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11..  ООссннооввнніі  ххііммііччнніі  ппоонняяттттяя..  РРееччооввииннаа..  ППоонняяттттяя  ррееччооввииннаа,,  ффііззииччннее  ттііллоо,,  

ммааттееррііаалл,,  ппррооссттаа  ррееччооввииннаа,,  ссккллааддннаа  ррееччооввииннаа,,  ххііммііччннаа  ссппооллууккаа,,  ххііммііччннаа  

ррееааккццііяя,,  ххііммііччннаа  ффооррммууллаа,,  ссххееммаа  ррееааккццііїї,,  ххііммііччннее  ррііввнняянннняя,,  ввііддннооссннаа  ааттооммннаа  

((ммооллееккуулляяррннаа))  ммаассаа,,  ммоолляяррннаа  ммаассаа,,  ккііллььккііссттьь  ррееччооввииннии;;  ннааззввии  іі  ссккллаадд  ооккррееммиихх  

ттииппіівв  ссуумміішшеейй  ррееччооввиинн;;  ммееттооддии  ррооззддііллеенннняя  ссуумміішшеейй;;  ооддиинниицціі  ввииммііррюювваанннняя  

ммаассии,,  ообб’’єєммуу,,  ккііллььккооссттіі  ррееччооввииннии,,  ггууссттииннии,,  ммоолляяррннооїї  ммаассии,,  ммоолляяррннооггоо  ообб’’єєммуу;;  

ззннааччеенннняя  ттееммппееррааттууррии  йй  ттииссккуу,,  яяккіі  ввііддппооввііддааююттьь  ннооррммааллььнниимм  ууммоовваамм  ((нн..  уу..)),,  

ммоолляяррнниийй  ообб’’єємм  ггааззуу  ((ззаа  нн..  уу..));;  ззааккоонн  ААввооггааддрроо;;  ччииссллоо  ААввооггааддрроо;;  ссеерреедднняя  

ввііддннооссннаа  ммооллееккуулляяррннаа  ммаассаа  ппооввііттрряя..  ФФііззииччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ррееччооввииннии..  

22..  ХХііммііччннаа  ррееааккццііяя..  ЗЗааккооннии  ззббеерреежжеенннняя  ммаассии  ррееччооввиинн  ппіідд  ччаасс  ххііммііччннооїї  

ррееааккццііїї,,  ообб’’єєммнниихх  ссппііввввіідднноошшеенньь  ггааззіівв  уу  ххііммііччнніійй  ррееааккццііїї;;  ппррииннцциипп  ЛЛее  

ШШааттееллььєє;;  ззооввнніішшнніі  ееффееккттии,,  щщоо  ссууппррооввоодджжууююттьь  ххііммііччнніі  ррееааккццііїї;;  ппоонняяттттяя  

ооккиисснниикк,,  ввііддннооввнниикк,,  ооккииссннеенннняя,,  ввііддннооввллеенннняя,,  ккааттааллііззааттоорр,,  ххііммііччннаа  ррііввннооввааггаа;;  

ттииппии  ххііммііччнниихх  ррееааккцціійй..  

33..  ППееррііооддииччнниийй  ззааккоонн  іі  ппееррііооддииччннаа  ссииссттееммаа  ххііммііччнниихх  ееллееммееннттіівв  ДД..  ІІ..  

ММееннддееллєєєєвваа..  ППееррііооддииччнниийй  ззааккоонн  ((ссууччаассннее  ффооррммууллюювваанннняя)),,  ссттррууккттуурраа  

ккооррооттккооггоо  іі  ддооввггооггоо  ввааррііааннттіівв  ппееррііооддииччннооїї  ссииссттееммии,,  ггррууппии  ннааййвваажжллииввіішшиихх  

ееллееммееннттіівв,,  ррооззммііщщеенннняя  ммееттааллііччнниихх  іі  ннееммееттааллііччнниихх  ееллееммееннттіівв  уу  ппееррііооддииччнніійй  

ссииссттеемміі..  

