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Програма вступного випробування з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» призначена для осіб, які 
вступають на другий курс навчання до ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України» за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на основі попередньо здобутого освітнього рівня 
молодший спеціаліст/молодший бакалавр за галуззю знань 22 Охорона здоров’я. 

 
Програму розроблено на основі Навчальної програми з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія», що 

складена у відповідності з примірним навчальним планом додипломної підготовки фахівців другого (магістрського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, 
затвердженого МОЗ України 26.09.2016 р., методичними рекомендаціями, затвердженими ЦМК з ВМО МОЗ України 
щодо розроблення програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та схвалених 
сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 19 від 23.11.2017 р. 
Весь блок отриманих компетентностей з даної дисципліни відповідає Стандарту вищої освіти України додипломної 
підготовки фахівців другого (магістрського) рівня галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 226 Фармація, 
промислова фармація, а також Етичному кодексу фармацевтичних працівників України. 

Загальна та неорганічна хімія – одна з фундаментальних природничих дисциплін у системі вищої 
фармацевтичної освіти, знання якої необхідні для плідної, творчої діяльності фахівців у галузі фармації. Вона 
розвиває діалектичний спосіб мислення, розширює й поглиблює наукові знання про матерію, будову і властивості 
хімічних елементів та їхні перетворення, а також визначає шляхи вирішення прикладних задач у галузі фармації. 

Знання теоретичних основ неорганічної хімії необхідні для більш глибшого вивчення аналітичної, фізичної та 
колоїдної, фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, фармакогнозії та технології ліків. 

Знання з неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти найсуттєвішим навичками якісного і 
кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних 
речовин, що використовуються в медичній та фармацевтичній практиці, а також їх біотрансформації в організмі 
людини. 
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Оцінювання тестових завдань з хімії – спосіб перевірки: 
1. розуміння хімічної картини навколишнього світу і фундаментальний характер періодичних змін на всіх 

рівнях його організації починаючи від атомів та молекул та закінчуючи біосферою; 
2. знань властивостей, складу, будови і процесів перетворення неорганічних речовин; 
3. володіння класифікацією хімічних елементів, їх будови, природи хімічного зв’язку; 
4. розуміння взаємозв’язку хімічних процесів та явищ, що їх супроводжують; 
5. знань закономірностей між хімічним складом, будовою речовин та їх властивостями; 
6. розуміння ймовірності перебігу і спрямованості хімічних реакцій; 
7. обізнаності з деякими функціями речовин у кислотно-основних та окисно-відновних процесах; 
8. обізнаності з фізико-хімічними основами використання неорганічних речовин у фармації. 

Завданням вступного випробування із загальної та неорганічної хімії є: 
• перевірити відповідність знань та умінь осіб, які вступають до ДЗ «ДМА» на основі попередньо здобутого 

освітнього рівня молодший спеціаліст або молодший бакалавр за галуззю знань 22 Охорона здоров’я, програмним 
вимогам з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»; 

• виявити рівень навчальних досягнень осіб, які вступають на 2 курс навчання до ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України», з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»; 

• оцінити ступінь підготовленості вступників до продовження навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація в ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 
здоров’я України». 

У програмі вступного випробування з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» використано номенклатуру 
хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які відповідають ДСТУ 2439-94. 

У програмі використано скорочення: «н.у.» - нормальні умови (температура 0°С, тиск 101,3 кПа або 
760 мм рт. ст.). 

Відповідно до міжнародних стандартів для позначення кількості речовини можна використовувати літери n або 
ν. Для позначення теплового ефекту реакції слід використовувати позначення «ΔН». 
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№ 
п/п 

Назва розділу, 
теми Знання Предметні вміння та способи 

навчальної діяльності 
1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 

1.1 Атомно-
молекулярне 
вчення 

Поняття: проста речовина (метал, 
неметал), складна речовина, 
хімічний елемент; структурні 
одиниці (атом, молекула, йон 
(катіон, аніон). Валентність. 
Відносні атомна (Аr) і 
молекулярна (Мr) маси, молярна 
маса М(х), кількість речовини (ν), 
їх одиниці. Молярний об’єм 
(Vm). 

