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Міністерство освіти і науки України 

Сумська обласна рада 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67; 
e-mail : sumy-oippo@rambler.ru Код ЄДРПОУ 02139771 

 
12.09.2014   № 537                                                     на  № _________ від _____ 
 
 Начальникам управлінь (відділів) 

освіти (освіти і науки; освіти, 
молоді та спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, районних 
державних адміністрацій 

 
Графік проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
2014-2015 навчальному році 

 

 
 На виконання пункту 3 наказу управління освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації від 15.08.2014 № 377-ОД «Про проведення  
І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-
2015 навчальному році» надсилаємо графік проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 
навчальному році (додається). 
 Звертаємо увагу на те, що пропозиції щодо кількісного складу команд-
учасниць від району (міста) у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  
(у розрізі 13-ти навчальних предметів) необхідно надіслати до 25.09.2014  
на ім’я Удовиченко І.В., проректора інституту. 
 Додаток до листа на 1 арк. 
 
В.о. ректора         І.А. Медведєв 
 
 
 
 
 
 
Удовиченко І.В. 
            65-64-95 
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 Додаток  

до листа Сумського ОІППО 
12.09.2014 № 537 

 
Графік  

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
у 2014-2015 навчальному році 

(ВИТЯГ) 
№ 
з/п Назва дисципліни Дата проведення 

6. Хімія 23.11.2014 

 
 
 

РОЗВ’ЯЗКИ ЗАВДАНЬ  
II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії  

Максимальна кількість балів по всіх класах – 60 
 

7 клас 
Завдання 1. Тести (8 балів) 
Завдання з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2. 
1. Виробники відомого йогурту «Растішка» рекомендують його дітям для 

зміцнення кісток. Відмітьте, сполуки якого хімічного елемента додають до 
йогурту з цією метою.  

А Магнію  А  
Б Феруму Б  
В Кальцію В + 
Г Алюмінію Г  
Д Калію Д  

2. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання 
лабораторної дії з дотриманням правил безпеки. 
             
 
 
 
         
 
3. Визначте формулу складної речовини: 

А Al А  
Б N2 Б  
В О3 В  
Г SO3 Г + 

А + 
Б  
В  
Г  
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4. Визначте металічний елемент, який утворює з Хлором сполуку складу 
МеCl3. 

А Al А + 
Б Ca Б  
В Ag В  
Г Cu Г  

Завдання на відповідність. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 
балів. Максимальна кількість балів – 4.  
5. Установіть відповідність між хімічними елементами та зарядами їхніх ядер: 

Хімічні елементи: Заряд ядра:   
А S 1  +11 А 5 
Б Zn 2  +30 Б 2 
В Na 3  +6 В 1 
Г  C 4  +13 Г 3 
 5  +16   

6. Установіть відповідність між хімічними елементами та групами і підгрупами, 
в яких вони розташовані в періодичній системі: 

Хімічні елементи: Підгрупа за періодичною системою:   
А Cl 1 VII група, побічна підгрупа А 2 
Б Сu 2 VII група, головна підгрупа  Б 4 
В Ca  3 І група, головна підгрупа В 5 
Г  Mn 4 І група, побічна підгрупа  Г 1 
 5 ІІ група, головна підгрупа   

 
Завдання на встановлення послідовності. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2. 
7. Розташуйте сполуки за збільшенням їхньої відносної молекулярної маси: 

А SО2  А 4 
Б СО2  Б 1 
В NaCl  В 3 
Г KOH   Г 2 

 
Задача 2. (5 балів) 

Запропонуйте послідовність розділення сумішей на індивідуальні 
компоненти. 

А  Як отримати прозорий апельсиновий сік з апельсину?  
Б Як розділити суміш води, крейди, цукру, олії та залізних ошурок на 

окремі компоненти? Опишіть  послідовність дій. 
Розв’язок 

А   1. Подрібнити апельсин і вичавити з нього сік з м’якоттю. 
2. Відфільтрувати м’якоть від соку. 

