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 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма розроблена на основі Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти. Згідно зі стандартом і типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи вивчення 

систематичного курсу хімії ґрунтується на пропедевтичному інтегрованому курсі 

“Природознавство” , в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і 

хімічні явища. 

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета 

ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої 

самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, 

вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина 

демократичного суспільства. 

Вивчення хімії спрямоване на виконання таких найважливіших завдань: 

• розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, здатності 

до самоосвіти; 

• формування наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань 

про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи 

наукового пізнання в хімії; 

• формування життєвої й соціальної компетентностей учня, його екологічної 

культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на 

виробництві; 

• розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні 

добробуту людини. 

 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ВСТУП 

Хімія — природнича наука. Хімія в 

навколишньому світі. 

Короткі відомості з історії хімії. 

Правила поведінки учнів у хімічному 

кабінеті. Ознайомлення з обладнанням 

кабінету хімії та лабораторним посудом. 

Абітурієнт: 

називає основне обладнання кабінету 

хімії, лабораторний посуд; 

дотримується правил техніки безпеки 

під час роботи в хімічному кабінеті; 

висловлює судження про застосування 

хімічних знань та історію їх розвитку. 

Тема 1. Початкові хімічні поняття 

Речовини. Чисті речовини і суміші. 

Атоми, молекули, йони. Хімічні 

елементи, їхні назви і символи. 

Поняття про періодичну систему 

хімічних елементів Д. І. Менделєєва. 

Атомна одиниця маси. Відносна атомна 

маса хімічних елементів. 

Багатоманітність речовин. Прості й 

Абітурієнт: 

називає хімічні елементи (не менше 

20-ти) за сучасною науковою 

українською номенклатурою, записує 

їхні символи; 

описує якісний і кількісний склад 

речовин за хімічними формулами, 

явища, які супроводжують хімічні 

реакції; 



складні речовини. Метали й неметали.  

Хімічні формули речовин. Валентність 

хімічних елементів. Складання формул 

бінарних сполук за валентністю 

елементів. Визначення валентності за 

формулами бінарних сполук. 

Відносна молекулярна маса речовини, її 

обчислення за хімічною формулою. 

Масова частка елемента в речовині. 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні 

реакції та явища, що їх супроводжують. 

Фізичні й хімічні властивості речовини. 

Як вивчають хімічні сполуки і явища. 

Спостереження й експеримент у хімії. 

Закон як форма наукових знань. 

Закон збереження маси речовин. Хiмічні 

рівняння. 

наводить приклади металічних і 

неметалічних елементів, простих і 

складних речовин, хімічних явищ у 

природі та побуті; 

розрізняє фізичні тіла, речовини, 

матеріали, фізичні та хімічні явища, 

фізичні та хімічні властивості речовин, 

чисті речовини і суміші, прості й 

складні речовини, атоми, молекули, 

йони; 

складає формули бінарних сполук за 

валентністю; 

визначає валентність елементів за 

формулами бінарних сполук; 

пояснює зміст хімічних формул, рівнянь 

хімічних реакцій, сутність закону 

збереження маси речовин; 

використовує закон збереження маси 

речовин для складання рівнянь 

хімічних реакцій, періодичну систему 

як довідкову; 

обчислює відносну молекулярну масу 

речовини за її формулою, масову частку 

елемента в речовині; 

аналізує якісний та кількісний склад 

простих і складних речовин; 

спостерігає хімічні явища й описує 

спостереження, формулює висновки; 

уміло поводиться з лабораторним 

обладнанням; 

дотримується інструкції щодо 

виконання хімічних дослідів та правил 

техніки безпеки під час роботи в 

хімічному кабінеті; 

висловлює судження про 

багатоманітність речовин. 

Тема 2. Кількість речовини. 

Розрахунки за хімічними формулами 

Кількість речовини. Моль — одиниця 

кількості речовини. Число Авогадро. 

Молярна маса. Молярний об’єм газів. 

Відносна густина газів. Розрахунки за 

хімічними формулами. 

Абітурієнт: 

називає одиницю вимірювання 

кількості речовини, молярний об’єм 

газів за нормальних умов, число 

Авогадро; 

пояснює сутність фізичної величини 

кількість речовини; 

встановлює взаємозв’язок між 

фізичними величинами (масою, 



молярною масою, об’ємом, кількістю 

речовини); 

обчислює число атомів (молекул) у 

певній кількості речовини, молярну 

масу, масу і кількість речовини, об’єм 

газу за нормальних умов, відносну 

густину газу. 

