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ВСТУП
Хімія належить до числа фундаментальних наук, які складають основу
теоретичної та науково-практичної підготовки інженерів-технологів.
Програму з хімії для вступних випробувань абітурієнтів, які вступають
на інженерно-технічні спеціальності і мають право на складання вступних
іспитів безпосередньо в університеті, укладено на основі чинної програми з
хімії для 7 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої
Міністерством освіти і науки України ( лист МОНУ від 22.08.2001р. №
1/11-3580 ).
Матеріал програми з хімії включає питання з загальної, неорганічної та
органічної хімії. Вступні іспити з хімії в Київському національному
університеті технологій та дизайну (КНУТД) проводяться письмово і
передбачають розв’язування задач різного рівня складності, щоб абітурієнт
зміг по можливості повніше розкрити свої знання. Тривалість екзамену 150
хвилин.
На вступних випробуванняхдозволяється користуватися для математичних
розрахунків мікрокалькулятором і хімічними таблицями: "Періодична
система хімічних елементів", "Розчинність кислот, основ і солей у воді", "
Електрохімічний ряд напруг металів".
Абітурієнт повинен знати:
•
основні положення та закони хімії;
•
вмітивизначати ступінь окиснення елементів та їхмасовучастку в
сполуках;
•
складатирівнянняхімічнихреакцій, малювати графічніформули;
•
знати будову атому, типи хімічногозв'язку, вміти користуватися
періодичною системою хімічнихелементів;
•
розуміти основні закономірностіхімічнихперетворень, мати поняття
про швидкість хімічнихреакцій;
•
вмітирозраховуватимасову та молярну концентрацію речовин в
розчині;
•
розуміти основні положення теорії електролітичноїдисоціації,
гідроліз
солей,
електроліз
розчинів
та
розплавів,
іоннірівнянняреакцій;
•
знати способиодержання, властивості та застосуванняосновних
хімічнихелементів та їх сполук;
•
володітитеорією будови органічнихсполукО.М. Бутлерова, знати
номенклатуру органічнихсполук та види ізомерії;
•
знати способи одержання сполук – представників основнихкласів
органічної хімії, їх властивості та застосування в промисловості та
побуті;
•
знати реакції синтезу полімерних матеріалів;
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вміти розв'язувати якісні та кількісні задачізвичайної та підвищеної
складності.
Один з варіантів екзаменаційного завдання, його розв’язок та
оформлення із заповненим талоном відповідей, наведено в розділі
«Методичні вказівки», розміщеному в кінці програми з хімії для вступних
випробувань.
•

ПРОГРАМАЗХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИХВИПРОБУВАНЬ
НАЗДОБУТТЯОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГОРІВНЯ
БАКАЛАВР.
ЗАГАЛЬНАХІМІЯ
1.ПРЕДМЕТ ТА ЗАДАЧІ ХІМІЇ.Місце хімії серед природничих наук. Явища фізичні та
хімічні. Екологічні проблеми хімії. Роль хімії в охороні навколишнього середовища.
2. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЕ ВЧЕННЯ.Основні хімічні поняття: атом; молекула;
відносні та абсолютні маси атомів та молекул; відносна атомна та відносна молекулярна
маса. Сталість складу речовин. Закон збереження маси, його значення в хімії. Моль - міра
кількості речовини. Молярна маса речовин і молярний об’єм газів. Закон Авогадро та
слідства з нього. Об’ємні відношення газів у реакціях. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.
Хімічний елемент, проста та складна речовина. Хімічні сполуки та механічні суміші.
Знаки хімічних елементів та хімічні формули. Валентність елементів. Розрахунки масової
частки хімічного елементу в речовині за його формулою. Встановлення хімічної формули
речовини за її складом. Хімічні рівняння. Розрахунки за хімічними рівняннями.
3. БУДОВА РЕЧОВИНИСклад атомних ядер (протони та нейтрони). Ізотопи. Будова
електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Особливості будови
атомів елементів великих періодів ( на прикладі ІV періоду). Нормальний і збуджений
стан атому.
Відкриття Д.І.Менделєєвим періодичного закону та створення періодичної системи
елементів. Сучасне формулювання періодичного закону. Великі та малі періоди, групи та
підгрупи. Закономірність зміни властивостей елементів в періодах, групах, підгрупах в
зв’язку з будовою електронних оболонок атомів; розміщення s-, р-, d-, f- елементів в
таблиці Д.І.Менделєєва та їх загальні властивості. Періодичність зміни властивостей
простих речовин та сполук елементів. Значення періодичного закону.
Електронегативність елементів. Хімічний зв’язок і будова молекул. Загальні положення
про хімічний зв’язок. Молекули, іони, вільні радикали. Основні типи та характеристики
хімічного зв’язку. Енергія, довжина та направленість зв’язку. Різні види гібридизації
атомних орбіталей: sр-, sр2-, sр3-. Внутрішньомолекулярна та міжмолекулярна взаємодія.
Ковалентний зв’язок (полярний і неполярний).
Донорно-акцепторний механізм
утворення ковалентного зв’язку. Іонний зв’язок, його відмінність від кованлентного.
Ступінь окиснення. Металічний зв’язок. Водневий зв’язок, причини його утворення.
Електростатична взаємодія молекул.
4. КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.Реакції сполучення, розкладу, заміщення,
обміну. Необоротні та оборотні хімічні реакціїї. Теплові ефекти хімічних реакцій,
термохімічні равняння. Ендо- та екзотермічні реакції.Окислювально-відновні реакції.
Процеси окиснення та відновлення.
5. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОТІКАННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.Швидкість
хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від природи та концентрації реагуючих
речовин, поверхні дотику. Каталіз і каталізатори. Закон діючих мас.
Вплив температури на швидкість хімічної реакції. Правило Вант-Гоффа. Температурний
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коефіцієнт швидкості реакції.Хімічна рівновага. Умови зміщення хімічної рівноваги
(Принцип ЛеШательє). Константа рівноваги.
6. РОЗЧИНИЗагальні поняття про розчини. Розчинність речовин. Вплив природи
речовини, температури та тиску на розчинність.Теплові ефекти, які супроводжують
утворення розчинів. Способи кількісного вираження складу розчинів (концентрація):
масова частка та масова концентрація розчиненої речовини, молярна концентрація.
7. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯОсобливості розчинів електролітів. Теорія
електролітичної дисоціації. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Дисоціація
кислот, основ, солей, амфотерних гідроксидів. Ступінчаста дисоціація. Властивості основ,
кислот та солей у світлі теорії електролітичной дисоціації. Молекулярні та іонномолекулярні рівняння реакцій ( повні та скорочені). Зворотні та незворотні іонні реакції.
Електролітична дисоціація молекул води. Водневий показник (рН) в нейтральних, кислих і
лужних розчинах. Індикатори.
8.ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУКОксиди несолетворні й солетворні:
кислотні, основні та амфотерні. Способи добування та властивості оксидів.
Гідроксиди, їх склад і назви. Гідроксигрупа. Нерозчинні гідроксиди - основи, розчинні луги, їх хімічні властивості. Амфотерні гідроксиди.
Кислоти, їх склад і назви. Загальні властивості кислот та способи добування. Реакція
нейтралізації.
Солі, їх склад та назва. Хімічні властивості солей. Поняття про середні, кислі та основні
солі. Загальні уявлення про комплексні сполуки. Поняття про гідроліз солей. Реакція
середовища (рН) при гідролізі солей.