Б  1. Відстоювання   зливається олія, що зібралася на поверхні води. 
2. Фільтрування   на фільтрувальному папері залишається нерозчинна 

крейда та залізні ошурки. 
3. Дія магнітом   розділяються залізні ошурки і крейда (залізні ошурки 

притягуються магнітом). 
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4. Випарювання води з фільтрату (кристалізація)   випарюється вода і 
залишається кристалізований цукор. 

5. Конденсація   переведення води з газоподібного стану в рідкий. 
 
Задача 3. (6 балів) 

Проаналізуйте зазначені твердження та знайдіть у них помилки. Напишіть 
твердження правильно: 

А формула Н2О вказує на те, що молекула води складається з молекули 
водню й атома Оксигену. 

Б формула речовини гідроген сульфіду Н2S показує, що речовина 
утворена з простих речовин – Гідрогену й сірки. 

В запис N2О вказує на те, що до складу формули входить один атом 
Нітрогену й два атоми Оксигену.  

Г формула іржі на залізі (залізна окалина), яка має формулу Fe3O4, 
складається з трьох атомів заліза і чотирьох молекул Оксигену. 

Д формула кухонної солі NaCl має йонну будову і складається відповідно 
з двох молекул Натрію і Хлору. 

Розв’язок 
А формула Н2О вказує на те, що молекула води складається з двох 

атомів Гідрогену та одного атома Оксигену. 
Б формула речовини гідроген сульфіду Н2S вказує на те, що його 

молекула  утворена двома елементами – Гідрогеном  (два атоми) і Сульфуром 
(один атом). 

В запис N2О вказує на те, що до складу молекули входить два атоми 
Нітрогену й один атом Оксигену.  

Г формула іржі на залізі (залізна окалина), яка має формулу Fe3O4, вказує 
на те, що в речовині на кожні три атома Феруму приходиться  чотири атоми 
Оксигену. 

Д формула кухонної солі NaCl має йонну будову і вказує на те, в речовині 
на один катіон Натрію приходиться один аніон Хлору. 

 
Задача 4. (10 балів) 

Розрахуйте відносну молекулярну масу наступних речовин: Cu2O, CuCl2, 
Cu3(PO4)2, [Cu(NH3)4](OH)2, CuSO4∙5H2O. Розташуйте речовини за зростанням 
масової частки Купруму. 

 
Розв’язок 

Mr (Cu2O) = 64∙2 + 16 = 128 + 16 = 144 

%8989,0
144
128

144
264)( абоCuw 


  

Mr (CuCl2) = 64 + 35,5∙2 = 64 + 71 = 135 

%4747,0
135

164)( абоCuw 


  

Mr (Cu3(PO4)2) = 64∙3 + 31∙2 + 16∙8 = 192 + 62 + 128 = 382 

%5050,0
382
192

382
364)( абоCuw 


  

Mr ([Cu(NH3)4](OH)2) = 64 + 17∙4 + 17∙2 = 64 +68 + 34 = 166 
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%3939,0
166
64

166
164)( абоCuw 


  

Mr (CuSO4∙5H2O) = 64 + 32 + 16∙4 + 18∙5 = 64 + 32 + 64 + 90  = 250 

%6,25256,0
250

164)( абоCuw 


  

Відповідь: CuSO4∙5H2O   [Cu(NH3)4](OH)2   CuCl2   Cu3(PO4)2  Cu2O. 
 
Задача 5. (За кожну правильну відповідь по 0,5 балів. Загальна кількість 
балів – 19) 

Проаналізуйте запропоновані записи 8С, 3Zn, Nа, 10S, 3Сl2, 5Fe, 2H2O, 
8N2, 3O, Р2О5 і виконайте наступні завдання: 

Розв’язок 
3. запишіть, що означають зазначені вище записи (5б):  

8С – вісім атомів Карбону; 5Fe – п‘ять атомів Феруму; 
3Zn – три атоми Цинку; 2H2O – дві молекули води; 
Nа – один атом Натрію; 8N2 – вісім молекул азоту; 
10S – десять атомів Сульфуру; 3O – три атоми Оксигену; 
3Сl2 – три молекули хлору; Р2О5 – одна молекула фосфор(V) 

оксиду, що складається з  двох 
атомів Фосфору та п’яти атомів 
Оксигену. 