Складати формули (хімічні, графічні) речовин за 
значеннями валентності елементів. 
Записувати хімічні та графічні (структурні) формули 
речовин. 
Розрізняти: прості та складні речовини; елементи і 
прості речовини; метали і неметали; атоми, молекули та 
йони (катіони, аніони); фізичні та хімічні властивості 
речовини; відносні (Аr, Мr) та молярні (М(х)) фізичні 
величини. 
Визначати відносні атомні (Аr), молекулярні (Мr) та 
молярні М(х) маси речовин, кількість речовини (ν). 
Аналізувати якісний (елементний) і кількісний склад 
речовини за її хімічною формулою. 

1.2 Основні закони 
хімії 

Закон збереження маси речовин, 
закон сталості складу, закон 
еквівалентів, закон Авогадро. 

Записувати схеми реакцій, хімічні рівняння. 
Розрізняти типи реакції за кількістю реагентів і 
продуктів, зміною ступеня окиснення елементів. 
Визначати в реакціях молярні та еквівалентні фізичні 
величини (кількість речовини еквіваленту, молярні 
маси еквіваленту, молярні концентрації еквіваленту). 
Аналізувати вплив кислотності і основності на число 
еквівалентів в обмінних реакціях та число електронів 
для окисників і відновників, що приймають участь в 
ОВР. 
Застосовувати закони збереження маси речовин, 
сталості складу, закон еквівалентів, закон Авогадро для 
перетворення схеми реакції на хімічне рівняння та 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні вміння та способи 

навчальної діяльності 
   проведення основних хімічних розрахунків. 

Використовувати закони збереження маси речовин, 
сталості складу, закон еквівалентів, закон Авогадро  
для взаємозв’язків між основними хімічними 
показниками. 

1.3 Будова атома, 
періодичний 
закон і 
періодична 
система 
Д. І. Менделєєва  

Квантово-механічна теорія 
будови електронних оболонок 
атомів. Періодичний закон 
Д.І. Менделєєва і його пояснення 
на підставі сучасної теорії 
будови атомів. Спектри атомів. 
Квантовий характер поглинання і 
випромінювання енергії. 
Корпускулярно-хвильовий 
дуалізм мікрочастинок. Рівняння 
де Бройля. Принцип Паулі, 
правило Хунда. Природна та 
штучна радіоактивність. 

Записувати та розпізнавати електронні та графічні 
формули атомів і простих йонів елементів, атомів 
неметалічних елементів у збудженому стані. 
Визначати склад ядер (кількість протонів і нейтронів у 
нукліді), загальну кількість електронів та число 
електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів 
елементів. 
Порівнювати радіуси атомів і простих йонів. 
Аналізувати зміни радіусів атомів у періодах і 
підгрупах: зв’язок радіусів атомів і кількості електронів 
на зовнішньому енергетичному рівні з характером 
елемента (металічним чи неметалічним), 
властивостями простих  речовин (метал чи неметал) та 
кислотно-основним характером оксидів і гідроксидів. 

1.4 Хімічний 
зв’язок 

Механізм утворення хімічного 
зв’язку між атомами. Типи 
хімічного зв’язку. Фізико-хімічні 
властивості сполук з 
ковалентним, йонним і 
металічним зв’язком. Метод 
валентних зв’язків (ВЗ). 
Визначення кратності і 

Складати електронні формули молекул, хімічні 
формули сполук за ступенями окиснення елементів, 
зарядами йонів. 
Розрізняти валентність і ступінь окиснення елемента. 
Обчислювати ступінь окиснення елемента у сполуці. 
Визначати кратність, полярність чи неполярність 
ковалентного зв’язку між атомами. 
Прогнозувати тип хімічного зв’язку в сполуці, фізичні 
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  ковалентності за методом ВЗ. 