Написання графічних формул молекул неорганічних сполук основних класів.
Генетичний зв’язок між оксидами, гідроксидами, кислотами та солями.
9. ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИПоняття про вищий, нижчий та проміжний
ступені окислення елементів. Окислювач і відновник. Окислювально-відновні властивості
елементів і їх сполучень. Використання методуелектронного балансу при складанні
окислювально-відновних рівнянь.
Електродні потенціали. Ряд стандартних (водневих) потенціалів металів (ряд напруг), його
характеристика.
Поняття про електроліз. Анодне окислення та катодне відновлення. Електроліз розчинів і
розплавів електролітів (на прикладі натрію хлориду). Закони Фарадея. Практичне
застосування електролізу.
НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІВ ТА ЇХ СПОЛУК
Неметали, їх сполуки та властивості. Розташування елементів в періодичній системі.
Електронна будова атомів елементів. Знаходження неметалів в природі, методи їх
одержання та застосування. Фізичні та хімічні властивості найважливіших неметалів. Гідроген, положення в періодичній системі, хімічні властивості: взаємодія з неметалами,
оксидами металів, органічними речовинами. Добування водню в лабораторії.
Застосування як екологічно чистого палива і сировини для хімічної промисловості.
• Оксиген (кисень), його фізичні та хімічні властивості. Роль кисню у природі та
застосування в техніці.
Пероксид водню (ступінь окиснення оксигену, окисні та відновні властивості)
Вода. Будова молекули. Фізичні та хімічні властивості. Кристалогідрати. Охорона
водоймищ від забруднення. Очищення води. Проблеми розроблення і створення
безвідходних технологій.
• Галогени. Водневі сполуки галогенів, галогеноводневі кислоти. Поняття про кисневі
сполуки Хлору. Реакції хлору з неорганічними та органічними речовинами. Хлороводень, його добування. Хлоридна кислоти, її солі. Застосування хлору та його сполук.
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•Загальна характеристика елементів головної підгрупи VІ-ої групи періодичної системи.
Сульфур, її фізичні та хімічні властивості. Оксиди Сульфуру (ІV), Сульфуру (VІ) їх
добування, хімічні властивості. Сірководень,
сульфідна кислота,
сульфіди.
Кисневмісні кислоти та їх солі. Сульфатна кислота, її властивості. Хімічні реакції, які
лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом, та
закономірності їх перебігу. Окисні властивості концентрованої сульфатної кислоти.
• Нітроген і його сполуки. Водневі сполуки Нітрогену: аміак, сполуки амонію, нітриди.
Оксиди Нітрогену (ІІ) і Нітрогену (ІV) у виробництві нітратної кислоти. Нітритна та
нітратна кислоти, їх властивості. Хімічні особливості нітратної кислоти. Нітрати. Азотні
добрива.
•Загальна характеристика елементів головної підгрупи V-оїгрупи періодичної системи.
Фосфор, його алотропні форми. Хімічні та фізичні властивості. Оксиди Фосфору.
Ортофосфорна кислота та її солі. Фосфорні добрива.
• Карбон, його алотропні форми. Хімічні властивості вуглецю, як простої речовини.
Оксиди карбону (ІІ) та (ІV), їх хімічні властивості. Карбонатна кислота та її солі.
•Загальна характеристика елементів головної підгрупи ІV-ої групи періодичної
системи. Силіцій, його хімічні властивості. Оксид силіцію (ІV), силіцієва кислота та її
солі. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.
2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПОЛУК
Метали, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів (металічний
зв’язок). Електрохімічний ряд напруг металів. Характерні фізичні і хімічні властивості
металів. Корозія металів. Засоби боротьби з корозією. Знаходження металів в природі.
Метали в сучасній техніці. Основні способи промислового добування металів:
відновлення вугіллям, оксидом карбону (ІІ), воднем, алюмотермія, електрохімічні
способи вилучення металів з їх сполук
•Лужні метали, їх характеристика за положенням у періодичній системі та будова
атомів. Сполуки натрію і калію в природі. Калійні добрива. Гідроксиди натрію та калію,
їх хімічні властивості, добування.
•Кальцій, його сполуки в природі. Оксид та гідроксид кальцію, їх хімічні властивості,
добування і застосування. Якісні реакції на іони кальцію та барію.
• Алюміній, характеристика елемента та його сполук за положенням у періодичній
системі. Амфотерність оксиду та гідроксиду алюмінію. Сполуки алюмінію в природі,
його роль у техніці.
• Ферум, його оксиди та гідроксиди, залежність їх властивостей від ступеня окиснення
Феруму. Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну і сталі. Роль заліза та
його сплавів у техніці.
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова.Залежність властивостей
органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія. Електронна природа хімічних зв’язків
у молекулах органічних сполук. Способи розриву звязків, поняття про вільні радікали.
Основні джерела добування органічних сполук: викопне вугілля, нафта, природні
гази. Найважливіші продукти їх переробки. Поняття про паливо.
