництвополіетилену,
поліпропілену,етанолу, 1,2-дихлороетану) їхніми властивостями.
Установлюватизв’язкиміжбудовоютаздатністюалкенівдо
реакційприєднання.
Аналізуватиприєднаннягалогеноводнівтаводидопропенузгідноз
перерозподіломелектронноїгустинивмолекулі(правилоВ.Марковникова).
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3.2.3.

Алкіни

Загальнаформулаалкінів,їхноменклатура,і
зомерія,будовамолекул;хімічні
властивостітаспособидобуванняетину,
застосування;якісніреакціїнапотрійний
зв'язок.

Визначатиструктурніізомериалкінівзабудовоюкарбоновоголанцюг
а, розташуваннямпотрійного зв’язку.
Називатиалкіни
за
номенклатуроюIUPAC.
Складатимолекулярнітаструктурніформулиалкінів;рівняння
реакцій,щохарактеризуютьхімічнівластивостіацетилену(реакції
приєднанняводню,галогенів,галогеноводнів,води(реакціяМ.
Кучерова);реакціїзаміщення–взаємодіязнатрієм,амоніачним
розчиномаргентум(І)оксиду;тримеризаціяацетилену,повне
окисненняалкінівічастковеокисненняацетилену),промисловіта
лабораторніспособидобуванняацетилену(термічнийрозклад
метану,взаємодіякальційацетиленідузводою,реакція1,2дихлороетанузі спиртовимрозчиномлугу).
Обґрунтовуватизастосуванняацетилену(газоверізанняі
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зварюванняметалів;добуваннявінілхлориду,полівінілхлориду,оцтов
ого альдегіду), зумовленейого властивостями.
Пояснюватиявищеsp-гібридизаціїелектроннихорбіталейатомів
Карбонув молекулахалкінів.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняацетилену
(взаємодіязбромноюводою,воднимрозчиномкалійперманганату,
амоніачнимрозчиномаргентум(І)оксиду),алкінів,щомістятьу складі
молекул
С–Нзв’язки
(взаємодіязбромною
водою,
амоніачнимрозчином аргентум(І) оксиду).
Порівнюватиреакційнуздатністьетенуіетинувреакціях приєднання.
Установлюватизв’язокміжбудовоютаздатністюацетиленудо
реакційприєднання,заміщення.
3.2.4.

Ароматич
нівуглево
дні.Бензе
н

Загальнаформулааренівгомологічногоряду
бензену.Будова,властивості,способи
добуваннябензену;поняттяпроароматичні
зв’язки,6-електроннусистему.

Складатимолекулярнутаструктурнуформулибензену;рівнянняреак
цій,щохарактеризуютьхімічнівластивостібензену(реакції
заміщеннязаучастюгалогенів,реакціїприєднання–гідруваннята
хлорування(hν),окиснення),добуваннябензенувпромисловості
(каталітичнедегідруваннягексану,циклогексану,тримеризація
ацетилену).
Розрізнятиненасичені
та
ароматичні
вуглеводні.
2
Пояснюватиявищеsp -гібридизаціїелектроннихорбіталейатомів
Карбонувмолекулібензену,стійкістьбензенудодіїокисниківтайого
здатність до реакційзаміщення.
Порівнюватизв’язки
міжатомамиКарбонувмолекулахбензену,
алканівіалкенів,реакційнуздатністьбензену,алканівіалкеніву
реакціях заміщення таокиснення.
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3.2.5.

Природні
джерелавуглевод
нів таїхня
переробка

Нафта,природнийтасупутнійнафтовийгази
,вугілля,їхсклад;крекінгі
ароматизаціянафтитанафтопродуктів,
детонаційнастійкістьбензину,октанове
число;переробкавугілля;проблеми
добуваннярідкогопальногозвугіллята
альтернативнихджерел.

Називатипродукти переробки нафти та кам’яного вугілля.
Наводити прикладивикористанняприродноївуглеводневої
сировини як джерелаорганічних сполук.
Складатирівнянняреакцій,щовідбуваютьсяпідчасспалювання
природного газу.
Розрізнятиреакції,яківідбуваютьсяпідчаскрекінгутаароматизації
вуглеводнів.
Порівнюватидетонаційнустійкістьбензинівзурахуваннямїх
октановихчисел.
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3.3.1.