44..  ББууддоовваа  ааттооммаа..  ССккллаадд  ааттооммаа;;  ппоонняяттттяя  ннууккллоонн,,  ннуукклліідд,,  ііззооттооппии,,  ппррооттооннннее  

ччииссллоо,,  ннууккллооннннее  ччииссллоо,,  ооррббііттаалльь,,  ееннееррггееттииччнниийй  ррііввеенньь  ((ппііддррііввеенньь)),,  ееллееккттррооннннаа  

ооббооллооннккаа,,  ссппаарреенниийй  ((ннеессппаарреенниийй))  ееллееккттрроонн;;  ссууттннііссттьь  яяввиищщаа  ррааддііооааккттииввннооссттіі;;  

ффооррммии  ss--  іі  рр--ооррббііттааллеейй,,  ррооззммііщщеенннняя  рр--ооррббііттааллеейй  уу  ппррооссттоорріі;;  ппооссллііддооввннііссттьь  

ееннееррггееттииччнниихх  ррііввнніівв  вв  ааттоомміі..  

55..  ХХііммііччнниийй  ззвв’’яяззоокк..  ООссннооввнніі  ттииппии  ххііммііччннооггоо  ззвв’’яяззккуу  ((ййоонннниийй,,  

ккооввааллееннттнниийй,,  ввооддннееввиийй,,  ммееттааллііччнниийй));;  ттииппии  ккррииссттааллііччнниихх  ґґррааттоокк;;  ппоонняяттттяя  

ееллееккттррооннееггааттииввннііссттьь  ееллееммееннттаа,,  ссттууппіінньь  ооккииссннеенннняя  ееллееммееннттаа  вв  ррееччооввиинніі,,  



ккррааттннііссттьь  ккооввааллееннттннооггоо  ззвв’’яяззккуу,,  ппоолляяррннііссттьь  ккооввааллееннттннооггоо  ззвв’’яяззккуу..  ДДооннооррнноо--

ааккццееппттооррнниийй  ммееххааннііззмм  ууттввоорреенннняя  ккооввааллееннттннооггоо  ззвв’’яяззккуу..  

66..  РРооззччииннии..  ППоонняяттттяя  ррооззччиинн,,  ккррииссттааллооггііддрраатт,,  ееллееккттрроолліітт,,  ннееееллееккттрроолліітт,,  

ссттууппіінньь  ееллееккттррооллііттииччннооїї  ддииссооццііааццііїї;;  ккооммппооннееннттии  ррооззччииннуу::  ррооззччиинннниикк,,  

ррооззччииннееннаа  ррееччооввииннаа;;  ззааббааррввллеенннняя  ііннддииккааттоорріівв  ((ууннііввееррссааллььннооггоо,,  ллааккммууссуу,,  

ффееннооллффттааллееїїннуу,,  ммееттииллооррааннжжуу))  вв  ккииссллооммуу,,  ллуужжннооммуу  іі  ннееййттррааллььннооммуу  

ссееррееддооввиищщіі;;  ббууддоовваа  ммооллееккууллии  ввооддии;;  ввооддннееввиийй  ззвв’’яяззоокк  уу  ввооддіі,,  ссууттннііссттьь  

ппррооццеессіівв  ррооззччииннеенннняя,,  ееллееккттррооллііттииччннооїї  ддииссооццііааццііїї..  

77..  ООккссииддии..  ВВииззннааччеенннняя,,  ннааззввии,,  ккллаассииффііккааццііяя,,  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  

ддооббуувваанннняя  ооккссииддіівв..  

88..  ООссннооввии..  ВВииззннааччеенннняя,,  ннааззввии,,  ккллаассииффііккааццііяя,,  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  

ддооббуувваанннняя  оосснноовв..  

99..  ККииссллооттии..  ВВииззннааччеенннняя,,  ннааззввии,,  ккллаассииффііккааццііяя,,  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  

ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  ккииссллоотт..  

1100..  ССоолліі..  ВВииззннааччеенннняя,,  ннааззввии,,  ккллаассииффііккааццііяя,,  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  

ддооббуувваанннняя  ссооллеейй..  

1111..  ААммффооттееррнніі  ссппооллууккии..  ППоонняяттттяя  ааммффооттееррннооссттіі;;  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  

ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  ааммффооттееррнниихх  ооккссииддіівв  іі  ггііддррооккссииддіівв..  