Класифікація типів органічних реакцій та органічних сполук. Найважливіші класи
органічних сполук:
• Насичені вуглеводні, їх гомологічний ряд, електронна та просторова будова( sp3гібридизація). Номенклатура алканів, їх фізичні та хімічні властивості. Метан. Насичені
вуглеводні в природі, застосування в техніці.
• Ненасичені вуглеводні (алкени): етилен, пропілен. Електронна будова, sp2–гібридизація, σ - таπ – зв’язки. Ізомерія. Номенклатура і хімічні властивості етиленових
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вуглеводнів, правило Марковнікова.
Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук: мономер, полімер, елементарний
ланцюг, полімеризація, ступінь полімеризації. Поліетилен. Поліпропілен.
•Дієнові вуглеводні: бутадієн, ізопрен. Природний каучук його будова і властивості.
Синтетичний каучук.
• Ацетиленові вуглеводні: ацетилен, особливості його будови (sp-гібридизація,
потрійний зв’язок. Добування ацетилену карбідним способом та із метану, хімічні
властивості, застосування. Гомологічний ряд і номенклатура ацетиленових вуглеводнів.
• Ароматичні вуглеводні. Бензол, його електронна будова, хімічні властивості,
промислове добування. Поняття про взаємний вплив атомів на прикладі толуолу.
• Природні джерела вуглеводнів: нафта, природний і попутний нафтові гази. Вугілля.
Перегока нафти. Крекінг нафтових продуктів.
• Спирти, їх будова, номенклатура. Водневий зв’язок і його вплив на фізичні
властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Промисловий
синтез і застосування метанолу, етанолу. Поняття про багатоатомні спирти, особливості
гліцерину.
• Фенол, його будова, взвємний вплив атомів в молекулі. Хімічні властивості фенолу в
порівнянні з властивостями спиртів та бензолу. Застосування фенолу.
•Альдегіди, їх електронна будова. Хімічні властивості. Добування і застосування
мурашиного і оцтового альдегідів. Реакції поліконденсації. Номенклатура альдегідів.
•Карбонові кислоти: електронна будова карбоксильної групи, гомологічний ряд, фізичні
та хімічні властивості. Головні представники одноосновних карбонових кислот: оцтова,
стеаринова, пальмітинова, олеїнова та їх солі. Мило.
•Складні ефіри, їх будова, добування за реакцією етерифікації, хімічні властивості. Жири
як представники складних ефірів, їх роль у природі, хімічна переробка.
•Вуглеводи. Глюкоза, її будова, хімічні властивості, роль у природі. Сахароза її
гідроліз.Крохмаль, целюлоза, їх будова, хімічні властивості, роль у природі та технічне
застосування. Фотосинтез. Поняття про штучні волокна.
•Нітросполуки. Реакція нітрування. Нітробензол.
•Аміни як органічні основи, їх реакція з водою та кислотами. Анілін, його добування і
застосування.
•Амінокислоти, їх будова, хімічні особливості. Синтетичне волокно, капрон. Альфаамінокислоти як структурні одиниці білків. Пептидний зв’язок. Будова та біологічна
роль білків.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Всі варіанти екзаменаційних білетів мають однакову складність, а всі
задачі– однозначні відповіді.
• Екзаменаційна робота виконується на аркушахпаперу зі штампом
вищого навчального закладу. Робота складається з двохчастин: чистового
варіанту та чернетки.
• Розв'язання завдання, а також відповідь слідприводити в тих одиницях,
яківказані в умові задачі.
• При розв'язуванні задач з хіміїнеобхідно користуватисявідносними
атомнимимасамиелементів, округленими до цілих чисел,згідно з існуючими
правилами. (Вийняток становить відносна атомнамаса хлору – 35,5).
•
Відповідіповинні
бути
чіткимита
грунтовними.
Обгрунтуваннямєнаписання
хімічного
рівнянняреакції,
описявища,
формулювання закону, складання схем перетвореньтощо.
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• Відповіді на деякірозрахункові завдання в частині ІІтреба приводити у
виглядіслів: «Так» або «Ні» з обов’язковимобгрунтуванням.
• Після того, як робота повністювиконана та перевірена, одержані
відповіді, слід перенести в талон відповідей.Літерне (для тестових завдань)
та числовезначення (для розрахункових завдань) кожної відповідінеобхідно
записувати в рядок, щовідповідає номеру завдання в екзаменаційному
білеті. Відповідізаписувати у виглядіцілого числа абодесятковогодробу без
одиницьвиміру.
• Помилкову відповідь необхіднозакреслити однієюрискою,ів тому ж
рядку написатиправильну відповідь. У рядку нерозв'язаногозавдання
ставиться рисочка.
• Математичнапохибкачиневірнийзапис відповідей не єпідставою для
зміни оцінки при апеляції.
• Екзаменаційнаоцінкавизначається кількістюодержанихабітурієнтом
балів за результатамирозв'язання кожного завдання.
В якості прикладу структури екзаменаційного завдання та формах запису розв'язків розглянемо один із
запропонованих на екзамені варіантів.
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Частина I(тестові завдання)
1. Які з наведених нижче сполук слід віднести до простих:
А: Н2О
Б: O2
В: CuSO4 Г: O3
Д: Cu

