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Загальна та неорганічної хімії
Атомно-молекулярне вчення, основні закони, хімічний зв’язок, розчини. Хімічна кінетика,
закони хімічної взаємодії. Каталізатори. Оборотність хімічних процесів, константа рівноваги,
зсув рівноваги, принцип Ле-Шательє. Основні термодинамічні функції: ентальпія, ентропія,
вільна енергія. Напрямок хімічного процесу. Сучасні уявлення про будову атома: електрони
(орбіталі), ядро (нуклони). Рентгенівські спектри, їх значення для встановлення будови атома.
Періодична система елементів, її конструкція, зв’язок положення елементів з електронною
структурою їх атомів. Метали і неметали в періодичній системі, енергія іонізації,
електронегативність. Іонний та ковалентний зв’язки, їх характеристики. Насиченість і
напрямленість хімічного зв’язку, гібридизація орбіталей. Кратність зв’язку в МВС та ММО.
Кристалічний стан речовини, фізичні властивості речовин. Розчини, їх концентрація. Фізичні
властивості розчинів. Електролітична дисоціація, кислоти та основи. Іонний добуток води, рН,
гідроліз. Природа та будова комплексів, хімічний зв’язок. Низько- та високоспінові комплекси,
теорія кристалічного поля. Різновиди комплексів, їх значення, номенклатура. Окисно-відновні
реакції. Електродні потенціали металів, формула Ернста. Гальванічний елемент, його е.р.с.
Стандартні редокс-потенціали на півелементів. Електроліз. Поняття про геохімію, кларки.
Гідроген, властивості, ізотопи, сполуки. VІІА-підгрупа. Галогени, прості речовини та сполуки.
VІІВ-підгрупа. Манган та його аналоги, основні сполуки. УІА-підгрупа. Оксиген та його
аналоги. Прості речовини та їх сполуки. VІВ-підгрупа. Хром та його аналоги. Прості речовини
та їх сполуки. VА-підгрупа. Нітроген та його аналоги. Прості речовини та їх сполуки. VВпідгрупа. Ванадій та його аналоги. Прості речовини та їх сполуки. ІVА-підгрупа. Карбон та його
аналоги. Прості речовини та їх сполуки. ІVВ-підгрупа. Титан та його аналоги. Прості речовини
та їх сполуки. ІІІА-підгрупа. Бор, алюміній та їх аналоги. Прості речовини та їх сполуки. ІІІВпідгрупа. Підгрупа Скандію, родини лантанідів та актинідів. Прості речовини та їх сполуки. ІІАпідгрупа. Берилій, Магній та лужно-земельні метали. Прості речовини та їх сполуки. ІІВпідгрупа. Цинк та його аналоги. Прості речовини та їх сполуки. ІА-підгрупа. Лужні метали.
Прості речовини та їх сполуки. ІВ-підгрупа. Купрум та його аналоги. Прості речовини та їх
сполуки. VІІІА-підгрупа. Інертні гази. Прості речовини та їх сполуки. VІІІВ-підгрупа. Тріади
Феруму та платинових металів. Прості речовини та їх сполуки.
Органічна хімія
Предмет органічної хімії. Теорії будови органічних сполук. Класифікація органічних
реакцій. Класифікація та номенклатура органічних сполук.
АЛКАНИ. Гомологічний ряд, номенклатура та ізомерія алканів. Методи одержання. Фізичні
властивості. Хімічні властивості. Конформація насичених вуглеводнів (етан, бутан).
АЛКЕНИ. Гомологічний ряд, номенклатура та ізомерія алкенів. Будова етилену. Способи
одержання олефінів. Фізичні властивості алкенів. Хімічні властивості алкенів.
АЛКІНИ. Будова молекули ацетилену. Гомологічний ряд, номенклатура та ізомерія алкінів.
Методи одержання алкінів. Фізічні властивості алкінів. Хімічні властивості алкінів.
АЛКАДІЄНИ. Класифікація, номенклатура та ізомерія дієнів. Спряжені дієни. Методи
одержання 1,3 – бутадієну, ізопрену та хлоропрену. Фізічні властивості дієнів. Хімічні
властивості спряжених дієнів. Полімеризація дієнів. Каучук. Гума.
АЛІЦИКЛІЧНІ ВУГЛЕВОДНІ. Класифікація. Ізомерія. Номенклатура. Методи одержання.
Хімічні властивості. Будова циклоалканів. Циклоалкени та циклоалкадієни. Ізомерія.