Донорно-акцепторний механізм 
утворення ковалентного зв’язку. 

властивості речовини з урахуванням типу кристалічних 
ґраток. 

1.5 Розчини, їх 
властивості 

Вчення про розчини. Суть 
основних положень: розчини, 
розчинник, розчинена речовина, 
розчинність. Механізм і 
термодинаміка процесу 
розчинення. Способи вираження 
концентрації розчинів. 
Колігативні властивості розчинів 
електролітів та неелектролітів; 
закони Вант-Гоффа та Рауля. 

Складати схеми електролітичної дисоціації 
електролітів; йонно-молекулярні рівняння. 
Розрізняти: розбавлені, концентровані, насичені, 
ненасичені розчини; електроліти й неелектроліти, 
сильні та слабкі електроліти. 
Визначати можливість перебігу реакції обміну між 
електролітами в розчині. 
Аналізувати вплив будови речовин, температури, тиску 
(для газів) на їх розчинність у воді; механізми 
утворення йонів при розчиненні у воді електролітів. 

1.6 Елементи 
хімічної 
термодинаміки  

Основні поняття хімічної 
термодинаміки. Перший закон 
термодинаміки. Фізичний зміст 
внутрішньої енергії, ентальпії, 
ентропії, енергії Гіббса, оцінка 
можливісті перебігу хімічної 
реакції за значеннями цих 
величин. 

Записувати математичний вираз першого закону 
термодинаміки і визначати залежність теплового 
ефекту реакції від умови проведення реакції 
(ізобарний, ізохорний). 
Розрізняти типи реакції за тепловим ефектом (реакції 
екзотермічні, ендотермічні), напрямом перебігу 
(реакції оборотні, необоротні). 
Оцінювати можливісті перебігу хімічної реакції за 
значеннями енергії Гіббса. 

1.7 Хімічна 
кінетика  

Швидкість та механізми хімічних 
реакцій. Каталіз. Закон дії масс 
Гульберга - Вааге, правило Вант-
Гоффа. Визначення напрямку 
зміщення рівноваги хімічних 

Записувати математичний вираз закону дії мас. 
Розрізняти типи реакції за наявністю поверхні 
розподілу фаз (гомо-, гетерогенні), наявністю 
каталізатору (каталітичні, ферментативні). 
Визначати напрямок зміщення рівноваги хімічних 



7 

 

№ 
п/п 

Назва розділу, 
теми Знання Предметні вміння та способи 

навчальної діяльності 
  реакцій (принцип Лє-Шательє). реакцій (принцип Лє-Шательє). 

Аналізувати вплив концентрації реагентів, величини 
поверхні їх контакту, температури, каталізатора на 
швидкість хімічної реакції. 
Застосовувати закон дії мас, правила Вант-Гоффа для 
визначення швидкості хімічних реакцій. 

1.8 Рівновага в 
розчинах 
електролітів 

Протолітична теорія кислот і 
основ. Рівновага в розчинах 
слабких і сильних електролітів. 
Визначення сили електролітів. 
Кислотність середовища і рН 
розчинів. Гідроліз солей. 
Обчислення константи гідролізу 
солей і кислотності середовища 
їх розчинів. Добуток 
розчинності. 

Складати рівняння реакцій з точки зору теорії 
електролітичної дисоціації та протолітичної теорії 
кислот і основ (дисоціації, обміну, гідролізу, 
протолізу). 
Називати речовини за їхніми перебігами в хімічних 
реакціях (кислота, основа, спряжена кислота, спряжена 
основа). 
Визначати формули основ серед формул сполук інших 
класів. 
Розрізняти сильні і слабкі електроліти розчинні (луги) 
та нерозчинні основи. 
Порівнювати хімічні властивості розчинних (лугів) і 
нерозчинних основ, їх дію на індикатори. 