Спирти

3.3. Оксигеновмісні органічні сполуки
Характеристична(функціональна)групасп
Визначатиструктурніізомериодноатомнихнасиченихспиртівзабудо
иртів.Класифікаціяспиртів.Загальна
воюкарбоновоголанцюга,розташуваннямгідроксильноїгрупи
та
формулаодноатомнихнасиченихспиртів.
міжкласові ізомери (етери).
Будова,номенклатура,ізомерія,властивості
Називатиодноатомнінасиченіспирти,атакожетиленглікольі
,
способидобування
тазастосування.
гліцерол заноменклатуроюIUPAC.
Поняття про водневийзв’язок.
Класифікуватиспиртизабудовоюкарбоновоголанцюга–насичені,
ненасичені,закількістюгідроксильнихгруп–одно-ібагатоатомні,
заприродоюатомівКарбону,зякимисполученагідроксильнагрупа,–
первинні, вторинні, третинні спирти.
Складатимолекулярні,структурніформулиспиртів;рівняння
реакцій,щовідображаютьхімічнівластивостінасичених
одноатомнихспиртівігліцеролу(реакціїзаміщення–взаємодіяз
активнимиметалами,галогеноводнями,естерифікація,
міжмолекулярнадегідратація,внутрішньомолекулярнадегідратація,
частковетаповнеокиснення),промисловіспособидобування
метанолу(ізсинтез-газу),етанолу(гідратацієюетену,
ферментативнимбродіннямглюкози,відновленняметаналю)і
лабораторні способидобуванняспиртів (гідролізгалогеноалканів).
Характеризуватискладібудовумолекулодноатомнихнасичених
спиртів.
Обґрунтовуватизастосуванняетанолу(добуванняоцтовоїкислоти,
діетиловогоетеру)таметанолу(добуванняформальдегіду)їхніми
властивостями.
Порівнюватифізичнівластивості(температурикипіння,розчинність
уводі)одноатомнихнасиченихспиртівівідповіднихалканів,
метанолу,етанолу,етиленгліколютагліцеролу;активність
одноатомнихнасиченихспиртів,водиінеорганічнихкислоту реакціях
ізлужними металами.
Установлюватизв’язкиміжелектронноюбудовоюмолекул
одноатомнихнасиченихспиртівтаїхнімифізичнимиі
хімічними
властивостями.
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Етиленглікольтагліцеролякпредставники
багатоатомнихспиртів;якіснареакціяна
багатоатомні спирти.

3.3.2.

Фенол

Формулафенолу.Будовамолекулифенолу,
характеристична(функціональна)групав
ній;властивості,добування,застосування;
якісні реакціїнафенол.

Складатирівнянняреакцій,щовідображаютьхімічнівластивості
етиленгліколютагліцеролу(взаємодіязнатрієм,купрум(ІІ)
гідроксидом(беззаписурівнянняреакції),повнеокиснення);
гліцеролу(взаємодіязнітратноюкислотою,вищиминасиченимита
ненасиченимикарбоновимикислотами);добуваннягліцеролу
(омилення жирів).
Установлюватизв’язкиміжбудовоюмолекулбагатоатомних спиртів
таїхвластивостями.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленнябагатоатомних
спиртів (взаємодія зкупрум(ІІ)гідроксидом).
Складатимолекулярну,структурнуформулифенолу;рівнянняреакцій
,щовідображаютьхімічнівластивостіфенолу(реакціїза
участюгідроксильноїгрупи–взаємодіязнатрієм,натрій
гідроксидом;реакціїзаучастюбензеновогокільця–взаємодіяз
бромноюводою,нітратноюкислотою),йогодобуванняв
промисловості(гідролізхлоробензену).
Обґрунтовувативзаємнийвпливгідроксильноїгрупиібензенового
кільця в молекулі фенолу.
Порівнюватикислотнівластивостіспиртів,фенолуікарбонатної
кислоти; здатність бензенуі фенолудо реакційзаміщення.
Установлюватизв’язкиміжбудовоюмолекулифенолуійого
властивостями.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняфенолу
(взаємодія зферум(ІІІ)хлоридом, бромною водою).
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3.3.3.