Е: Na2SO4

2. Формули оксиду та його гідратних форм для елемента з порядковим номером 13
є:
А: RO
Б: R2O3
В: R(OH)2 Г: R(OH)3 Д: H2RO3 Е: H3RO3
3. Відновні властивості елементів головної підгрупи I-ої групи періодичної
системи із зростанням порядкового номера:
А.ЗбільшуютьсяБ.ЗменшуютьсяВ. Не змінюються
4. Іон Na+ має таку електронну будову:
А: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2
Б: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1
В: 1s22s22p6
Г: 1s 2 2s 2 2p 5
5. Реакціями самоокиснення-самовідновлення для нітроген (IV) оксиду є:
А. 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2
Б.7H2 + 2NO2 = 4H2O + 2NH3
В.2NO2 + F2 + 2H2O = 2HF + 2HNO3
Г.2NO2 + 2KOH = H2O + KNO2 + KNO3
6. Чи зміниться стан рівноваги в наведених реакціях при підвищенні тиску?
Знайдіть відповідність:
Реакція
Стан рівноваги
1) H2+ I2
2HIА. Зміститься вправо
2) 2NO2 O2 + 2NO Б. Зміститься вліво
3) 3H2 + N22NH3
В. Не зміниться
Відповідь: 1)____, 2)____, 3)____.

Частина II (розрахункові завдання)
амоній
хлориду
утвориться,
якщозмішати1,0мольхлороводню з аміакоммасою17г? Відповідь вказати з
точністю до десятих.
8. Які з наведених оксидів відносяться до кислотних: 1) МgО; 2) ZnО; 3)
SО2; 4) ВеО; 5) NO; 6) Р2О5? У відповідівкажіть суму номерів цихоксидів.
9. Будова зовнішньогорівня атому має формулу ...3d3 4s2. Якийцеелемент?
Вкажітъ номер групи, в якійрозміщенийцейелемент в періодичній системі.
10. Тепловийефектреакціїутворення хлороводню за реакцією:
Н2
+
С12
=
2НСl
дорівнює
179,2
кДж.У
відповідівкажітьтепловийефектвзаємодії1,5 лводню з надлишком хлору.
11. Скластиповне рівняння окисно-відновноїреакції:
КМnО4+ Nа2SО3 + Н2SО4= МnSО4 + К2SО4 + Nа2SО4 + Н2О.
У відповіді вказати суму стехіометричних коефіцієнтів рівняння в лівій
частині рівняння.
12. Воднийрозчин,
що
міститьортофосфорну
кислоту
масою49г,
нейтралізуваликальцію гідроксидоммасою40,7г. У відповідівказатимасу (в
грамах з точністю до цілих) преципітату СаНРО4⋅2Н2О, щоутворився.
7. Скількиграмів