Номенклатура. Методи одержання, властивості.
АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ. Класифікація. Бензен, його гомологи. Номенклатура й
ізомерія. Будова молекули бензену. Ароматичність та антиароматичність. Енергія резонансу.
Фізичні властивості бензену та його гомологів. Хімічні властивості аренів. Правила орієнтації

електрофільного заміщення у монозаміщених похідних бензену. Дизаміщені арени. Узгоджена
та неузгоджена орієнтація в реакціях SE2-заміщення.
Багатоядерні ароматичні вуглеводні з неконденсованими ядрами. Дифеніл, сполуки ди- і
трифенілметанового ряду. Ізомерія. Методи одержання, властивості.
Багатоядерні ароматичні вуглеводні з конденсованими ядрами. Ізомерія і номенклатура
похідних. Нафтален. Методи одержання., властивості. Правила орієнтації під час
електрофільного заміщення.
ГАЛОГЕНОПОХІДНІ НАСИЧЕНИХ І НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ.
Номенклатура та ізомерія. Хімічні властивості галогеноалканів.. Реакції
S N1 та SN2.
Дегідрогалогенування – елімінування. Механізм і кінетика реакцій Е1 і Е2. Галогенопохідні
алільного та вінільного типів, їх одержання з алканів, дієнів, ацетилену. Причина різної
рухливості галогену в алільному та вінільному положеннях.
ГАЛОГЕНОПОХІДНІ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ. Методи одержання. Хімічні
властивості галогенаренів. Ароматичні галогенопохідні з галогеном у бічному ланцюзі.
СПИРТИ, ЕТЕРИ. Класифікація, ізомерія і номенклатура спиртів. Промислові методи
одержання етанолу. Синтези гомологів етанолу. Фізичні властивості. Хімічні реакції спиртів.
Багатоатомні спирти. Класифікація, номенклатура та ізомерія багатоатомних спиртів.
Двоатомні спирти – гліколі. Хімічні властивості гліколей.
Трьохатомні спирти. Гліцерин. Синтез гліцерину з пропілену. Хімічні властивості гліцерину.
Ненасичені спирти. Вініловий спирт. Аліловий спирт. Пропаргіловий спирт.
Етери. Номенклатура та ізомерія етерів. Методи одержання. Фізичні властивості етерів.
Хімічні властивості.
ФЕНОЛИ. Класифікація. Способи одержання. Хімічні властивості фенолів. Поняття про
антиоксиданти. Дво- і триатомні феноли. Методи одержання, хімічні властивості.
АЛЬДЕГІДИ І КЕТОНИ. Аліфатичні альдегіди та кетони. Класифікація, номенклатура та
ізомерія. Фізичні й хімічні властивості.
Ненасичені альдегіди і кетони. Методи синтезу та хімічні властивості.
Ароматичні альдегіди та кетони. Класифікація. Способи синтезу ароматичних альдегідів –
промислові та лабораторні. Властивості ароматичних альдегідів і кетонів.
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Класифікація, ізомерія та номенклатура. Одержання карбонових
кислот. Фізичні властивості кислот. Реакції карбонових кислот. Функціональні похідні
карбонових кислот: галогенангідриди, ангідриди, аміди кислот, методи синтезу і властивості.
Естери. Синтез і хімічні властивості ненасичених кислот. Двоосновні кислоти. Ароматичних
кислоти.
АМІНИ. Класифікація і номенклатура амінів. Способи одержання. Фізичні властивості
амінів. Основні властивості амінів. Хімічні властивості амінів.
Номенклатура, ізомерія ароматичних амінів. Одержання ароматичних амінів. Порівняльна
характеристика амінів жирного та жирно-ароматичного рядів.
ГІДРОКСИКИСЛОТИ. Гідроксикислоти. Класифікація, номенклатура. Методи синтезу.
Реакції гідроксикислот.
ВУГЛЕВОДИ. Класифікація і номенклатура вуглеводів. Моноцукри – альдози, кетози.
Оптична активність. Особливі властивості глікозидного гідроксилу. Хімічні властивості альдоз і
кетоз. Дицукри. Будова і властивості. Полісахариди. Будова крохмалю, целюлози. Хімічні
властивості. Штучне волокно.
АМІНОКИСЛОТИ. Амінокислоти. Класифікація. Методи синтезу. Властивості. Білки.
Склад. Гідроліз. Якісні реакції на білки. Первинна та вторинна структури білків. Поняття про
третинну структуру.
ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ. Загальна характеристика гетероциклів. Класифікація.
Номенклатура. Ароматичні гетероцикли. Характер делокалізації р-електронів у п’яти- та

шестичленних гетероциклах, вплив гетероатома П’ятичленні гетероцикли з одним
гетероатомом: фуран, пірол та тіофен. Методи одержання і властивості. Шестичленні
гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин. Піперидин. Методи одержання і властивості.
Фізична хімія
Перший закон термодинаміки. Ентальпія. Теплоємність. Термохімія. Закон Гесса. Ентальпія
утворення хімічних сполук. Теплота згорання. Енергія хімічних зв’язків та ентальпія реакції.
Закон Кірхгофа. Другий та третій закони термодинаміки. Ентропія. Зміна ентропії в
рівноважних процесах. Статистичне трактування ентропії. Термодинамічні потенціали. Умови
термодинамічної рівноваги. Рівняння Гіббса-Гельмгольца. Термодинамічні потенціали для
ідеальних та реальних газів.
Фазова рівновага в однокомпонентних системах. Фазові переходи 1-го роду. Рівняння
Клапейрона-Клаузіуса. Залежність тиску насиченої пари від температури. Діаграми стану
однокомпонентних систем. Багатокомпонентні системи. Розчини. Способи задання концентрації
розчинів. Хімічні потенціали. Використання хімічних потенціалів для опису рівноваги
компоненту у двох фазах. Залежність хімічного потенціалу від парціального тиску, леткості;
концентрації та активності. Однорідні (гомогенні) функції складу. Рівняння Гіббса-Дюгема.
Тиск насиченої пари бінарних рідких розчинів. Закони Рауля та Генрі. Позитивні та негативні
відхилення від закону Рауля у реальних розчинах.
Діаграма рівноваги рідина – пара у бінарних системах. Проста перегонка. Закони
Коновалова. Азеотропи. Температура кипіння розчинів нелетких речовин. Ебуліометрія.
Залежність розчинності твердих речовин від температури. Виділення твердого розчинника з
розчинів. Кріометрія. Правило фаз Гіббса. Бінарні системи. Проста евтектика. Термічний аналіз.
Системи з хімічною взаємодією. Тверді розчини. Необмежена і обмежена розчинність.
Трикомпонентні системи. Способи зображення. Розчинність трьох рідин.
Хімічна термодинаміка. Хімічна змінна. Закон діючих мас. Рівняння ізобари Вант-Гоффа.
Кінетика незворотніх реакцій 1-го порядку. Час напівреакції. Кінетика незворотніх реакцій 2-го
та n-го порядків. Методи визначення порядку реакції. Кінетика складних реакцій: Зворотні
реакції 1-го порядку. Паралельні реакції. Послідовні реакції. Лімітуюча стадія реакції. Вплив
температури на швидкість реакції. Рівняння Арреніуса. Енергія активації. Активні зіткнення.
Поверхня потенціальної енергії, активний комплекс, координата та шлях реакції.
Передекспоненційний множник рівняння Арреніуса. Теорія активного комплексу. Теорія
зіткнень. Кінетика реакцій у розчині. Рівняння Бренстеда Бьорума. Первинний та вторинний
сольові ефекти. Ланцюгові реакції. Стадії ланцюгового процесу. Розгалужені та нерозгалужені
ланцюгові реакції. Довжина ланцюга. Кінетика синтезу фосгену. Довжина гілки розгалужених
реакцій. Фотохімічні реакції. Квантовий вихід. Основні типи фотохімічних процесів.
Гомогенний каталіз. Автокаталітичні процеси. Гетерогенний каталіз.
Провідники першого та другого роду. Електрохімічні реакції. Електричні параметри та
одиниці. Питома електропровідність електролітів. Методи вимірювання питомої
електропровідності. Залежність питомої електропровідності від концентрації розчинів.
Еквівалентна електропровідність. Рухливість іонів. Закони Кольрауша. Аномальна рухливість
іонів Н+ та ОН- у водних розчинах.
Колігативні властивості. Ізотонічний коефіцієнт. Теорія електролітичної дисоціації
Арреніуса. Причини електролітичної дисоціації. Недоліки теорії дисоціації Арреніуса. Закон
розведення Оствальда. Ізотонічний коефіцієнт і його зв’язок зі ступенем дисоціації. Активність і
коефіцієнт активності розчинів електролітів та окремих іонів, а також зв’язок між ними.