Альдегіди

Загальнаформулаальдегідів.Будовамолеку
лальдегідів,характеристична(функціональна)група,номенклатура,ізомерія,
властивості,добування,застосування;якісні
реакції на альдегіднугрупу.

Визначатиструктурніізомериальдегідівзабудовоюкарбонового
ланцю
га.
Називатиальдегіди
заноменклатуроюIUPAC.
Наводитиприкладизастосуванняетаналю(добуванняоцтової
кислоти,етиловогоспирту)таметаналю(добуванняформаліну,
уротропіну) їхніми властивостями.
Складатиструктурніформулимолекулальдегідівтаїхструктурних
ізомерів;рівнянняреакцій,щовідображаютьхімічнівластивості
альдегідів(відновлення,частковеокиснення),добуванняетаналюв
промисловості(гідратацієюацетиленузареакцієюМ.Кучерова)і
лабораторії (окисненням етанолу).
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняальдегідівза
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3.3.4.

Карбонові
кислоти

Характеристична(функціональна)група
карбоновихкислот.Класифікаціякарбоновихкислот.Загальнаформуланасичених
одноосновнихкарбоновихкислот.Будова,
номенклатура,ізомеріяодноосновних
карбоновихкислот,властивості,добування,
застосування.

оксиду, купрум(ІІ)гідроксидом.
Визначатиструктурніізомеринасичениходноосновнихкарбонових
кислотзабудовоюкарбоновоголанцюга,міжкласовіізомери (естери).
НазиватизаноменклатуроюIUPACнасиченіодноосновнікарбонові
кислоти,даватитривіальніназвипершимтрьомодноосновним
карбоновимкислотам.
Класифікуватикарбоновікислотизабудовоюкарбоновоголанцюга
(насичені,ненасичені),кількістюкарбоксильнихгруп(одно-,двохосновні) і кількістюатомів Карбонув їхмолекулах(нижчі, вищі).
Складатиформулиструктурнихізомерівнасичениходноосновних
карбоновихкислот;рівнянняреакцій,щовідображаютьхімічні
властивостікарбоновихкислот(взаємодіязактивнимиметалами,
основнимиоксидами,основами,солямикарбонатноїкислоти,
спиртами);рівнянняреакційдобуванняметановоїкислоти
(окисненняметану,взаємодіякарбон(ІІ)оксидузнатрійгідроксидом
ізподальшоюдієюхлоридноїкислоти)таетановоїкислоти (окиснення
бутану,етанолу,етаналю).
Обґрунтовуватиздатністьнижчихкарбоновихкислотдо
електролітичноїдисоціації,аїхрозчинів—змінюватизабарвлення
індикаторів;особливіхімічнівластивостіметановоїкислоти
(здатністьдоокиснення–взаємодіязамоніачнимрозчином
аргентум(І) оксиду, купрум(ІІ)гідроксидом).
Порівнюватифізичнівластивості(температурикипіння,розчинність
уводі)насичениходноосновнихкарбоновихкислотіодноатомних
насиченихспиртів;кислотнівластивостікарбоновихкислотвмежах
гомологічногоряду,атакожзіспиртами,феноломінеорганічними
кислотами.
Установлюватизв’язкиміжелектронноюбудовоюмолекулі
фізичнимитахімічними властивостями карбоновихкислот.
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3.3.5.

Естери. Жири

Загальнаформулаестерівкарбоновихкисло
т.Будова,номенклатура,ізомерія,
властивості, добування, застосування.
Жири–естеригліцеролуівищих
карбоновихкислот.Класифікаціяжирів,
властивості,добування,застосування.Мила
і синтетичні мийнізасоби.