1122..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ммееттааллііччнніі  ееллееммееннттии  ттаа  ммееттааллии..  ППооллоожжеенннняя  

ммееттааллііччнниихх  ееллееммееннттіівв  уу  ппееррііооддииччнніійй  ссииссттеемміі;;  ооссооббллииввооссттіі  ееллееккттррооннннооїї  ббууддооввии  

ааттоомміівв  ммееттааллііччнниихх  ееллееммееннттіівв;;  ооссооббллииввооссттіі  ммееттааллііччннооггоо  ззвв’’яяззккуу;;  ззааггааллььнніі  

ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ммееттаалліівв;;  ззааггааллььнніі  ссппооссооббии  їїхх  ддооббуувваанннняя;;  

ппоонняяттттяя  ккооррооззііїї,,  ссппооссооббии  ззааххииссттуу  ммееттаалліівв  ввіідд  ккооррооззііїї;;  ссппллааввии  ннаа  ооссннооввіі  ззааллііззаа  

((ччааввуунн,,  ссттаалльь))..  

1133..  ЛЛуужжнніі  ттаа  ллуужжннооззееммееллььнніі  ееллееммееннттии..  ХХііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ннааттррііюю,,  

ккааллііюю,,  ммааггннііюю,,  ккааллььццііюю;;  ннааззввии  ттаа  ффооррммууллии  ннааййвваажжллииввіішшиихх  ссппооллуукк  ллуужжнниихх  іі  

ллуужжннооззееммееллььнниихх  ееллееммееннттіівв;;  ззаассттооссуувваанннняя  ссппооллуукк  ННааттррііюю,,  ККааллііюю,,  ММааггннііюю,,  

ККааллььццііюю;;  ххііммііччнніі  ффооррммууллии  іі  ннааззввии  ннааййвваажжллииввіішшиихх  ккааллііййнниихх  ддооббрриивв;;  ттввееррддііссттьь  

ввооддии..  

1144..  ААллююмміінніійй..  ХХііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ттаа  ддооббуувваанннняя  ааллююммііннііюю;;  ннааззввии  ттаа  

ффооррммууллии  ннааййвваажжллииввіішшиихх  ссппооллуукк  ААллююммііннііюю;;  ззаассттооссуувваанннняя  ааллююммііннііюю,,  ййооггоо  

ссппллааввіівв  ттаа  ссппооллуукк  ААллююммііннііюю..  

1155..  ФФеерруумм..  ХХііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ттаа  ддооббуувваанннняя  ззааллііззаа;;  ннааззввии  ттаа  ффооррммууллии  

ннааййвваажжллииввіішшиихх  ссппооллуукк  ФФееррууммуу;;  ззаассттооссуувваанннняя  ззааллііззаа,,  ййооггоо  ссппллааввіівв  ттаа  ссппооллуукк  

ФФееррууммуу..  

1166..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ннееммееттааллііччнніі  ееллееммееннттии  ттаа  ннееммееттааллии..  

ННееммееттааллііччнніі  ееллееммееннттии  ((ГГііддррооггеенн,,  ггааллооггееннии,,  ООккссииггеенн,,  ССууллььффуурр,,  ННііттррооггеенн,,  

ФФооссффоорр,,  ККааррббоонн,,  ССииллііцціійй)),,  їїхх  ппооллоожжеенннняя  вв  ппееррііооддииччнніійй  ссииссттеемміі,,  ееллееккттрроонннніі  

ффооррммууллии  ааттоомміівв;;  ххііммііччнніі  ффооррммууллии  іі  ннааззввии  ппррооссттиихх  іі  ннааййббііллььшш  ппоошшиирреенниихх  

ссккллаадднниихх  ррееччооввиинн  ннееммееттааллііччнниихх  ееллееммееннттіівв;;  яяввиищщаа  ааллооттррооппііїї  ттаа  ааддссооррббццііїї;;  

ффііззииччнніі  ттаа  ззааггааллььнніі  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ннееммееттаалліівв,,  ззаассттооссуувваанннняя  

ннааййвваажжллииввіішшиихх  ннееммееттаалліівв,,  яяккіісснніі  ррееааккццііїї  ддлляя  ввиияяввллеенннняя  ппррооссттиихх  іі  ссккллаадднниихх  

ййоонніівв  ддееяяккиихх  ннееммееттааллііччнниихх  ееллееммееннттіівв..  

1177..  ГГііддррооггеенн..  ЕЕллееккттррооннннаа  ффооррммууллаа  ааттооммаа  ГГііддррооггееннуу;;  ххііммііччнніі  ффооррммууллии,,  

ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ввооддннюю  іі  ввооддии;;  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  ввооддннюю  вв  



ллааббооррааттооррііїї  ттаа  ппррооммииссллооввооссттіі;;  ссппооссооббии  ооччиищщеенннняя  ввооддии;;  ннааййвваажжллииввіішшіі  ггааллууззіі  

ззаассттооссуувваанннняя  ввооддннюю  іі  ввооддии..  