Основні положення теорії Дебая-Гюккеля. Іонна атмофера та її радіус. Іонна сила розчину.
Зв"язок коєфіцієнта активності з іонною силою розчину в різних наближеннях теорії Дебая-

Гюккеля. Електрофоретичний та релаксаційний ефект. Залежність рухливості іонів від
температури.
Числа перенесення іонів. Уявні та істинні числа перенесення. Методи визначення чисел
перенесення. Виникнення стрибка потенціалу на межі провідників 1-го та 2-го роду. Механізм
виникнення. Електрохімічний потенціал. Потенціал нульового заряду. Подвійний електричний
шар (ПЕШ). Ємність ПЕШ. Теорії будови ПЕШ: Гельмгольца, Гуї-Чапмана, Штерна.
Стрибок потенціалів на границі двох різних провідників 1-го роду. Гальвані та вольта
потенціали. Закон Вольта. Правильно розімкнутий електрохімічний ланцюг. ЕРС
електрохімічного ланцюга.
Електрохімічний елемент. Зворотні та незворотні елементи. Елемент Вольта. Елемент
Даніеля-Якобі. Знаки ЕРС елементів. Елемент Даніеля-Якобі. ЕРС та напруга. Методи
вимірювання ЕРС електрохімічного елементу.
Електродний потенціал. Стандартний водневий електрод порівняння. Електрохімічний ряд
напруг металів. Залежність електродного потенціалу від активності та концентраціїелектроліту.
Рівняння Нернста. Стандартний електродний потенціал. Електроди 1-го та 2-го роду. Електроди
порівняння. Хлорсрібний електрод.
Окисно-відновні електроди. Редокс-системи. Хінгідронний електрод. Скляний електрод. Іонселективні електроди. Термодинаміка електрохімічного елементу. Корисна робота. Теплота, що
виділяється в елементі при оборотніх та необоротніх процесах. Природа генерування
електричної енергії в електрохімічному елементі.
Концентраційні елементи. Елементи з переносом і без переносу та ЕРС для них. Дифузійний
потенціал. Механізм виникнення дифузійного потенціалу. Вплив дифузійного потенціалу на
величину ЕРС гальванічного елементу. Розрахунок дифузійного потенціалу. Сольовий мостик.
Хімічні джерела струму (ХДС). Класифікація ХДС. Електричні характеристики ХДС:
напруга розімкненого ланцюга, ємність, енергозапас, питомі величини. Розрядні/зарядні криві.
Ємність теоретична та практична. Фактори, що зменшуюють практичну ємність ХДС.
Первинні ХДС. Марганцево-цинкові ХДС. Сольові та лужні батареї. Схема, електродні
реакції, конструкція, характеристики, переваги та недоліки. Повітряно-цинкові та інші первинні
ХДС. Вторинні ХДС. Свинцевий (кислотний) акумулятор. Схема та конструкція. Електродні
процеси при заряді та розряді. Технічні характеристики. Переваги та недоліки. Лужні
акумулятори. Нікель-кадмієві та нікель-залізні. Електродні реакції. Переваги та недоліки.
Нікель-металогідридні акумулятори. Вторинні ХДС на основі літію. Літій-іонні акумулятои.
Принцип роботи, конструкція та характеристики. Застосування в сучасній техніці. Літійполімерні акумулятори. Паливні елементи. Принцип роботи. Переваги, недоліки та перспективи
використання.
Електрохімічна кінетика. Електроліз. Закони Фарадея. Катодний і анодний струми. Струми
обміну. Поляризація електроду. Густина струму. Поляризаційна крива. Неполяризуємі та
ідеально поляризуємі електроди. Схема триелектродної комірки. Гетерогенність усіх
електрохімічних процесів. Лімітуюча стадія процесу. Процеси масоперенесення: конвекція,
міграція, дифузія. Концентраційна поляризація.
Електрохімічна поляризація. Катодні та анодні струми. Основне рівняння електрохімічної
кінетики. Коефіцієнт перенесення. Рівняння Тафеля. Перенапруга та напруга розкладу водних
розчинів електролітів.
Основні аспекти прикладної електрохімії. Катодні процеси. Електрохімічне осадження
металів. Швидкість зародження та росту зародків осаду. Розсіююча здатність електроліту.
Вплив адсорбуючих добавок на якість осадів. Анодні процеси: травлення, полірування,
оксидування, пасивування. Пасивація металів. Корозія металів. Хімічна та електрохімічна
корозія. Методи захисту від корозії.