2) випишіть окремо у два стовпчики символи металічних і неметалічних 
елементів, що беруть участь в утворенні зазначених записів (5 б): 

Металічні елементи Неметалічні елементи 
Zn, Nа, Fe С, S, Сl, H, O, N, Р 

3) випишіть окремо у два стовпчики формули простих і складних речовин (5б):  
Прості речовини Складні речовини 

С, Zn, Nа, S, Сl2, Fe, N2 H2O, Р2О5 
4) складіть формули оксидів із хімічними елементами: С, Zn, Nа, S, Сl, Fe, N           
(4 б): 

СO, CO2, ZnO, Na2O, SO3, SO2, Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O, Fe2O3, FeO, Fe3O4, 
N2O5, NO2, N2O3, NO, N2O.   

 
Задача 6. (12 балів) 

Для отримання вершкового масла (одного з важливих продуктів 
харчування) необхідно молоко. 

1. Обчисліть, скільки потрібно молока для отримання 1 кг масла, якщо 1 кг 
молока містить 15% вершків, а вершки містять 30% масла.  

2. Напишіть, що собою представляє молоко з точки зору хіміка. Яким 
методом можна отримати масло з молока?  

Розв’язок 
1. Задача розв’язується математичним шляхом за допомогою формули 

сполуки

елементу

m
m

w  : 

1) m (вершків) = m(молока)∙w(вершків) = 1кг∙ 0,15 = 0,15 кг 
2) m (масла) = m(вершків) ∙ w(масла) = 0,15кг∙0,3 = 0,045 кг 
3) 1 кг молока – 0,045 кг масла 
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   х кг молока – 1 кг масла   молокакг
кг
кгкгх 2,22

045,0
11




  

Відповідь: для отримання 1 кг масла необхідно 22,2 кг молока. 
 
2. Молоко – це неоднорідна суміш, у якій частинки одних рідин розподілені в 

іншій рідині (це емульсія). 
Масло отримують із жирного молока, в якому містяться «великі жирові 

кульки», які при збиванні молока (вершків) зліплюються й утворюється масло. 
 

8 клас 
Завдання 1. Тести (10 балів) 
Завдання з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2. 
1. Виробники відомого йогурту «Растішка» рекомендують його дітям для 

зміцнення кісток. Відмітьте, сполуки якого хімічного елемента додають до 
йогурту з цією метою.  

А Магнію  А  
Б Феруму Б  
В Кальцію В + 
Г Алюмінію Г  
Д Калію Д  

2. Укажіть формулу несолетворного оксиду: 
А СО  А + 
Б СО2 Б  
В SiO2 В  
Г PbO2 Г  

3. Укажіть, у яких пробірках відбулися реакції, якщо у чотири пробірки – з 
водою (І), розчинами NaOH (II), H2SO4 (III), HCl (IV) внесли порошок цинк 
оксиду: 

А у всіх  А  
Б І, ІV Б  
В ІІІ, ІV В  
Г ІІ, ІІІ, ІV Г + 
Д І, ІІІ, ІV Д  

Розв’язок   
І пробірка: Н2О + ZnO   реакція не відбувається 
ІІ пробірка: 2NaOHрозчин + ZnO + Н2О   Na2[Zn(OH)4] 
ІІІ пробірка: H2SO4 + ZnO   ZnSO4 + H2O 
ІV пробірка: 2HCl + ZnO   ZnCl2 + H2O 

4. Виберіть речовину, з якою взаємодіє купрум(ІІ) гідроксид: 
А натрій нітрат А  
Б хром(ІІІ) гідроксид Б  
В нітратна кислота В + 
Г барій сульфат Г  

Розв’язок   
А Cu(OH)2 + NaNO3   реакція не відбувається 
Б Cu(OH)2 + Cr(OH)3   реакція не 
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відбувається 
В Cu(OH)2 + 2HNO3   Cu(NO3)2 + 2H2O; 
Г Cu(OH)2 + BaSO4   реакція не відбувається 