Визначатиструктурніізомериестерівкарбоновихкислотзабудовоюк
арбоновоголанцюга,міжкласовіізомери(карбоновікислоти);
структурніформулижирів–триолеїну,тристеарину;формулисолей
пальмітинової і стеаринової кислот.
Називатиестери
заноменклатуроюIUPAC.
Класифікувати жири натваринніі рослинні; тверді і
рідкі.
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3.3.6.

Вуглеводи

гідролізу;рівнянняреакцій,яківідображаютьвластивостіжирів(омиле
ння, гідрування).
Установлюватизв’язкиміжскладом,будовоюмолекул,
властивостями та застосуваннямжирів.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленняненасичених
рідкихжирів (взаємодія збромноюводою).
Класифікаціявуглеводів;склад,молекулярн
Розрізнятимоно-,
диіформулиглюкози,фруктози,
таполісахариди.
сахарози,крохмалюіцелюлози;структурна
Наводитиприкладизастосуванняглюкози,крохмалю(виробництво
формулавідкритоїформимолекули
етанолу)тацелюлози(добуванняштучногоацетатногошовку) їхніми
глюкози;властивостіглюкози,сахарози,
властивостями.
крохмалюіцелюлози;добуванняглюкози,
Складатирівнянняреакцій,щовідображаютьхімічнівластивості
виробництвосахарозиікрохмалю;якісні
глюкози(повнеічастковеокиснення,відновлення,спиртовета
реакціїдлявизначенняглюкозиікрохмалю;
молочнокислебродіння,естерифікація,взаємодіязкупрум(ІІ)
застосування
гідроксидомбезнагрівання(беззаписурівнянняреакції)таз
глюкози,крохмалю,целюлози.
нагріванням),сахарози(повнеокиснення,гідроліз,утворення
сахаратів),крохмалю(кислотнийтаферментативнийгідроліз)і
целюлози(повнеокиснення,гідроліз,естерифікація–утворення
триацетатута тринітратуцелюлози), фотосинтезу.
Установлюватиподібністьівідмінністькрохмалютацелюлозиза
складом, будовою молекул івластивостями.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявлення
глюкози
(взаємодіязамоніачнимрозчиномаргентум(І)оксиду,реакціїз
купрум(ІІ)гідроксидом)і
крохмалю (взаємодіяз йодом).
3.4. Нітрогеновмісні органічні
сполуки
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3.4.1.

Аміни

Характеристична(функціональна)групаамі
нів.Класифікаціяамінів.Номенклатура,
ізомерія,будова,властивості,способи
добування тазастосування.

Визначатиструктурніформулиізомернихамінівзабудовоюкарбонов
оголанцюга,положеннямаміногрупитаміжвидовіізомери (первинні,
вторинні, третинні аміни).
Називатиаміни
заноменклатуроюIUPAC.
Класифікуватиаміниякпохідніамоніаку(первинні,вторинніі
третинні) та забудовою карбонового ланцюга (насичені,
ароматичні).
Складатирівнянняреакцій,щовідображаютьхімічнівластивості
насиченихамінівякорганічнихоснов(взаємодіязводою,
неорганічнимикислотами;горіння);аніліну(взаємодіяз
неорганічнимикислотами,бромноюводою);добуванняаніліну
(відновлення нітробензену– реакція М. М. Зініна).
Обґрунтовуватиосновнівластивостінасиченихамінівтааніліну;
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3.4.2.

3.4.3.