1188..  ГГааллооггееннии..  ЕЕллееккттрроонннніі  ффооррммууллии  ааттоомміівв  ФФллууоорруу  ттаа  ХХллоорруу;;  ххііммііччнніі  

ффооррммууллии  ффттоорруу,,  ххллоорруу,,  ббррооммуу,,  ййооддуу;;  ххііммііччнніі  ффооррммууллии,,  ннааззввии  ттаа  ффііззииччнніі  

ввллаассттииввооссттіі  ннааййвваажжллииввіішшиихх  ссппооллуукк  ггааллооггеенніівв  ((ггііддррооггеенн  ххллооррииддуу,,  ггааллооггееннііддіівв  

ммееттааллііччнниихх  ееллееммееннттіівв));;  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ххллоорруу  ттаа  ггііддррооггеенн  ххллооррииддуу;;  

ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  ххллоорруу,,  ггііддррооггеенн  ххллооррииддуу  ттаа  ххллооррииддннооїї  ккииссллооттии  вв  

ллааббооррааттооррііїї  ттаа  ппррооммииссллооввооссттіі;;  ннааййвваажжллииввіішшіі  ггааллууззіі  ззаассттооссуувваанннняя  ххллоорруу,,  

ггііддррооггеенн  ххллооррииддуу,,  ххллооррииддіівв;;  яяккііссннаа  ррееааккццііяя  ддлляя  ввиияяввллеенннняя  ххллоорриидд--ііоонніівв..  

1199..  ООккссииггеенн  іі  ССууллььффуурр..  ЕЕллееккттрроонннніі  ффооррммууллии  ааттоомміівв  ООккссииггееннуу  іі  

ССууллььффуурруу;;  ххііммііччнніі  ффооррммууллии  ккииссннюю,,  ооззооннуу,,  ссііррккии  ттаа  ннааййвваажжллииввіішшиихх  ссппооллуукк  

ООккссииггееннуу  іі  ССууллььффуурруу;;  ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі  ккииссннюю,,  ооззооннуу,,  ссііррккии,,  

ооккссииддіівв  ССууллььффуурруу,,  ссууллььффааттннооїї  ккииссллооттии,,  ссууллььффааттіівв;;  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  ккииссннюю,,  

ооззооннуу,,  ссууллььффааттннооїї  ккииссллооттии  вв  ллааббооррааттооррііїї  ттаа  ппррооммииссллооввооссттіі;;  ууммооввии,,  щщоо  

ввииккооррииссттооввууююттьь  ннаа  ввииррооббннииццттввіі  ссууллььффааттннооїї  ккииссллооттии;;  ннааййвваажжллииввіішшіі  ггааллууззіі  

ззаассттооссуувваанннняя  ккииссннюю,,  ооззооннуу,,  ссііррккии,,  ооккссииддіівв  ССууллььффуурруу,,  ссууллььффааттннооїї  ккииссллооттии  ттаа  

ссууллььффааттіівв;;  яяккііссннаа  ррееааккццііяя  ддлляя  ввиияяввллеенннняя  ссууллььффаатт--ііоонніівв..  

20. Нітроген і Фосфор. Електронні формули атомів Нітрогену і Фосфору; 

хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук 

Нітрогену і Фосфору, найпоширеніших мінеральних добрив, що місять 

Нітроген і Фосфор; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного 

фосфору, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, 

нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи 

добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії та 

промисловості; умови, що використовують на виробництві амоніаку; 

найважливіші галузі застосування азоту, фосфору, фосфор(V) оксиду, 

амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; 

якісні реакції для виявлення амоній-, нітрат- і ортофосфат-іонів. 

21. Карбон і Силіцій. Електронні формули атомів Карбону і Силіцію; 

прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого 

вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні 

та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, 

силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів 

Карбону в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування 

алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, 

гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; 

силікатні матеріали (скло, цемент, кераміка); якісні реакції для виявлення 

карбонат- і силікат-іонів.  