 
Завдання на відповідність. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 
балів. Максимальна кількість балів – 4.  
5. Установіть відповідність між формулою речовини та молярною масою: 

Формула речовини: Молярна маса, г/моль:   
А H3PO4 1  90 А 4 
Б Fe(OH)2 2  200 Б 1 
В CaBr2 3  65 В 2 
Г NaBrO2 4  98 Г 5 
 5  135   

6. Установіть відповідність між формулою оксиду та елементом: 
Формула оксиду: Хімічний елемент:   
А ЕО 1  Ag А 5 
Б Е2О 2  Al Б 1 
В Е2О3 3  Si В 2 
Г ЕO2 4  Ne Г 3 
 5  Zn   

Завдання на встановлення послідовності. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 4. 
7. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень 
від металу до оксиду неметалічного елемента:  

А  NaOH 1 Б 
Б  Na 2 А 
В  SO2 3 Г 
Г  Na2SO3. 4 В 

8. Розташуйте газуваті речовини в ряд за зростанням їхньої відносної густини 
за повітрям. 

А  СО А 3 
Б  СО2 Б 4 
В  СН4 В 1 
Г  NH3 Г 2 

Розв’язок 
 1-й варіант розв’язку 
Чим більша молярна маса газу,  тим більша його відносна густина  
             А М (СО) = 28 г/моль 

Б М (СО2) = 44 г/моль 
В М (СН4) = 16 г/моль 
Г М (NH3) = 17 г/моль 

2-й варіант розв’язку   
А Dпов(СО) = 28/29 = 0,97 
Б  Dпов(СО2) = 44/29 = 1,5 
В  Dпов(СН4) = 16/29 = 0,55 
Г  Dпов(NH3) = 17/29 = 0,59 

 
Задача 2. (5 балів) 
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Відносна густина за воднем газуватої сполуки Нітрогену з Оксигеном 
дорівнює 23, а масова частка Оксигену в ній становить 69,56%.  

А  Установіть формулу сполуки Оксигену з Нітрогеном. 
Б  Обчисліть масу порції цієї речовини, що містить 12,04∙1023 молекул. 

Розв’язок 
1. Обчислимо молярну масу оксиду: М(NxOy) = 2∙23 = 46 (г/моль). 
2. Обчислимо число атомів Оксигену та Нітрогену в молекулі оксиду. 

)(2
16
32

16
460,6956n(O);)(

%44,30%56,69%100)(

у
Ar
Mwn

M
ArnOw

Nw













 

)(1
14
0024,14

14
463044,0)( хNn 


  

Отже, формула сполуки NO2. 
3. Обчислимо масу нітроген(ІV) оксиду, що містить 12,04∙1023 молекул. 

мольNO
N
Nn
A

2
1002,6
1004,12)( 23

23

2 



   

гмольгмоль 92/462)m(NO 2   
Відповідь: А NO2, Б m(NO2) = 92 г 
 
Задача 3. (10 балів)  

На 48 г суміші, що містить цинк та цинк оксид, подіяли надлишком 
бромідної кислоти. Виділився газ об’ємом  5,514 л.  

А  Обчисліть масові частки цинку та цинк оксиду у вихідній суміші.  
Б Чи вистачить газу, що виділився, для повного відновлення купрум(ІІ) 

оксиду до металу масою 18 г. Складіть рівняння згаданих реакцій. 
Розв’язок 

А 1. Аналізуючи зміст задачі, ми бачимо, що відбувається дві хімічні реакції: 
Zn + 2HBr   ZnBr2 + H2  
ZnO + 2HBr   ZnBr2 + H2O 

За рівняннями видно, що газ, про який йдеться в умові задачі, виділяється 
лише у реакції цинку з бромідною кислотою. 
2. Обчислимо масу цинку та його масову частку:  

гмольгмольnMZnm
мольZnnnn

моль
мольл
л

V
VHn
m

16/65246,0)(
;246,0)()(HZn)(

246,0
/4,22

514,5)(

2

2







 