Амінокислоти

Білки

Синтетичні
високомолекуля
рні речовини і
полімерні
матеріали наїх
основі

анілінув реакціях заміщення.
Порівнюватиосновнівластивостіамоніаку,первинних,вторинних,
третиннихнасиченихамінів та аніліну.
Складібудовамолекул,номенклатура,
НазиватиамінокислотизаноменклатуроюIUPAC.
властивості,добування,застосування
Складатиструктурніформулинайпростішихамінокислот–гліцину
амінокислот.Поняттяпроамфотерність
(аміноетанової),аланіну(2-амінопропанової);рівнянняреакцій,що
амінокислот,біполярниййон;ди-,три-,
відображаютьхімічнівластивостіамінокислотнаприкладівзаємодії
поліпептиди,пептиднийзв’язок(пептидна
аміноетановоїкислотиі2-амінопропановоїкислотизнеорганічними
група атомів)
кислотами, основами;утворення ди-, три-, поліпептидів.
Обґрунтовуватиамфотерністьамінокислот,утвореннябіполярних
йонів.
Порівнюватизабудовоюмолекуліхімічнимивластивостями
амінокислотиз карбоновими кислотами та амінами.
Будовабілків,їхвластивості,застосування,
Характеризуватипроцеси гідролізу, денатурації білків.
кольорові реакціїнабілки.
Застосовуватизнаннядлявиборуспособувиявленнябілків
(ксантопротеїновата біуретовареакції).
3.5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі
Поняттяпрополімер,мономер,елементарну
Класифікуватиполімеризашляхомодержання(природні,штучні,син
ланку,ступінь полімеризації.Класифікація
тетичні);
відношеннямдо
нагрівання(термопластичні,
високомолекулярнихречовин;способисинтермореакційні); будовою (лінійні, розгалужені, сітчасті).
тезувисокомолекулярнихречовин;будоваі
Складатирівнянняреакційполімеризаціїзутворенням
властивостіполімерів;термопластичні
найважливішихполімерів(поліетилену,поліпропілену,полістирену,
полімериіпластмасинаїхоснові;поняття
полівінілхлориду,тефлону,фенолформальдегіднихсмол,
пронатуральніісинтетичнікаучуки,
поліізопрену, полібутадієну, капрону, лавсану).
синтетичніволокна;значенняполімеріву
Розрізнятиспособиутвореннявисокомолекулярнихсполук(реакції
суспільномугосподарстві тапобуті.
полімеризації таполіконденсації).
Порівнювативластивостіприродних(бавовна,льон,шовк,вовна),
штучних(штучнийацетатнийівіскознийшовк)тасинтетичних
волокон(капрон,лавсан).
Установлюватизв’язкиміжвластивостямитазастосуванням
полімер
ів.
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3.6. Узагальнення знань про органічні сполуки
Встановленнягенетичнихзв’язківміжрізнимикласамиорганічнихс
Порівнювати
хімічні
властивості
органічнихсполук
полук, міжорганічними танеорганічними сполуками
різнихкласів.
Установлюватизв’язкиміжскладоміхімічнимивластивостями
органічнихсполукрізнихкласів,міжорганічнимитанеорганічними
сполуками;генетичнізв’язкиміжорганічнимитанеорганічними
сполуками.
Складатирівнянняреакцій—взаємоперетвореньорганічнихсполук
різнихкласів.
4.Обчисленнявхімії
4.1.

Розв'язування
задачзахімічн
ими
формулами і
на виведення
формулиспол
уки

Формулидляобчисленнякількостіречовини
,кількостічастинокупевній
кількостіречовини,масовоїчасткиелемента
всполуці,відносноїгустинигазу,масової
(об'ємної)часткикомпонентавсуміші,
виведенняформулисполукизамасовими
частками елементів

4.2.

Вираженнякількіс
ного
складу
розчину(суміші)

Масовачасткарозчиненої речовини

4.3.

Розв'язування
задачза
рівняннями
реакцій

Алгоритмирозв'язкузадачзарівнянням
реакції; відносний вихід продуктуреакції

Обчислювативідноснумолекулярнутамолярнумасиречовини;кількі
стьчастинокупевнійкількостіречовини,масіречовини,
об’ємігазу;об’ємданоїмасиабокількостіречовинигазузан.у.;
відноснугустинугазузаіншимгазом;масовітаоб’ємні(длягазів)
часткиречовинусуміші;середнюмолярнумасусумішігазів;масову
часткуелементаусполуці заїї формулою.
Установлюватихімічнуформулусполукизамасовимичастками
елементів, що входятьдо її складу.
Обчислюватимасовучасткурозчиненоїречовиниврозчині,масу(об’єм
)розчинута розчинника, масурозчиненої речовини.
Виконуватиобчисленнядляприготуваннярозчинівіз
кристалогідратів.
Обчислювати зарівняннямхімічної реакції масу, об'єм (для газу)
абокількістьречовиниреагентуабопродуктузавідомоюмасою,
об’ємом(длягазу)абокількістюречовиниіншогореагентуабо
продукту;відносний вихідпродуктуреакції.
Установлюватихімічнуформулуречовинизакількіснимиданими
про реагенти і продукти реакції.
Виконуватиобчислення,якщоречовинимістятьдомішкиабонаявні в
надлишку.
Розв'язуватикомбінованізадачі(поєднаннянебільшедвох
алгоритмів).
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ДОДАТКИ