2222..  ТТееооррееттииччнніі  ооссннооввии  ооррггааннііччннооїї  ххііммііїї..  ППоонняяттттяя  ппрроо  ооррггааннііччнніі  ссппооллууккии  ттаа  

ооррггааннііччннуу  ххііммііюю;;  ппрриирроодднніі  ттаа  ссииннттееттииччнніі  ооррггааннііччнніі  ссппооллууккии..  ТТееооррееттииччнніі  

ооссннооввии  ббууддооввии  ооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  ХХііммііччнниийй  ззвв’’яяззоокк  уу  ммооллееккууллаахх  ооррггааннііччнниихх  

ссппооллуукк..  ГГііббррииддииззааццііяя  ееллееккттрроонннниихх  ооррббііттааллеейй  ааттооммаа  ККааррббооннуу;;  sspp33--,,  sspp22--,,  sspp--

ггііббррииддииззааццііїї..  ККллаассииффііккааццііяя  ооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  ЯЯввиищщее  ггооммооллооггііїї;;  ггооммооллооггии,,  

ггооммооллооггііччнниийй  рряядд,,  ггооммооллооггііччннаа  ррііззннииццяя;;  ккллаассии  ооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк;;  ззааггааллььнніі  

ффооррммууллии  ггооммооллооггііччнниихх  рряяддіівв  іі  ккллаассіівв  ооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  ППоонняяттттяя  ппееррввиинннниийй  



((ввттоорриинннниийй,,  ттррееттиинннниийй,,  ччееттввееррттиинннниийй))  ааттоомм  ККааррббооннуу..  ННооммееннккллааттуурраа  

ооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк..  ЯЯввиищщее  ііззооммееррііїї,,  ііззооммееррии,,  ссттррууккттууррннаа  ттаа  ппррооссттоорроовваа  

ііззооммееррііяя..  ВВззааєєммнниийй  ввппллиивв  ааттоомміівв  ааббоо  ггрруупп  ааттоомміівв  уу    ммооллееккууллаахх  ооррггааннііччнниихх  

ссппооллуукк..  ККллаассииффііккааццііяя  ххііммііччнниихх  ррееааккцціійй  вв  ооррггааннііччнніійй  ххііммііїї..  ХХііммііччннаа  ббееззппееккаа  

ппррии  ввииррооббннииццттввіі,,  ззббееррііггаанннніі,,  ттррааннссппооррттуувваанннніі,,  ззаассттооссуувваанннніі  ооррггааннііччнниихх  

ссппооллуукк;;  шшккііддллииввиийй  ввппллиивв  ооррггааннііччнниихх  ссппооллуукк  ттаа  ввііддххооддіівв,,  щщоо  ммііссттяяттьь  їїхх,,  ннаа  

ддооввккіілллляя  іі  ззддоорроовв’’яя  ллююддииннии..  

2233..  ААллккааннии..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа  ааллккаанніівв,,  їїхх  ннооммееннккллааттуурраа,,  ііззооммееррііяя,,  

ббууддоовваа  ммооллееккуулл,,  ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя,,  

ззаассттооссуувваанннняя;;  ппоонняяттттяя  ккррееккііннгг,,  ііззооммееррииззааццііяя..  

2244..  ААллккееннии..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа  ааллккеенніівв,,  їїхх  ннооммееннккллааттуурраа,,  ііззооммееррііяя;;  

ббууддоовваа  ммооллееккуулл,,  ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя,,  

ззаассттооссуувваанннняя  ееттееннуу  ттаа  ппррооппееннуу;;  яяккііссннаа  ррееааккццііяя  ннаа  ппооддввііййнниийй  ззвв''яяззоокк;;  ппоонняяттттяя::  

ппооллііммееррииззааццііяя,,  ппооллііммеерр,,  ммооннооммеерр,,  ееллееммееннттааррннаа  ллааннккаа,,  ссттууппіінньь  ппооллііммееррииззааццііїї..  

  2255..  ААллккііннии..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа  ааллккіінніівв,,  їїхх  ннооммееннккллааттуурраа,,  ііззооммееррііяя;;  

ббууддоовваа  ммооллееккууллии,,  ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя,,  

ззаассттооссуувваанннняя  ееттииннуу;;  яяккііссннаа  ррееааккццііяя  ннаа  ккррааттнниийй  ззвв''яяззоокк..  