%3333,0%100
48
16

)(
)()( 

г
г

сумішіm
ZnmZnw  

4. Обчислимо масу цинк оксиду та його масову частку: 
гггZnOm 321648)(   

%6767,0%100
48
32

)(
)()( 

г
г

сумішіm
ZnOmZnOw      

Б Складемо рівняння реакції відновлення воднем купрум(ІІ) оксиду до металу і 
зробимо за ним розрахунки: CuO + H2   Cu + H2O 
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моль
мольг
гСn

мольCunHnCun

281,0
/64

18
M
mu)(

246,0)()()( 2




 

 
Відповідь: А w(Zn) = 33%;  w(ZnO) = 67%; Б не вистачить. 
 
Задача 4. (12 балів) 
 Складіть рівняння реакцій за нижче наведеною схемою. Виконайте 
наступні завдання: 

А  Визначте невідомі сполуки А і Б.  
Б  Зазначте типи хімічних реакцій.  
В  Дайте назви продуктам реакцій. 

 S SO3 A  KOH Б   KCl 
          
SO2   Na2SO3       

Розв’язок 
1) S + O3надл.   SO3 – сполучення (сульфур(VI) оксид) 
2) SO3 + Н2О   Н2SO4 – сполучення (сульфатна кислота) 
3) Н2SO4 + 2КОН   К2SO4 + 2Н2О – обміну (калій сульфат та вода) 
4) К2SO4 + ВаСl2   2КCl + BaSO4  – обміну (калій хлорид та барій сульфат) 
5) S + O2   SO2 – сполучення (сульфур(IV) оксид) 
6) SO2 + Na2О  Na2SO3 – сполучення (натрій сульфіт) 
Відповідь:  А сполука А – Н2SO4, сполука Б – К2SO4. 

 
Задача 5. (12 балів) 

Джерелом необхідної для життєдіяльності енергії є їжа. При окисненні 1 г 
білка виділяється 16,7 кДж (4 ккал) теплоти, 1 г жиру – 37,6 кДж теплоти, 1 г 
вуглеводів – 16,7 кДж теплоти (за матеріалами мережі Інтернет). 

А Обчисліть маси білків, жирів та вуглеводів, які ви отримаєте, з’ївши 
шоколадку масою 75 г, якщо вона містить 8,3% білка, 35,2% жиру та 
51,4% вуглеводів.  

Б Обчисліть енергію, яку при цьому ви отримаєте, у кДж та у кКал. 
Розв’язок 

А Обчислимо масу білків, жирів та вуглеводів, яку отримає людина, якщо 
з’їсть шоколадку масою 75 г.  

1) ггбілкаm
сполукиm
білкаmбілкаw 225,675083,0)(

)(
)()(   

2) ггжируm
сполукиm
жируmжируw 4,2675352,0)(

)(
)()(   

3) ггвуглеводівm
сполукиm
вуглеводуmвуглеводівw 55,3875514,0)(

)(
)()(   

Б Обчислимо кількість енергії, яку ви отримаєте, з’ївши шоколадку, в кДж та в 
кКал: 

1)  для білка:  а) 1 г білка – 16,7 кДж 

                        6,225 г білка – х кДж кДж
г

кДжгx 104
1

7,16225,6



  

0,246 моль Н2 не вистачить 
для повного відновлення 
СuО до металу масою 18 г 



 13 

      б) 16,7 кДж – 4 кКал. 

                            104 кДж – х кКал ккал
кДж
кДжккалx 25

7,16
1044




  

2)  для жиру:  а) 1 г жиру – 37,6 кДж 

                        26,4 г жиру – х кДж кДж
г
кДжгx 64,992

1
6,374,26




  

      б) 16,7 кДж – 4 ккал. 

                            992,64 кДж – х ккал ккал
кДж

кДжккалx 8,237
7,16

64,9924



  

3) для вуглеводів:  а) 1 г вуглеводу – 16,7 кДж 

                                38,55 г вуглеводів – х кДж кДж
г

кДжгx 8,643
1

7,1655,38



  

    б) 16,7 кДж – 4 ккал. 