Тема 3. Основні класи неорганічних 

сполук 

Оксиди, їх склад, назви. 

Кислоти, їх склад, назви. 

Солі (середні), їх склад, назви. 

Основи, їх склад, назви. 

Фізичні та хімічні властивості оксидів: 

взаємодія з водою, кислотами, лугами, 

іншими оксидами. Класифікація оксидів. 

Оксиди в природі. Використання оксидів. 

Фізичні та хімічні властивості кислот: 

дія на індикатори, взаємодія з металами, 

основними оксидами та основами, 

солями. Класифікація кислот. Поняття 

про ряд активності металів. Реакції 

заміщення й обміну. Заходи безпеки під 

час роботи з кислотами. Використання 

кислот. 

Фізичні властивості основ. Класифікація 

основ. Хімічні властивості лугів: дія на 

індикатори, взаємодія з кислотами, 

кислотними оксидами, солями. Реакція 

нейтралізації. Розкладання нерозчинних 

основ під час нагрівання. Заходи 

безпеки під час роботи з лугами. 

Використання основ. 

Поняття про амфотерні гідроксиди. 

Фізичні та хімічні властивості середніх 

солей: взаємодія з металами, кислотами, 

лугами, іншими солями. Поширення 

солей у природі та їхнє практичне 

значення. 

Генетичні зв’язки між класами 

неорганічних сполук. 

Загальні способи добування оксидів, 

кислот, основ, солей. 

Значення експериментального методу в 

хімії. 

Абітурієнт: 

називає оксиди, кислоти, основи, солі за 

сучасною науковою українською 

номенклатурою, деякі індикатори; 

описує поширеність представників 

основних класів неорганічних сполук у 

природі; 

наводить приклади основних і 

кислотних оксидів, оксигеновмісних і 

безоксигенових, одно-, дво-, триосновних 

кислот, розчинних і нерозчинних основ, 

амфотерних гідроксидів, солей; 

складає формули цих сполук; 

розрізняє реакції заміщення, обміну, 

нейтралізації, основні й кислотні 

оксиди, розчинні й нерозчинні основи, 

амфотерні гідроксиди, середні солі;  

характеризує фізичні та хімічні 

властивості оксидів, основ, кислот, 

солей; 

складає відповідні рівняння реакцій; 

класифікує неорганічні речовини; 

встановлює генетичний зв’язок між 

простими і складними речовинами, 

класами неорганічних сполук;  

обґрунтовує залежність між складом, 

властивостями та застосуванням 

речовин; 

прогнозує перебіг хімічних реакцій 

солей та кислот із металами, 

використовуючи ряд активності; 

оцінює значення неорганічних сполук; 

обчислює за рівняннями хімічних 

реакцій масу, кількість речовини та 

об’єм газу (н. у.) за відомою масою, 

кількістю речовини одного з реагентів 

чи продуктів реакції; 

розпізнає дослідним шляхом кислоти і 



луги за допомогою індикаторів; 

Тема 4. Періодичний закон і періодична 

система хімічних елементів Д. І. 

Менделєєва.  

Будова атома. 

Історичні відомості про спроби 

класифікації хімічних елементів. 

Поняття про лужні, інертні елементи, 

галогени. 

Періодичний закон та періодична 

система хімічних елементів Д. І. 

Менделєєва. 

Будова атома: ядро й електронна 

оболонка. Склад атомних ядер (протони 

і нейтрони). Протонне число. Нуклонне 

число. 

Сучасне формулювання періодичного 

закону. Ізотопи (стабільні та 

радіоактивні). 

Будова електронних оболонок атомів 

хiмічних елементів. Поняття про радіус 

атома. Стан електронів у атомі. 

Енергетичні рівні та підрівні. Структура 

періодичної системи. 

Взаємозв’язок між розміщенням 

елементів у періодичній системі та 

властивостями хімічних елементів, 

простих речовин, сполук елементів із 

Гідрогеном та Оксигеном. 

Характеристика хімічних елементів 

малих періодів за їх місцем у 

періодичній системі та будовою атома. 

Значення періодичного закону. Життя і 

наукова дiяльність Д. І. Менделєєва. 