Таблицярозчинностіоснов,кислот,амфотернихгідроксидів і солейуводіза 20–25°С
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Умовніпозначення:«р»–речовинарозчинна(розчинністьбільше1гречовиниу100гводи);
«м»– речовина малорозчинна (розчинність– від 1 до 0,001 гу100 г води);
«н»– речовина практично нерозчинна (розчинність– менше0,001 гу100 гводи);
«–»– речовинанеіснує;
«#»– речовинаіснує, алереагує зводою; її розчинність визначити не можна.

Рядактивностіметалів

Li,K,Ba,Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb(H2)Cu,Ag,Hg,Pt,Au
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Найпоширенішіназвитаскладдеякихнеорганічнихречовин,сумішей тамінералів
Найпоширеніша назваречовини
або суміші
Кухонна (кам’яна) сіль
Каустична сода, їдкийнатр
Кальцинована сода
Кристалічна сода
Питна (харчова) сода
Натрійна селітра
Калійна селітра
Аміачнаселітра
Нашатир
Пóташ
Крейда, мармур, вапняк
Негашеневапно
Гашеневапно
Вапнянавода
Борнакислота
Корунд
Гематит (залізнаруда)
Магнетит (залізна руда)
Свинцевий сурик
Сірчанакислота
Олеум
Гіпс
Алебастр
Сухий лід
Сірководень
Сірчистий газ
Чадний газ
Газ, що звеселяє, закис азоту
Пірит

Хімічнаформуларечовини або
компонента (компонентів)
суміші
NaCl
NaOH
Na2CO3
Na2CO3·10Н2О
NaHCO3
NaNO3
KNO3
NH4NO3
NH4Cl
K2CO3
CaCO3
CaO
Ca(OH)2
Са(ОН)2(водний розчин)
H3BO3
Al2O3
Fe2O3
Fe3O4
Pb3O4
H2SO4
розчинSO3уH2SO4
CaSO4·2H2O
CaSO4·1/2 H2O
СО2(твердий)
H2S
SO2
CO
N2O
FeS2

Найпоширеніша назваречовини
або суміші
Мідний купорос
Залізний купорос
Гірка сіль
Алюмокалієвий галун
Перекисводню, пергідроль
Йоднанастоянка
Нашатирний спирт, аміачнавода
Хлорневапно
Розчинне скло
Кремній(напівпровідник)
Кварц, кварцевий пісок
Глина, глинозем, каолін
Скло (віконне)
Малахіт
Хлорнавода
Бромнавода
Бертолетова сіль
Азотнакислота
Солянакислота
Плавиковакислота
Ляпіс
Марганцівка
Карбід, кальційкарбід
Фосфорний ангідрид
Простий суперфосфат
Подвійний суперфосфат
Преципітат
Сечовина
Амофос

