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ВСТУП 

 
Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому 
національному технічному університеті з метою одержання освітнього ступеня 
«бакалавр» за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія”. 

Випускники технікумів за відповідними спеціальностями складають 
вступний іспит курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-
технічної підготовки і окремих дисциплін за рішенням методичної комісії зі 
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». 

Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з загальної та 
неорганічної хімії, історії хімічної науки, алгоритмізації розрахунків в хімії та 
хімічній технології, такими як: основні закони, закономірності, принципи та 
методи ведення хімічних процесів, математичні розрахунки в хімії для їх 
практичної реалізації, роль хімічної науки у розумінні матеріальної єдності 
світу. 
 

 

Розділ 1. Загальна та неорганічна хімія 

 
1. Основні поняття та закони хімії [1, 3]. 
2. Будова атома [1, 2]. 
3. Хімічні елементи та їх систематика [1-3]. 
4. Хімічний зв’язок [1-3]. 
5. Систематика і номенклатура неорганічних сполук [3]. 
6. Основи хімічної кінетики та термодинаміки [5]. 
7. Розчини. Фізичні властивості розчинів [2]. 
8. Оксидаційно-відновні процеси [2-4]. 
9. Гідроґен та сполуки Гідрогену [1-5]. 
10. s-елементи І ґрупи [1-5]. 
11. s-елементи ІІ ґрупи [1-5]. 
12. Елементи ІІІА- VIIIA групи [1-5]. 
13. Загальний огляд металів [1-5]. 
14. d-елементи І- VІІІ ґрупи [1-5]. 
15. Особливості реакцій комплексоутворення [1]. 

 
 

Розділ 2. __Алгоритмізація розрахунків в хімії та хімічній технології 

 
1. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису алгоритму 

[6]. 
2. Вид графічного опису алгоритму – блок-схеми. Основні блоки і 

елементи блок-схем [6]. 



3. Типи обчислювальних процесів: лінійний, розгалужений, циклічний. 
Алгоритм з вкладеними циклами [6]. 

4. Типи і структури даних [6]. 
5. Розповсюджені прийоми алгоритмізації: формування одномірного 

масиву, накопичення суми і добутку, знаходження максимального і 
мінімального з множини значень, упорядкування елементів одномірного 
масиву за зростанням і за зменшенням [6]. 

6. Алфавіт мови високого рівня. Структура програми на мові високого 
рівня [7,8]. 

7.  Змінні і константи, прості типи даних мови високого рівня [7,8]. 
8. Стандартні функції, операції арифметичні, логічні, відношення, 

порядок обчислення виразів в мові високого рівня [7,8]. 
9. Прості і структуровані оператори мови високого рівня [7,8]. 
10. Підпрограми-функції і підпрограми-процедури, категорії формальних 

параметрів підпрограм мови високого рівня [7,8]. 
11. Організація введення-виведення в мові високого рівня. Формати 

друку [7,8]. 
12. Сумісність типів даних, модулі мови високого рівня [7,8]. 
13. Чисельне інтегрування методами лівих, правих і середніх 

прямокутників, методом трапецій, методом Сімпсона [8-11]. 
 
 

Розділ 3. Історія хімічної науки 
 

1. Історія виникнення хімії. Хімічні знання первісних людей. Ремісна хімія 
у рабовласницькому суспільстві. Античні натурфілософські вчення. Хімія у 
Давніх Римі та Єгипті [12-14]. 

2. Алхімічний період у хімії. Алхімія. Трансмутація. Філософський камінь. 
Алхімія в арабському світі. Алхімія в Західній Європі [12-15]. 

3. Період технічної хімії та ятрохімії. Епоха Відродження і її вплив на 
розвиток хімії. Ятрохімія. Технічна хімія в XVI-XVII століттях [13-16]. 

4. Епоха теорії флогістону. Нові уявлення про дихання та горіння. Теорія 
флогістону. Роберт Бойль та прибічники теорії флогістону [15-17]. 

5. Киснева теорія горіння Лавуазьє. Пневматична хімія. Французька 
буржуазна революція. Лавуазьє. Киснева теорія горіння [14, 15]. 

6. Хімія на межі XVIII-XIX сторіч. Кількісні закони. Розвиток хімії в 
країнах Європи у XVIII-XIX сторіччях. Стехіометрія. Теорія хімічної 
спорідненості Бертоллє [18-20].  

7. Хімічна атомістика. Джон Дальтон і його атомне вчення. Нова система 
хімічної філософії. Відкриття гальванічної електрики. Еквіваленти Волластона. 
Гіпотеза Авогадро. Загальні положення атомістики Берцеліуса [16-20]. 

8. Періодичний закон Д.І. Мєндєлєєва. Спроби класифікації та 
систематизації хімічних елементів до відкриття періодичного закону. Відкриття 
періодичного закону. Міжнародний конгрес хіміків у Карлсруе. Торжество 
періодичного закону [20, 21]. 



9. Розвиток хімії у XIX-XX сторіччях. Розвиток неорганічної хімії. 
Органічна хімія та теорія хімічної будови Бутлєрова. Фізична хімія. Колоїдна 
хімія. Відкриття радіоактивності. Марія Складовська-Кюрі. Теорія будови 
атому [21-24]. 
 10. Хімія у сучасному світі. Біологічна хімія. Фармацевтична хімія. 
Нанохімія. Квантова хімія. Хімічна технологія [16]. 
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Критерії оцінки результатів  
фахового вступного випробування 

  
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
  
 

Форма 1: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 
3 виставляється, якщо при відповіді на питання надано неповну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 
відповідь на питання відсутня 

 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені 
необхідні розрахунки. Наведені хімічні реакції. Зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

16-19 
При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

12-15 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. 
При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

8-11 
При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

5-7 
При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
зроблені висновки за результатами розрахунків. Не наведені хімічні реакції. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 
0 Відповідь  відсутня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

25 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені 
необхідні розрахунки. Наведені хімічні реакції. Зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

20-24 
При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

16-19 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. 
При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

11-15 
При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

5-10 
При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
наведені хімічні реакції. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 
0 Відповідь  відсутня 
 

  
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується залежно 
від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

0-59 балів – оцінка «_2_» (незадовільно) 
60-73 балів – оцінка «_3_» (задовільно) 

                                                                 74-89 балів – оцінка «__4_» (добре) 
90-100 балів – оцінка «_5_» (відмінно) 

 
 

 
 