1.9 Координаційні 
сполуки 

Реакції комплексоутворення. 
Механізм утворення хімічного 
зв’язку у комплексних сполуках 
з використанням методу 
валентних зв’язків та теорії 
кристалічного поля. Пояснення 
формул та стійкості комплексних 
сполук. 

Складати рівняння реакцій комплексоутворення. 
Називати комплексні сполуки катіонного, аніонного та 
нейтрального типів за системою СІ. 
Визначати заряди центрального атому, внутрішньої та 
зовнішньої сфер комплексної сполуки. 
Розрізняти сильні і слабкі комплексні сполуки за їх 
константами нестійкості. 
Порівнювати хімічні властивості комплексних сполук. 
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2. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

2.1. Металічні елементи 
2.1.1 s-елементи 

(типові метали). 
Лужні та 
лужноземельні 
елементи 

Хімічні властивості, 
застосування і назва сполук 
Натрію (Na), Калію (K), Магнію 
(Mg), Кальцію (Ca); твердість 
води H2O. 

Характеризувати положення Натрію, Калію, Магнію, 
Кальцію в ПС, їх фізичні властивості, види твердості 
води - тимчасову, або карбонатну; постійну, загальну; 
застосування оксидів Магнію і Кальцію, гідроксидів 
Натрію, Калію, Магнію і Кальцію; якісне виявлення 
йонів Натрію, Калію, Магнію, Кальцію. 
Складати електронні формули атомів і йонів Натрію, 
Калію, Магнію, Кальцію; рівняння реакцій, які 
характеризують їх хімічні властивості (взаємодія з 
киснем, галогенами, сіркою, водою), оксидів і 
гідроксидів Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; рівняння 
реакцій, які використовують для зменшення або 
усунення твердості води (кип’ятінням, додаванням 
соди або вапна. 

2.1.2 р-елементи ІІІ-
VІІІ груп 
періодичної 
системи 
елементів. 
Алюміній 

Хімічні властивості і одержання 
алюмінію (Al); назва і формули 
найважливіших сполук 
Алюмінію. 

Характеризувати положення Алюмінію в ПС, фізичні 
властивості Алюмінію, оксиду та гідроксиду 
Алюмінію, застосування Алюмінію. 
Складати електронні формули атома і йона Алюмінію; 
рівняння реакцій, які характеризують хімічні 
властивості алюмінію (взаємодія з киснем, галогенами, 
сіркою, розчинами кислот, лугів та солей), 
амфотерність оксиду та гідроксиду Алюмінію 
(взаємодія з основними та кислотними оксидами, 
кислотами та лугами). 
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2.1.3 d-елементи. 

Ферум 
Хімічні властивості і одержання 
заліза; назва і формули 
найважливіших сполук Феруму 
(Fe); застосування заліза і його 
сполук. 

Характеризувати положення Феруму в ПС, фізичні 
властивості заліза, оксидів і гідроксидів Феруму(ІІ) і 
(ІІІ); застосування заліза та сполук Феруму(ІІ) і (ІІІ); 
фізіологічна роль йонів Феруму (Fe2+ і Fe3+). 
Складати електронну формулу атома Феруму; 
рівняння реакцій, які характеризують хімічні 
властивості заліза (взаємодія з киснем, хлором, сіркою, 
водяною парою, розчинами кислот та солей, ржавіння), 
оксидів і гідроксидів Феруму(ІІ) і (ІІІ) (взаємодія з 
кислотами), солей Феруму(ІІ) і (ІІІ); (взаємодія з 
розчинами лугів, кислот, солей), взаємоперетворення 
сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ). 

2.2. Неметалічні елементи 
2.2.1 Гідроген Формули; назви і властивості 

найважливіших сполук Гідрогену 
(водень, вода, кислоти, основи); 
способи добування водню в 
лабораторії та хімічні реакції; 
найважливіші галузі 
застосування водню (Н2), кислот, 
основ. 

