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Перелік тем, що входять до програми співбесіди для осіб, які 

вступають для здобуття ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти: 

 

Загальна хімія 

Основні хімічні поняття. Речовина. Поняття «речовина», «фізичне 

тіло», «матеріал», «проста речовина (метал, неметал)», «складна речовина», 

«хімічний елемент»; найдрібніші частинки речовини – атом, молекула, йон 

(катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність хімічного 

елемента. Фізичне явище. Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, 

кількість речовини. Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної 

маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають 

нормальним умовам (н. у.); молярний об’єм газу (за н. у.). Закон Авогадро; 

число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. 

Масова частка елемента у сполуці. 

Хімічна реакція. Хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння. 

Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних 

співвідношень газів у хімічній реакції. Поняття окисник, відновник, 

окиснення, відновлення. Типи хімічних реакцій.  

Будова атома. Склад атома (ядро, електронна оболонка). Поняття 

нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, 

енергетичні рівень і підрівень, спарений і неспарений електрони, радіус 

атома (простого йона); основний і збуджений стани атома 

Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку (йонний, 

ковалентний, водневий, металічний). Характеристики ковалентного зв’язку – 

кратність, енергія, полярність. Типи кристалічних ґраток (атомні, 

молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних властивостей речовини 

від типукристалічних ґраток. Електронна формула молекули. Ступінь 

окиснення елемента в речовині. 

Суміші речовин. Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні 

(суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Масова й об’ємна (для газу) частки 

речовини в суміші. Масова частка розчиненої речовини у розчині.  

 

Неорганічна хімія 

Основні класи неорганічних сполук 

Оксиди. Визначення, назви, класифікація оксидів, хімічні властивості 

солетворних оксидів, способи добування оксидів. 



Основи. Визначення (загальне та з погляду електролітичної 

дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування 

основ 

Кислоти. Визначення (загальне та з погляду електролітичної 

дисоціації), назви і класифікація, хімічні властивості, способи добування 

кислот основними оксидами, основами та солями в розчині) та способи їх 

добування (взаємодія кислотних оксидів із водою, неметалів із воднем, солей 

із кислотами). 

Солі. Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), 

назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування солей. 

Амфотерні сполуки. Явище амфотерності (на прикладах оксидів і 

гідроксидів); хімічні властивості, способи добування амфотерних гідроксидів 

Металічні елементи та їхні сполуки. Метали. 

Загальні відомості про металічні елементи та метали. Положення 

металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови 

атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку; загальні 

фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд 

активності металів; явище корозії. 

Лужні та лужноземель ні елементи. Хімічні властивості натрію, 

калію, магнію, кальцію; назви та формули найважливішихсполу к лужних і 

лужноземельних елементів; застосування сполук Натрію, Калію, Магнію, 

Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив; твердість 

води 

Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 

Галогени. Хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду; хімічні 

формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів 

(гідроген хлориду, галогені дів металічних елементів); способи добування в 

лабораторії та хімічні властивості гідроген хлориду і хлоридної кислоти; 

найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридної 

кислоти; якісна реакція для виявлення хлоридіонів. 

Оксиген і Сульфур. Хімічні формули кисню, озону, сірки та 

найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості 

кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; 

способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування 

кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для 

виявлення сульфатіонів. 

 

  



Органічна хімія 

Теоретичні основи органічної хімії. Найважливіші елементи 

органогени, органічні сполуки; природні та синтетичні органічні сполуки. 

Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв’язок у молекулах 

органічних сполук: енергія, довжина, просторова π- і σзв’язок. Класифікація 

органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю 

характеристичних (функціональних) груп. Поняття первинний (вторинний, 

третинний, четвертинний) атом Карбону. Номенклатура органічних сполук. 

Явище ізомерії, ізомери, структурна та просторова (геометрична, або цис-

транс-) ізомерія. 

Вуглеводні 

Алкани. Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова 

молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування. 

Алкени. Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія, будова 

молекул, хімічні властивості, способи добування, застосування; якісні реакції 

на подвійний зв’язок. 

Алкіни. Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія, будова 

молекул; хімічні властивості та способи добування етину, застосування; 

якісні реакції на потрійний зв’язок. 

Ароматичні вуглеводні. Бензен. Загальна формула аренів 

гомологічного ряду бензену. Будова, властивості, способи добування 

бензену; поняття про ароматичні зв’язки, електронну πсистему. 

Оксигеновмісні органічні сполуки 

Спирти. Характеристична (функціональна) група спиртів. 

Класифікація спиртів. Загальна формула одноатомних насичених спиртів. 

Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування та 

застосування. Поняття про водневий зв’язок. Етиленгліколь та гліцерол як 

представникибагатоа томних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти. 

Фенол. Формула фенолу. Будова молекули фенолу, характеристична 

(функціональна) група в ній; властивості, добування, застосування; якісні 

реакції на фенол. 

Альдегіди. Загальна формула альдегідів. Будова молекул альдегідів, 

характеристична (функціональна) група, номенклатура, ізомерія, властивості, 

добування, застосування; якісні реакції на альдегідну групу. 

Карбонові кислоти. Характеристична (функціональна) група 

карбонових кислот. Класифікація карбонових кислот. Загальна формула 

насичених одноосновних карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія 

одноосновних карбонових кислот, властивості, добування, застосування. 



Естери. Жири. Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, 

номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування. Жири – естери 

гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, 

добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби. 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули 

глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула 

відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, 

крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і 

крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування 

глюкози, крохмалю, целюлози. Розрізняти моно-, ди- та полісахариди. 

Наводити приклади застосування глюкози, крохмалю (виробництво етанолу) 

та целюлози (добування штучного ацетатного шовку) їхніми властивостями. 

Нітрогеновмісні органічні сполуки 

Аміни. Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація 

амінів. Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та 

застосування. 

Амінокислоти. Склад і будова молекул, номенклатура, властивості, 

добування, застосування амінокислот. Поняття про амфотерність 

амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди, пептидний зв’язок 

(пептидна група атомів). 

Білки. Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на 

білки. 
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На підставі результатів співбесіди комісія для проведення співбесіди з 

конкурсних предметів (на онові повної загальної середньої освіти) приймає 

рішення: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 

зарахування». 

Вступник за результатами співбесіди з конкурсних предметів 

рекомендується до зарахування в разі, якщо він виявив достатній рівень 

знань із дисциплін, які передбачені Умовами прийому та Правилами 

прийому. 

Вступник за результатами співбесіди з конкурсних предметів не 

допускається до участі в конкурсному відборі, якщо він виявив недостатній 

рівень знань з дисциплін, які передбачені Умовами прийому та Правилами 

прийому. 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 6 

від 22.03.2021 р.) 