  2266..  ААррооммааттииччнніі  ввууггллееввоодднніі  ((ааррееннии))..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа  аарреенніівв,,  їїхх  

ннооммееннккллааттуурраа,,  ііззооммееррііяя;;  ббууддоовваа  ммооллееккууллии,,  ффііззииччнніі  ттаа  ххііммііччнніі  ввллаассттииввооссттіі,,  

ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя,,  ззаассттооссуувваанннняя  ббееннззееннуу;;  ппоонняяттттяя  ааррооммааттииччннооссттіі..  

2277..  ППрриирроодднніі  дджжееррееллаа  ввууггллееввоодднніівв  ттаа  їїххнняя  ппееррееррооббккаа..  ННааффттаа,,  ппрриирроодднниийй  

ттаа  ссууппууттнніійй  ннааффттооввиийй  ггааззии,,  ввууггіілллляя,,  їїхх  ссккллаадд;;  ккррееккііннгг  іі  ааррооммааттииззааццііяя  ннааффттии  ттаа  

ннааффттооппррооддууккттіівв,,  ддееттооннааццііййннаа  ссттііййккііссттьь  ббееннззииннуу;;  ххііммііччннаа  ппееррееррооббккаа  ввууггіілллляя;;  

ддооббуувваанннняя  ррііддккооггоо  ппааллььннооггоо  зз  ввууггіілллляя  ттаа  ааллььттееррннааттииввнниихх  дджжеерреелл..  

2288..  ССппииррттии..  ККллаассииффііккааццііяя  ссппииррттіівв..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа,,  ббууддоовваа  ммооллееккуулл,,  

ннооммееннккллааттуурраа,,  ііззооммееррііяя,,  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  іі  ззаассттооссуувваанннняя  

ннаассииччеенниихх  ооддннооааттооммнниихх  ссппииррттіівв;;  ззггууббннаа  ддііяя  ааллккооггооллюю  ннаа  ззддоорроовв’’яя  ллююддииннии..  

ГГллііццеерриинн  ((ггллііццеерроолл))  яякк  ппррееддссттааввнниикк  ббааггааттооааттооммнниихх  ссппииррттіівв;;  яяккііссннаа  ррееааккццііяя  ннаа  

ббааггааттооааттооммнніі  ссппииррттии..  

2299..  ФФеенноолл..  ФФооррммууллаа  ффееннооллуу,,  ббууддоовваа  ммооллееккууллии,,  ввллаассттииввооссттіі,,  ддооббуувваанннняя,,  

ззаассттооссуувваанннняя;;  яяккііссннаа  ррееааккццііяя  ннаа  ффеенноолл..  

3300..  ААллььддееггііддии..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа  ааллььддееггііддіівв,,  ббууддоовваа  ммооллееккуулл,,  

ннооммееннккллааттуурраа,,  ввллаассттииввооссттіі,,  ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя,,  ззаассттооссуувваанннняя;;  яяккіісснніі  ррееааккццііїї  

ннаа  ааллььддееггііддннуу  ггррууппуу..  

  3311..  ККааррббооннооввіі  ккииссллооттии..  ККллаассииффііккааццііяя  ккааррббооннооввиихх  ккииссллоотт;;  

ффууннккццііооннааллььннаа  ггррууппаа,,  ззааггааллььннаа  ффооррммууллаа,,  ббууддоовваа  ммооллееккуулл,,  ннооммееннккллааттуурраа,,  

ііззооммееррііяя  ооддннооооссннооввнниихх  ккааррббооннооввиихх  ккииссллоотт,,  їїхх  ввллаассттииввооссттіі,,  ззаассттооссуувваанннняя;;  

ссппооссооббии  ддооббуувваанннняя  ммееттааннооввооїї  ттаа  ееттааннооввооїї  ккииссллоотт;;  ппоошшиирреенннняя  вв  ппррииррооддіі  

ккааррббооннооввиихх  ккииссллоотт;;  ммииллаа  іі  ссииннттееттииччнніі  ммииййнніі  ззаассооббии;;  ннееггааттииввнниийй  ввппллиивв  

ссииннттееттииччнниихх  ммииййнниихх  ззаассооббіівв  ннаа  ддооввккіілллляя..  