Хімічнаформуларечовини або
компонента (компонентів) суміші
CuSO4·5H2O
FeSO4· 7H2O
MgSO4·7Н2О
KAl(SO4)2· 12H2O
H2O2(водний розчин)
I2(спиртовий розчин)
NH3(водний розчин)
CaCl(OCl), або CaOCl2
Na2SiO3
Si
SiO2
Al2O3·2SiO2·2H2O
Na2O·CaO·6SiO2
(CuOH)2CO3
Cl2(водний розчин)
Br2(водний розчин)
KClO3
HNO3
HCl (водний розчин)
HF(водний розчин)
AgNO3
KMnO4
CaC2
P2O5
Ca(H2PO4)2· H2O +CaSO4· 2H2O
Ca(H2PO4)2· H2O
CaHPO4· 2H2O
CO(NH2)2
NH4H2PO4+ (NH4)2HPO4
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Найпоширенішіназвитасклад деякихорганічнихречовин тасумішей
Найпоширеніша назваречовини
або
болотний газ, рудниковий газ
ізобутан
ізопентан
неопентан
ізооктан
метиленовагрупа
діаргентум(І) ацетиленід
динатрій ацетиленід
дивініл
ізопрен
метилхлорид
етилхлорид
пропілхлорид
ізопропілхлорид
хлороформ
йодоформ
вінілхлорид
метиловий спирт, деревний спирт
етиловий спирт, винний спирт
пропіловий спирт
ізопропіловий спирт
диметиловий етер
діетиловий етер, діетиловий ефір
мурашиний альдегід,формальдегід
формалін
ацетон
нітрогліцерин,тринітрогліцерин

Хімічнаформула
СН4
(СН3)2СНСН3
(СН3)2СНСН2СН3
(СН3)4С
(СН3)3ССН2СН(СН3)2
–СН2–
AgС≡СAg
NaС≡СNa
СН2=СН–СН=СН2
СН2=С(СН3)СН=СН2
СН3Cl
С2Н5Cl
СН3СН2СН2Cl
(СН3)2СНСl
СНCl3
СНІ3
СН2=СНСl
СН3ОН
С2Н5ОН
СН3СН2СН2ОН
(СН3)2СНОН
СН3ОСН3
С2Н5ОС2Н5
НСНО
36–37%розчин НСНО
СН3СОСН3
СН2(ONO2)СН(ONO2)СН2(ONO

Найпоширеніша назваречовини

Хімічнаформула

карболовакислота, фенол
пікриновакислота
мурашинакислота, форміатнакислота
оцтовакислота, ацетатнакислота
пропіоновакислота, пропіонатнакислота
натрійформіат
магнійформіат, магнійдиформіат
натрійацетат
кальцій ацетат, кальційдіацетат
молочна кислота, лактатнакислота
щавлевакислота, оксалатнакислота
динатрій оксалат
метилформіат
етилформіат
метилацетат
етилацетат
натрійметилат
натрійетилат
глюконова кислота
сорбіт
сахарнакислота
кальційсахарат
гліцин, амінооцтовакислота
аланін, α-амінопропіоновакислота
піроксилін
клітковина

С6Н5ОН
2,4,6-тринітрофенол
НСООН
СН3СООН
СН3СН2СООН
НСООNа
(НСОО)2Мg
СН3СООNа
(НСОО)2Са
СН3СН(ОН)СООН
НООС–СООН
NaООС–СООNa
НСООСН3
НСООС2Н5
СН3СООСН3
СН3СООС2Н5
СН3ОNa
С2Н5ОNa
НОСН2(СНОН)4СОО
НОСН2(СНОН)4СН2
НООС(СНОН)4СОО
С12Н22О11·СаО
NН2СН2СООН
СН3СН(NН2)СООН
(С6Н7О2(ОNО2)3)n
(С6Н10О5)n

2)
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Перелік рекомендованої навчальної літератури
1.

Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2007.

2.

Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.

3.

Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2007.

4.

Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.

5.

Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.

6.

Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.

7.

Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.

8.

Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К: Перун, 2009.

9.

Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.

10.

Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.

11.

Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2009.

12.

Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Ярошенко
О.Г./ К: Грамота, 2010.

13.

Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Попель
П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.

14.

Підручник «Хімія. 10 клас (профільний рівень)» /авт. Буринська Н.М. та ін./ К:
Педагогічна думка, 2010.

15.

Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська
А.А./ К: Генеза, 2011.

16.

Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота,
2011.

17.

Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Величко Л.П./ К: Освіта,
2011.

18.

Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С.,
Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2008.

19.

Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик
О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.

20.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас /авт. Лашевська
Г.А., Титаренко Н.В./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

21.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас /авт. Дубовик
О.А./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

22.

Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів /авт.
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Титаренко Н.В./ К: Літера ЛТД, 2011.
Голова комісії

____________________

Бачеріков В.А.
доцент ОМІ МГУ, к.хім.н.
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