Розв'язаннярозрахунковихзавдань
7. Рівняння реакції між аміаком та хлороводнем:NH3 + HCl = NH4Cl
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З

рівняння:

1

моль

аміаку

взаємодіє з хлороводнем кількістю 1

моль з утворенням одного молю амоній хлориду. Відомо, щоν =

m
, деν –
M

кількість моль речовини, m – масаречовини, М – молярнамасаречовини.17
гаміакувідповідає одному молю тому,що молярнамасааміаку дорівнює 17
г/моль. За умовою задачі, утворитьсятеж1 мольNH4Cl,тобтомасацієїсолі
дорівнює: m = ν ⋅ M = 1 моль ⋅ 53,5 г / моль = 53,5 г .
Відповідь: [53,5]
8. З наведених оксидів: 1) МgО; 2) ZnO; 3) SО2; 4) ВеО; 5) NO; 6) P2O5 до
кислотних відносяться тільки два оксиди під номерами 3 та 6: 3) SО2 та 6)
P2O5, тобто сума номерів: 3 + 6 = 9. МgО – основний оксид; ZnO та ВеО
амфотерні; NО – несолетворний оксид. Відповідь: [ 9 ]
9. Місце розміщення атому в періодичній системі хімічних елементів
за
будовою зовнішнього або валентного рівня визначається за таким правилом:
номер валентного рівня співпадає з номером періоду, а загальна сума
валентних електронів – з номером групи; якщо на зовнішньому енергетичному
рівні атому є тільки s– або s– та p– електрони, то це елемент головної підгрупи,
а якщо d– та s– або f– та s–, то це елемент побічної підгрупи. Користуючись
цим правилом, можна зробити висновок, що атом, будова зовнішнього рівня
якого має формулу ...3d34s2, розміщується в четвертому періоді, в побічній
підгрупі п'ятої групи – це ванадій
Відповідь: [ 5 ]
10. За реакцією утвореннядвох молів хлороводню: Н2 + С12 = 2НСl,
тепловийефект дорівнює 179,2 кДж.
Щоб визначититепловийефектреакціївзаємодії1,5 л водню з надлишком
хлору, необхідно скластипропорцію:
1,5 л
x кДж
H 2 + Сl 2 = 2HCl + 179,2 кДж
22,4 л
1,5 л ⋅ 179,2 кДж
Звідси, x =
= 12 кДж.
Відповідь: [ 12 ]
22,4 л
11. Щоб скласти повне рівняння окисно-відновної реакції:
КМnО4 + Nа2SО3 + Н2SО4= МnSО4 + К2SО4 + Nа2SО4 + Н2О,
треба підібрати стехіометричні коефіцієнти.
Спочатку слід визначити ступені окиснення окисника та відновника:
7+

4+

КМnО4+ Nа2SО3 + Н2SО4

2+

6+

МnSО4 + К2SО4 + Nа2SО4 + Н2О

Підбір коефіцієнтів в рівнянні за методом електронного балансу зводиться
до того, щоб зрівняти число електронів, які віддав відновник, з числом
електронів, які прийняв окисник. Це досягається знаходженням найменшого
спільного кратного, поділивши на яке кількість відданих і прийнятих електронів
відновником і окисником відповідно, можна визначити кількість атомів
окисника і відновника, що приймають участь в реакції:
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4+

6+

відновник(Nа2SО3)S – 2ē
7+

→S5

процес окиснення

→Mn

2

2+

окисник( КМnО4)Mn +5ē

процес відновлення

Таким чином, у наведеному прикладі, кількість молекул відновника

4+

7+

(Nа2SО3) буде дорівнювати 5, а молекул окисника (KMnO4) – 2. Інші коефіцієнти
підбирають звичайним способом. Підібравши відповідні коефіцієнти рівняння
має остаточний вигляд:
2КМnО4+ 5Nа2SО3 + 3Н2SО4 = 2МnSО4 + К2SО4 + 5Nа2SО4 + 3Н2О.
Сума коефіцієнтів в лівій частині рівняння дорівнює: 2 + 5 + 3 = 10.
Відповідь: [ 10 ]
12. Рівняння реакції утворення преципітату відбувається за схемою:
49 г

40,7 г/моль

98 г/моль

74 г/моль

H 3 PO 4 + Ca(OH) 2 = СaHPO 4 ⋅ 2H 2 O .