3322..  ЕЕссттееррии..  ЖЖииррии..  ЗЗааггааллььннаа  ффооррммууллаа  еессттеерріівв  ккааррббооннооввиихх  ккииссллоотт,,  їїхх  

ккллаассииффііккааццііяя,,  ббууддоовваа  ммооллееккуулл,,  ннооммееннккллааттуурраа,,  ііззооммееррііяя,,  ввллаассттииввооссттіі,,  

ддооббуувваанннняя,,  ззаассттооссуувваанннняя,,  ппоошшиирреенннняя  вв  ппррииррооддіі;;  жжииррии,,  їїхх  ббііооллооггііччннаа  рроолльь..  

33. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули 

глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурні формули 



відкритих форм молекул глюкози і фруктози; фізичні та хімічні властивості 

глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, 

виробництво сахарози і крохмалю, біологічна роль вуглеводів; якісні реакції 

для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, сахарози, 

крохмалю, целюлози; поняття про штучні волокна. 

34. Амінокислоти. Склад, класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, 

фізичні властивості, добування, застосування найпростіших амінокислот; 

рівняння реакцій між амінокислотами з утворенням ди-, три-, поліпептидів; 

біологічна роль амінокислот; амфотерність амінокислот; поняття біполярний 

йон; ди-, три-, поліпептиди.  

3355..  ББііллккии..  ББууддоовваа  ббііллккіівв,,  їїхх  ввллаассттииввооссттіі,,  ззаассттооссуувваанннняя,,  ббііооллооггііччннаа  рроолльь;;  

ккооллььооррооввіі  ррееааккццііїї  ннаа  ббііллккии..  

3366..  ССииннттееттииччнніі  ввииссооккооммооллееккуулляяррнніі  ррееччооввииннии  іі  ппооллііммееррнніі  ммааттееррііааллии  ннаа  

їїхх  ооссннооввіі..  ККллаассииффііккааццііяя  ввииссооккооммооллееккуулляяррнниихх  ррееччооввиинн;;  ммееттооддии  ссииннттееззуу  

ввииссооккооммооллееккуулляяррнниихх  ррееччооввиинн;;  ббууддоовваа  іі  ввллаассттииввооссттіі  ппооллііммеерріівв;;  

ттееррммооппллаассттииччнніі  ппооллііммееррии  іі  ппллаассттммаассии  ннаа  їїхх  ооссннооввіі;;  ппоонняяттттяя  ппрроо  ссииннттееттииччнніі  

ввооллооккннаа;;  ззннааччеенннняя  ппооллііммеерріівв  уу  ссууссппііллььннооммуу  ггооссппооддааррссттввіі  ттаа  ппооббууттіі..  

  3377..  ООббччииссллеенннняя  вв  ххііммііїї..  РРооззвв''яяззуувваанннняя  ззааддаачч  ззаа  ххііммііччннииммии  ффооррммууллааммии  іі  

ннаа  ввииввееддеенннняя  ххііммііччнниихх  ффооррммуулл  ссппооллуукк..  ФФооррммууллии  ддлляя  ооббччииссллеенннняя  ккііллььккооссттіі  

ррееччооввииннии,,  ккііллььккооссттіі  ччаассттиинноокк  уу  ппееввнніійй  ккііллььккооссттіі  ррееччооввииннии,,  ммаассооввооїї  ччаассттккии  

ееллееммееннттаа  вв  ссппооллууцціі,,  ввііддннооссннооїї  ггууссттииннии  ггааззуу,,  ммаассооввооїї  ((ообб ''єєммннооїї))  ччаассттккии  

ккооммппооннееннттаа  вв  ссуумміішшіі,,  ввииввееддеенннняя  ххііммііччннооїї  ффооррммууллии  ссппооллууккии  ззаа  ммаассооввииммии  

ччаассттккааммии  ееллееммееннттіівв..  ВВиирраажжеенннняя  ккііллььккііссннооггоо  ссккллааддуу  ррооззччииннуу;;  ммаассоовваа  ччаассттккаа  

ррооззччииннееннооїї  ррееччооввииннии..  РРооззвв''яяззуувваанннняя  ззааддаачч  ззаа  ррііввнняянннняяммии  ррееааккцціійй..  ППоонняяттттяя  

ввіідднноосснниийй  ввииххіідд  ппррооддууккттуу  ррееааккццііїї,,  ннааддллиишшоокк  ррееччооввииннии..  
 

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, 

2010. 

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. Попель П.П., 

Крикля Л.С./ К: Академія, 2011. 

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

Освіта, 2011. 

19. 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. 

20. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., 

Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011. 

А також відповідні підручники в перекладі на російську мову та мови 

національних меншин. 
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