                                     643,8 кДж – х ккал ккал
кДж

кДжккалx 2,154
7,16

8,6434



  

4) Обчислимо загальну кількість енергії: 
104 кДж + 992,64 кДж + 643,8 кДж = 1740,44 кДж 
25 ккал + 237,8 ккал + 154,2 ккал = 417 ккал. 

Відповідь: А m(білка) = 6, 225 г  m(жиру) = 26,4 г;  m(вуглеводів) = 38,55 г; 
             Б кількість енергії 1740,44 кДж або 417 ккал. 

 
Задача 6. (11 балів)  

У чотирьох пронумерованих пробірках вам видані розчини речовин: 
сульфатної кислоти, барій хлориду, натрій гідроксиду, купрум(ІІ) хлориду. В 
окремій підписаній баночці є розчин лакмусу.  

А Опишіть, як використовуючи тільки видані вам розчини, визначити вміст 
кожної пронумерованої пробірки.  

Б Запишіть відповідні рівняння реакцій та очікувані спостереження. 
Розв’язок 

Пробірки Лакмус H2SO4 NaOH 

H2SO4 
розчин рожево-

червоний 
--- --- 

BaCl2 
забарвлення не 

змінилося 
білий осад --- 

NaOH розчин синій --- --- 

CuCl2 
забарвлення не 

змінилося __   осад блакитного 
кольору 

1. В усі пробірки капнуть розчин лакмусу. У пробірці, де міститься луг – 
розчин стане синім, де міститься кислота – розчин стане рожево-
червоним, де містяться солі – розчин забарвлення не змінить. 

2. Залишилися дві пробірки з солями ВаСl2 та CuCl2. Їх можна розпізнати за 
допомогою визначених вже сульфатної кислоти і натрій гідроксиду. 
BaCl2 + H2SO4   BaSO4  + 2HCl – випадає білий осад барій сульфату 
CuCl2 + 2NaOH   Cu(OH)2 + 2NaCl  – випадає купрум(ІІ) гідроксид у 
вигляді осаду блакитного кольору.  
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9 клас 
Завдання 1. Тести (10 балів) 
Завдання з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2. 
1. Одним з найнебезпечніших факторів радіоактивного забруднення місцевості 
є потрапляння радіоактивних нуклідів до організму та їхня затримка в кістках 
унаслідок заміщення йонів кальцію в гідроксиапатиті. Відмітьте радіонуклід, що 
також може утворювати нерозчинний гідроксиапатит і через це затримуватися 
у кістках.  

А  15N   А  
Б  90Sr Б + 
В  18O В  
Г  130I Г  
Д  40K  Д  

2. Для досягнення найкращих результатів при пранні тканин та виробів з них 
до миючих засобів додають окисники, які знебарвлюють кольорові 
забруднювачі. Відмітьте речовину, що використовується в миючих засобах у 
якості окисника (відбілювача). 

А  натрій хлорид  А  
Б  гідроген пероксид Б + 
В  калій гідроксид В  
Г  хлоридна кислота Г  
Д  калій перманганат Д  

 
 
 
3. Виберіть ряд, який містить формули лише слабких електролітів: 

А  HF, HNO3, NH4OH А  
Б  H2S, HNO2, NH4OH Б + 
В  HCN, HI, NaOH В  
Г  KOH, HNO3, NaOH Г  

4. Виберіть електронну формулу елемента з найбільшою 
електронегативністю: 

А 1s22s22p63s1 А  
Б 1s22s22p63s23p3 Б  
В 1s22s22p63s23p5 В + 
Г  1s22s22p63s23p2 Г  

Завдання на відповідність. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 
балів. Максимальна кількість балів – 4. 

5. Установіть відповідність між характером речовини та типом хімічного 
зв’язку: 

Характер речовини: Тип хімічного зв’язку:   
А металічний 1  йонний А 3 
Б солеподібний 2  ковалентний Б 1 
В леткий або нелеткий 3  металічний В 2 
 4  водневий   



 15 

6. Установіть відповідність між схемою хімічної реакції та зміною ступеня 
окиснення окисника. 

