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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з навчальної дисципліни «Хімія» 

для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» для здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт, що вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, складена відповідно до чинної програми для 

закладів загальної середньої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних 

мов. 

Форма проведення вступного випробування – тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст програми навчальної дисципліни 

Базові знання «Хімія» формують природничо-наукові компетентності 

шляхом  вивчення навчальної дисципліни є уміння спостерігати і поясню 

вати хімічні явища, що відбуваються в лабораторії, на виробництві та у пов-

сякденному  житті; уміння поводитися  з речовинами, виконувати хімічні 

досліди. 

З метою підготовки до якісної оцінки знань курсу навчальної 

дисципліни « Хімія», студент повинен знати : 

 положення елемента в періодичній системі → будова атома → фізичні 

та хімічні властивості простої речовини → фізичні та хімічні 

властивості сполук (оксиду, гідрату оксиду, сполуки неметалічного 

елемента з Гідрогеном) → окремі найважливіші сполуки елемента 

(поширення у природі, добування, використання). 

 основні класи органічних сполук; 

ролі хімії в житті суспільства; 

 засвоювати хімічні поняття, закони, теорії,  

 осмислено використовувати знання, формулювати  оцініснних 

суджень, виявлення  власного ставлення  у різних життєвих ситуаціях; 

 самостійно й умотивовано організувати власну пізнавальну діяльність, 

виконувати лабораторні експерименти, проводити розрахунки за 

хімічними формулами і рівняннями; орієнтуватися і приймати рішення 

у проблемних  наукових та практичних ситуаціях; 

 розпізнавати небезпечні хімічні забруднення  та їх вплив на організм 

людини, ризику безпечного поводження  з легкозаймистими, 

токсичними та вибуховими  речовинами. 

 

Тема  1. Теорія будови органічних сполук 
 

Явище ізомерії та ізомери. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в 

молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук. Класифікація 



органічних сполук. Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули 

речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або 

відносною густиною,за кількістю реагентів або продуктів реакції. 

 

Тема  2. Вуглеводні 

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Алкени та алкіни. Алкадієни. Природні 

джерела вуглеводнів. Гетероциклічні сполуки. Природні джерела 

вуглеводнів. 

 

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки   

Поняття про характеристичну (функціональну) групу.Гідроксильна 

характеристична (функціональна) група. Хімічні властивості насичених 

одноатомних спиртів. Одержання  етанолу. Поняття про багатоатомні 

спирти.  Склад, будова молекул альдегідів, хімічні властивості етаналю, його 

одержання. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. 

 

Тема 4.   Нітрогеновмісні органічні сполуки 

 

Нітрогеновмісні сполуки:  аміни, амінокислоти. Білки. Біуретова реакція. 

Ксантопротеїнова реакція. Нуклеїнові кислоти. 

 

Тема 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів 

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. 

Принцип «мінімальної енергії». Валентність. Можливі ступені окиснення 

неметалічних елементів 2 і 3 періодів. Кристалічний і аморфний стани 

твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої 

будови. 

Тема 6. Неорганічні речовини і їхні властивості 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері. Кислоти. Кислотні 



дощі. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою 

сульфатною кислотами. Загальна характеристика металів. Фізичні 

властивості металів на основі їхньої будови. Солі, їх поширення в природі. 

Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. 

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів. Генетичні зв’язки 

між класами неорганічними сполук. 

Тема7 . Хімія і прогрес людства 

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів 

технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної 

проблем. Сучасні силікатні матеріали. 
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