Визначимо, скільки молів ортофосфорної кислоти та кальцію гідроксиду
було використано за умовою задачі:
m( H 3 PO4 )
49 г
ν ( H 3 PO4 ) =
= 0,5 моль ;
; ν ( H 3 PO4 ) =
98 г / моль
M ( H 3 PO4 )

ν (Ca (OH ) 2 ) =

m(Ca (OH ) 2 )
M (Ca (OH ) 2 )

; ν (Ca (OH ) 2 ) =

40,7 г
= 0,55 моль .
74 г / моль

Таким чином, кальцію гідроксиду на 0,05 моль в надлишку. Розрахунки
треба
проводити
з
використанням
кількостіортофосфорноїкислоти,
тобторечовини, яка є в нестачі. За умовою задачіможнаодержатилише 0,5 моль
преципітату. Визначимойогомасу за формулою:
m(CaHPO4 ⋅ 2 H 2 O ) = ν (CaHPO4 ⋅ 2 H 2 O ) ⋅ M (CaHPO4 ⋅ 2 H 2 O )
де ⋅ M (CaHPO4 ⋅ 2 H 2 O ) =40 + 1 + 31 + 4⋅16 + 2⋅18 = 172 (г/моль);

m(CaHPO4 ⋅ 2 H 2 O ) = 0,5 моль ⋅172 г/моль = 86 г.

Відповідь: [ 86 ]

Зразок заповнення талону відповідей
Тестовізавдання

Розрахунковізавдання
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(частина I)
№ завдання
Відповідь
1
Б, Г, Д
2
Б, Г, Е
3
А
4
В
5
А, Г
6
В, Б, А

(частина II)
№ завдання
Відповідь
7
53,5
8
9
9
5
10
12,0
11
10
12
86

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
(за шкалою ECTS)
екзаменаційних завдань з хімії для вступних випробувань
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Екзаменаційні білети з хімії для вступних випробувань на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр включають в себе 12 завдань, у тому
числі:
− перші 6 (частина І) – тестові завдання, що потребують вибору однієї або
декількох правильних відповідей із запропонованих варіантів;
− другі 6 (частина ІІ) – завдання, що потребують розв’язку та
обгрунтування.
100 балів з оцінкою «незадовільно» абітурієнт отримує, якщо він розв’язав
правильно лише два завдання.
Щоб отримати більшу кількість балів та позитивну оцінку необхідно
розв’язати додатково від 3 до 10 завдань. Кожна правильна відповідь
(слідуючих десяти завдань) оцінюється в 10 балів.
Максимальна кількість балів - 200
Результати вирішення екзаменаційного завдання оцінюються за шкалоюECTS:
100
110-120
130-150
160-180
190-200

Незадовільно
Достатньо
Задовільно
Добре
Відмінно

На запитання, що можуть виникнути під час підготовки до вступних іспитів
з хімії, можна буде отримати відповідь на передекзаменаційних консультаціях.
РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРА
Крім шкільних підручників при підготовці до вступних випробувань
рекомендуєтсякористуватисятакою літературою:
1. Сухан В.В., Табенська Т.В. та ін. – Хімія. Посібник для вступників до
вузів.–К.: Либідь, 1993
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2. Хімія: Методичні вказівки до
проведення вступних випробувань
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр/ Упор.
Т.А.Пальчевська, А.В.Голубєв та ін.- К.: КНУТД, 2012. – 38 с.
3. Хомченко Г.П. Хімія для вступників до вузів. - К.: Вища школа, 2001
4. Хомченко І.Г. Збірник задач івправ з хімії для учнів середніх спеціальних
закладів.– К.: Вища школа, 2002
5. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів.-К.:
Вища школа, 2001
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