


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою проведення вступного іспиту з «Хімії» є з'ясування рівня теоретичних знань 
вступників, яких вони набули на базі повної загальної середньої освіти з метою формування 
рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Програма призначена для підготовки вступників до 
здавання вступного іспиту з «Хімії» до Енергодарського інституту державного та 
муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету». 

Завдання письмової роботи спрямовані на оцінку знань та вмінь вступників: 
 відносно складання рівнянь хімічних реакцій, які відображають властивості різних 

класів неорганічних та органічних сполук;  
складання рівнянь окисно-відновних реакцій, рівнянь дисоціації електролітів; 
виконання розрахунків за хімічними формулами, знаходження молекулярної маси 

речовини і встановлення молекулярної формули;  
визначення маси речовини, яку можна добути з вихідної речовини, що має певний 

процент домішок;  
обчислення об’єму газоподібних продуктів реакції;  
визначення виходу продукту в процентах від теоретично можливого;  
знаходження складу суміші за відомою кількістю продукту реакції. 
 

ІІ. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

Розділ 1. Загальна хімія 
 

1. Основні хімічні поняття. Речовина. 
2. Хімічна реакція. 
3. Будова атомів і простих йонів. 
4. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.  
5. Хімічний зв'язок. 
6. Окислювально-відновні реакції, їх складання методом електронного балансу. 
7. Суміш речовин. Розчин.  

 
Розділ 2. Неорганічна хімія 

 
1. Загальні відомості про неметалічні елементи та неметали. 
2. Загальні відомості про металічні елементи та метали. 
3. Оксиди. 
4. Основи. 
5. Кислоти. 
6. Солі. 
7. Амфотерні сполуки. 
8. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук. 

 
Розділ 3. Органічна хімія 

 
1. Теоретичні основи органічної хімії. 
2. Алкани. Алкени. Алкіни 
3. Ароматичні вуглеводні. Бензин.  
4. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка 
5. Спирти. 



6. Фенол. 
7. Альдегіди. 
8. Карбонові кислоти. 
9. Естери. Жири. 
10. Вуглеводи.  
11. Аміни. Амінокислоти.  
12. Білки 
13. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Найпоширеніші полімери та 

сфери їхнього використання. 
14. Установлення генетичних зв’язків між різними класами органічних сполук.  
  

Розділ 4. Обчислення в хімії 
 

1. Розв’язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки.  
2. Вираження кількісного складу розчину (суміші). 
3. Розв’язування задач за рівняннями реакцій.  

 
ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.  
Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями 

складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, 
як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у процесі пошуку 
відповіді.  

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для розв’язання яких 
достатньо знати формули, властивості основних класів хімічних речовин, хімічні поняття та 
закони, передбачені програмою загальноосвітніх закладів, а також вміти виконувати прості 
стехіометричні розрахунки, хімічні перетворення.  

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами. 
2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, розв’язання яких 

вимагає від вступника застосування базових знань для виконання хімічних завдань, 
розв’язування стандартних задач.  

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами. 
3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, розв’язання яких, як правило, 

вимагає вміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, застосовувати глибину та строгість 
суджень, вміння обирати раціональний шлях розв’язку хімічних завдань.  

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п’ятьма балами. 
Отже, максимальна кількість балів, яку вступник може отримати за правильно 

виконані завдання всіх трьох рівнів, складає 100 балів. 
Робота оцінюється  в 0 балів, якщо в роботі не закреслена жодна відповідь або немає 

жодної вірної відповіді.  
У разі наявності в роботі більше однієї відміченої відповіді на кожне запитання, за це 

запитання виставляється нуль балів (окрім випадків, коли одна з відмічених відповідей на 
запитання закреслена, а інша зазначена акуратно та чітко). 

Усі попередні кроки і міркування, що приводять до відповіді на завдання, вступник 
виконує на чернетці. Перевірка цих записів екзаменаторами не передбачається. 
Екзаменатори перевіряють лише вірність закреслених відповідей серед запропонованих на 
кожне завдання варіантів А, Б, В, Г, Д, Е в листі відповіді.  

 
 

 