Абітурієнт: 

формулює визначення періодичного 

закону; 

описує структуру періодичної системи; 

наводить приклади стабільних та 

радіоактивних нуклідів, лужних, 

інертних елементів, галогенів;  

характеризує сутність прийому 

класифікації та його роль у науці, 

закону як форми вираження наукових 

знань про природу; стан електронів у 

атомах; будову атомів (№ 1—20) і 

розподіл електронів у них; елемент за 

його положенням у періодичній 

системі; 

складає електронні та графічні 

електронні формули атомів; 

обґрунтовує фізичну суть періодичного 

закону; 

пояснює закономірності періодичної 

системи, залежність властивостей 

елементів та їхніх сполук від 

електронної структури атомів; 

аналізує інформацію, закладену в 

періодичній системі, та використовує її 

для характеристики хiмічного елемента; 

оцінює значення  періодичного закону; 

усвідомлює значення та небезпеку 

радіонуклідів. 

Тема 5. Хімічний зв’язок і будова 

речовини 

Електронна природа хiмічного зв’язку. 

Поняття про електронегативність 

елементів. Ковалентний зв’язок, його 

види — полярний і неполярний. 

Утворення ковалентного неполярного 

зв’язку. Утворення ковалентного 

полярного зв’язку. Електронні формули 

молекул речовин. 

Йонний зв’язок. 

Абітурієнт: 

наводить приклади сполук із 

ковалентним та йонним хімічним 

зв’язком; 

визначає ступені окиснення атомів 

елементів у сполуках за їх формулами, 

вид хімічного зв’язку в типових 

випадках; 

складає бінарні формули речовин за 

ступенями окиснення атомів елементів; 

використовує поняття 



Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні 

та йонні кристали. Залежність фiзичних 

властивостей речовин від типів 

кристалічних ґраток. Ступінь 

окиснення. Визначення ступеня 

окиснення атома елемента за хімічною 

формулою сполуки. Складання формули 

сполуки за відомими ступенями 

окиснення атомів елементів. 

електронегативності при складанні 

хiмічних формул; 

пояснює утворення йонного, 

ковалентного неполярного, 

ковалентного полярного зв’язків; 

характеризує особливості ковалентного 

та йонного зв’язків; 

обґрунтовує електронну природу 

хімічних зв’язків; 

прогнозує властивості речовин залежно 

від виду хімічного зв’язку і типу 

кристалічної ґратки. 

Тема 6. Склад і властивості основних 

класів неорганічних сполук. 

Хімічний зв’язок і будова речовин. 

Абітурієнт: 

наводить приклади колоїдних та 

істинних розчинів, суспензій, емульсій, 

електролітів і неелектролітів, сильних і 

слабких електролітів, кристалогідратів; 

складає рівняння електролітичної 

дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння 

реакцій обміну в повній та скороченій 

йонній формах;  

розрізняє компоненти розчину, насичені 

й ненасичені розчини, катіони й аніони;  

встановлює відмінність між 

електролітами й неелектролітами, 

сильними і слабкими електролітами; 

пояснює суть процесів розчинення та 

електролiтичної дисоціації, вплив різних 

чинників на розчинення, утворення 

водневого зв’язку; 

обґрунтовує значення розчинів у 

природі та житті людини; 

обчислює масову частку і масу 

розчиненої речовини в розчині; 

виготовляє розчини з певною масовою 

часткою розчиненої речовини. 

Тема 7. Розчини 

Значення розчинів у природі та житті 

людини. Поняття про дисперсні системи, 

колоїдні та істинні розчини. Розчин і 

його компоненти: розчинник, розчинена 

речовина. Вода як розчинник. Будова 

молекули води, поняття про водневий 

зв’язок. Розчинність, її залежність від 

різних чинників. Насичені й ненасичені 

 



розчини. Теплові явища, що 

супроводжують розчинення речовин. 

Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. 

Поняття про кристалогідрати. 

Кількісний склад розчину. Масова частка 

розчиненої речовини. Виготовлення 

розчину. 

Електролітична дисоціація. 

Електроліти та неелектроліти. 

Електролітична дисоціація кислот, основ, 

солей у водних розчинах. 

Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі 

електроліти. 

Тема 8. Хімічні реакції 

Класифікація хімічних реакцій за 

різними ознаками. 

Реакції сполучення, розкладу, заміщення, 

обміну. 

Оборотні й необоротні реакції. 

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. 

Процеси окиснення, відновлення, 

окисники, відновники. Складання 

рівнянь найпростіших окисно-відновних 

реакцій, добір коефiцієнтів. 

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та 

ендотермічні реакції. Термохімічне 

рівняння. 

Швидкість хімічної реакції, залежність 

швидкості реакції від різних чинників. 