Складати рівняння реакцій, характерних для водню 
(взаємодія з металами, неметаллами, солями, 
оксидами); рівняння реакцій добування водню в 
лабораторії і промисловості. 
Характеризувати найважливіші галузі застосування 
водню (як відновника, у виробництві органічних і 
неорганічних речовин). 

2.2.2 Галогени Формули, назви і властивості 
найважливіших  сполук (HCl, 
MeCln); способи добування в 
лабораторії та хімічні реакції 
HCl-газ і HCl-кислота; 
найважливіші галузі  

Складати рівняння реакцій, характерних для хлору 
(взаємодія з металами, неметалами, водою), гідроген 
хлориду і хлоридної  кислоти (взаємодія з металами, 
основними оксидами, основами, амфотерними 
сполуками, солями); рівняння реакцій добування 
гідроген хлориду в лабораторії. 
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  застосування хлору: Cl2, HCl-газ, 

HCl-кислоти; якісна реакція для 
виявлення хлорид-іонів Cl-. 

Порівнювати хімічну активність галогенів. 
Характеризувати найважливіші галузі застосування 
хлору (як окисника, у виробництві органічних і 
неорганічних речовин), гідроген хлориду, хлоридної 
кислоти (у виробництві пластмас, для добування 
хлоридів), хлоридів (натрій хлориду - харчової  
приправи, для добування хлору, натрію, натрій 
гідроксиду, соди. 

2.2.3 Оксиген і 
Сульфур 

Властивості O2, O3, S і сполук 
Оксигену і Сульфуру: оксидів 
Сульфуру SO2 , SO3, сульфатної, 
сульфітної та сульфідної  кислот, 
сульфатів, сульфітів, 
тіосульфатів, сульфідів; способи 
добування кисню O2 в 
лабораторії; найважливіші галузі 
застосування кисню O2, озону 
O3, сірки S, сульфатної кислоти 
H2SO4 та сульфатів; сульфітної 
кислоти H2SO3 та сульфітів; 
сульфідної кислоти H2S та 
сульфідів; якісна реакція для 
виявлення сульфат-іонів SO4

-2 , 
сульфіт-іонів SO3

-2  , тіосульфат-
іонів S2O3

-2  , сульфід-іонів S-2. 

Складати рівняння реакцій, характерних для кисню 
(взаємодія з металами, неметалами, сполуками 
неметалічних елементів з Гідрогеном), сірки (взаємодія 
з металами, деякими неметалами), оксидів Сульфуру 
(взаємодія з водою, основними оксидами, основами), 
сульфатної кислоти (взаємодія з металами, основними 
оксидами, основами, амфотерними сполуками, 
солями); рівняння реакцій добування кисню в 
лабораторії, утворення і розкладу озону. 
Порівнювати склад, хімічну активність кисню й озону. 
Характеризувати найважливіші галузі застосування 
кисню (як окисника), озону (знезараження води), сірки 
(добування сульфатної кислоти; виробництво гуми, 
сірників, протизапальних препаратів, косметичних 
засобів), сульфатної кислоти (виробництво  
мінеральних добрив, волокон) та сульфатів (гіпс – у 
будівництві, медицині; мідний купорос – для боротьби 
зі шкідниками рослин, протравлення деревини). 
Застосовувати знання для вибору способу виявлення  
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   кисню та сульфат-іонів (у розчині), способів збирання 

кисню (витісненням повітря або води). 
2.2.4 Нітроген, 

Фосфор, Арсен 
Властивості азоту, білого P4 і 
червоного P8 фосфору, 
нітроген(IІ) оксиду, нітроген(IV) 
оксиду, фосфор(V) оксиду, 
арсен(V) оксиду, амоніаку, 
арсину, солей амонію, нітратної 
кислоти HNO3, нітратів, 
ортофосфатної кислоти H3PO4, 
ортофосфатів, арсенатів; 
способи добування NH3, HNO3 і 
H3PO4 у лабораторії; 
застосування N2, NH3, HNO3, 
нітратів, H3PO4, ортофосфатів; 
якісні реакції для виявлення 
йонів амонію NH4

+, ортофосфат-
іонів PO4

3-, арсенат-іонів, нітрат- 
нітріт-іонів. 