Абітурієнт: 

наводить приклади основних типів 

хімічних реакцій; 

розрізняє реакції сполучення, 

замiщення, обміну, розкладу; окисно-

відновні реакції та реакції без змiни 

ступеня окиснення; екзо- та 

ендотермічні, оборотні й необоротні 

реакції; 

складає рівняння нескладних окисно-

відновних реакцій на основі 

електронного балансу, термохімічні 

рівняння; 

характеризує процеси окиснення та 

відновлення; 

класифікує реакції за різними ознаками; 

робить висновки про вплив різних 

чинників на швидкість хімічних реакцій; 

оцінює значення реакцій різних типів. 

Тема 9. Узагальнення знань з хімії 

Місце хімії серед наук про природу. 

Роль хімічних знань у пізнанні природи.  

Значення хімічних процесів у природі. 

Роль хімії в житті суспільства. 

Абітурієнт: 

називає імена видатних вітчизняних і 

зарубіжних учених-хіміків; 

найважливіші хімічні виробництва в 

Україні; 

наводить приклади застосування 

хімічних сполук у різних галузях та у 

повсякденному житті; 

характеризує хімічну суть і значення 

процесів горіння, дихання, 

фотосинтезу; 

оцінює вплив хімічних сполук на 

довкілля; 



встановлює зв’язок між фізичними, 

хімічними та біологічними явищами; 

оцінює роль хімічних знань у пізнанні 

природи, в суспільному виробництві та 

як складової загальної культури 

людини. 

 

 

 

 

4.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬУЧНІВ З ХІМІЇ  

 

При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховується: 

- рівень засвоєння теоретичних знань; 

- оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і 

хімічні явища; 

- сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання 

хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою; 

- здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці; 

- уміння розв’язувати розрахункові задачі. 

За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем 

самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати знання у нових 

ситуаціях виокремлено рівні навчальних досягнень учнів, що оцінюються за 12-

бальною шкалою. Слід зазначити, що розв’язування розрахункових задач на 

початковому рівні не передбачене. Кожний наступний рівень вбирає в себе 

вимоги до попереднього, а також додає нові характеристики. 

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів є особистісні 

результати пізнавальної діяльності, в яких відбиваються загальнопредметні 

компетентності, набуті учнями у процесі навчання хімії. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

I. 

Початковий 

1(100) Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об’єкти 

(хімічні символи, формули, явища, посуд тощо) і 

називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки 

під час проведення практичних робіт 

2(100) Учень (учениця) описує деякі хімічні об’єкти за 

певними ознаками; знає призначення лабораторного 

обладнання 

3(110) Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з 

предмета вивчення і може відтворити окремі його 

частини; під керівництвом учителя виконує найпростіші 

хімічні досліди 



II. Середній 4(120) Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються 

хімічних сполук і явищ; складає прості прилади для 

проведення дослідів і виконує їх під керівництвом 

учителя; складає з допомогою вчителя скорочену умову 

задачі 

5(130) Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює 

окремі частини начального матеріалу, дає визначення 

основних понять; самостійно виконує деякі хімічні 

досліди, описує хід їх виконання, дотримується порядку 

на робочому місці; самостійно складає і записує 

скорочену умову задачі 

6(140) Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з 

допомогою вчителя; описує окремі спостереження за 

перебігом хімічних дослідів; робить обчислення за 

готовою формулою 

III. 

Достатній 

7(150) Учень (учениця) самостійно відтворює значну 

частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя 

порівнює хімічні об’єкти, описує спостереження за 

перебігом хімічних дослідів; наводить рівняння реакцій 

за умовою задачі 

8(160) Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і 

теоретичний навчальний матеріал, порівнює і 

класифікує хімічні об’єкти; самостійно виконує всі 

хімічні досліди згідно з інструкцією; робить обчислення 

за рівнянням реакції 

9(170) Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних 

хімічних теорій і фактів, наводить приклади на 

підтвердження цього; робить окремі висновки з 

хімічних дослідів; з допомогою вчителя розв’язує задачі 

IV. Високий    10 

(180) 

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє 

аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану 

інформацію, робити висновки; робить висновки з 

практичної роботи; самостійно наводить і використовує 

необхідні формули для розв’язування задач 

   11 

(190) 

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і 

використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює 

зв’язки між явищами; самостійно знаходить і 

використовує інформацію згідно з поставленим 

завданням; виконує хімічний експеримент, раціонально 

використовуючи обладнання і реактиви; самостійно 

розв’язує задачі, формулює відповіді 



12 

  (200) 

Учень (учениця) має системні знання з предмета, 

аргументовано використовує їх, у тому числі у 

проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; 

самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх 

перетвореннями; робить обґрунтовані висновки з 

хімічного експерименту; розв’язує експериментальні 

задачі за власним планом; самостійно аналізує та 

розв’язує задачі раціональним способом 
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