Складати рівняння реакцій, характерних для азоту і 
фосфору (взаємодія з металами, деякими неметалами), 
амоніаку (взаємодія з киснем, водою, кислотами), 
солей амонію (взаємодія з лугами, солями), нітратної 
кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, 
основами, амфотерними сполуками, солями), 
нітроген(IV) оксиду та фосфор(V) оксиду (взаємодія з 
водою, основними оксидами, основами), 
ортофосфатної кислоти (взаємодія з металами, 
основними оксидами, основами, солями); рівняння 
реакцій, які характеризують взаємоперетворення 
середніх і кислих ортофосфатів; рівняння реакцій 
термічного розкладу солей амонію (хлориду, нітрату, 
карбонату та гідрогенкарбонату) та нітратів; рівняння 
реакцій добування амоніаку, нітратної та 
ортофосфатної кислот у лабораторії. 
Характеризувати склад і будову простих речовин 
Фосфору (червоного і білого фосфору), найважливіші 
галузі застосування азоту (виробництво амоніаку, 
створення низьких температур), амоніаку (добування 
нітратної кислоти, виробництво добрив, нашатирного 
спирту), нітратної кислоти (виробництво добрив, 
вибухових речовин, нітрогеновмісних органічних 
сполук), нітратів (виробництво добрив, вибухових 
речовин), ортофосфатної кислоти та ортофосфатів  
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   (виробництво добрив). 

Порівнювати хімічну активність азоту, червоного і 
білого фосфору. 
Застосовувати знання для вибору способу виявлення 
амоніаку, йонів амонію та ортофосфат-іонів (у розчині). 

2.2.5 Карбон і Силіцій Прості речовини Карбону (алмаз, 
графіт, карбін); адсорбційні 
властивості активованого 
вугілля; властивості вуглецю С, 
силіцію Si, оксидів CO, CO2, 
SiO2; кислот: карбонатної 
Н2СО3, щавлевої (оксалатної), 
силікатної H2SiO3, солей: 
карбонатів, силікатів; оксалатів, 
способи добування оксидів 
Карбону в лабораторії; 
застосування алмазу, графіту, 
активованого вугілля, оксидів 
Карбону, Силіцію, карбонатів, 
гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) 
оксиду, силікатів; якісні реакції 
для виявлення карбонат-, 
оксалат-, силікат-іонів. 

Складати рівняння реакцій, характерних для вуглецю і 
силіцію (взаємодія з активними металами і неметалами, 
оксидами металічних елементів), карбон(ІІ) оксиду 
(взаємодія з киснем, оксидами металічних елементів), 
карбон(ІV) оксиду (взаємодія з водою, основними 
оксидами, лугами, вуглецем), силіцій(ІV) оксиду 
(взаємодія з основними оксидами, лугами); рівняння 
реакцій взаємоперетворення середніх і кислих 
карбонатів, термічного розкладу карбонатів і 
гідрогенкарбонатів, добування оксидів Карбону в 
лабораторії. 
Характеризувати склад, будову і фізичні властивості 
простих речовин Карбону (графіт, алмаз, карбін), 
найважливіші галузі застосування алмазу (у різальних і 
шліфувальних інструментах), графіту (у виробництві 
олівців, електродів), активованого вугілля (в медицині, 
у протигазах, для очищення води), оксидів Карбону 
(СО як віднов ник, СО2 – у виробництві соди, цукру, 
газованих напоїв, наповнювач вогнегасників), натрій 
гідрогенкарбонату, карбонатів Кальцію та Натрію, 
силіцій(IV) оксиду (виробництво скла, будівельних 
матеріалів), силікатів (складові цементу, кераміки,  
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   порцеляни, рідке скло). 

Застосовувати знання для вибору способу виявлення 
карбон(IV) оксиду, карбонат- і силікат-іонів (у 
розчині). 
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