Схема реакції: Зміна ступеня  
окиснення окисника: 

А  MnCO3 + KclO3  MnO2 + KCl+CO2↑ Cl0   Cl – А 5 
Б  Cl2+I2+H2O  HCl + HIO3 2  Mn+6   Mn+4 Б 1 
В  K2SO3+KmnO4+NaOHK2SO4+Na2MnO4+H2O 3  Cl+5   Cl –  В 4 
Г  K2MnO4+H2O  KmnO4+ MnO2↓+ KOH 4  Mn+7   Mn+6 Г 2 
 5  Mn+2   Mn+4   

Завдання на встановлення послідовності. Правильно встановлена 
послідовність оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 4. 
7. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в 
розбавленому розчині сульфатної кислоти: 

А  НSO4
–  А 3 

Б  H2О Б 1 
В  Н2SO4 В 4 
Г  SO4

2– Г 2 
 
Задача 2. (5 балів) 

При нагріванні 5,2 г гідроксиду елемента, що належить до ІІІ групи 
періодичної системи елементів, одержали воду кількістю речовини, 
достатньою для повного розчинення кальцій оксиду масою 5,6 г. 
 А  Визначте невідомий елемент. 
 Б  Запишіть його електронну формулу. 
 В  Укажіть характер його оксиду та гідроксиду. 

Г Запишіть два рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості 
гідроксиду цього елементу. 

Розв’язок 
А 1. Записуємо рівняння реакцій, про які говориться в умові задачі: 

2Me(OH)3  Ct0  Me2O3 + 3H2O (І) 
CaO + H2O   Ca(OH)2  (ІІ)  

2. Обчислимо кількість речовини кальцій оксиду та води, що виділилася під 
час розкладання гідроксиду 

мольОНnОНnСаОn

моль
мольг
гCaOn

1,0)()()(

1,0
/56
6,5)(

22 

  

3. Обчислимо кількість речовини Me(OH)3 (І): 

nMe(OH)3 = 2/3 n(Н2О)  мольx 0667,0
3

1,02



  

4. Обчислимо молярну масу гідроксиду 

мольг
моль
г

n
mМ /961,77

0667,0
2,5)Me(OH)( 3   

6. Обчислимо відносну атомну масу елемента  
26,96151-77,961  317-)M(Me(OH) r(Me) 3 А  

Ar(Me) = 26,961   Me – Al (Алюміній) 
Б Електронна формула атома Алюмінію – 1S22S22p63S23p1 
В Оксид – Al2О3, гідроксид -  Al(OH)3 – амфотерні. 
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Г  Властивості, що характеризують амфотерний характер алюміній гідроксиду: 
Al(OH)3 + 3HCl   AlCl3 + 3H2O 
Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O або Al(OH)3 + 3NaOH Na3[Al(OH)6] 

Відповідь: елемент Алюміній; електронна формула атома Алюмінію – 
1S22S22p63S23p1; амфотерний характер алюміній оксиду та гідроксиду. 

 
Задача 3. (10 балів) 

Напишіть рівняння хімічних реакцій відповідно до схеми перетворень. 
Для реакцій обміну складіть йонні рівняння; для окисно-відновних реакцій – 
електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та 
відновлення. 

    Cu  Cu(NO3)2  Cu(OH)2 
7.  

    CuCl2                   CuSO4  
Розв’язок 

1) Cu + 4HNO3(конц.)Сu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O або  
3Cu + 8HNO3(розб.)3Сu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
Сu0  e2 Cu+2 – відновник, окиснення; Сu0  e2 Cu+2 – відновник, 
окиснення; 
N+5  e1 N+4 – окисник, відновлення; N+5  e3 N+2 – окисник, відновлення. 
8. Cu(NO3)2 + 2NaOH   2NaNO3 + Cu(OH)2  
Cu2+ + 2NO3

– + 2Na+ + 2OH-  2Na+ + 2NO3
– + Cu(OH)2  

Cu2+ + 2OH–  Cu(OH)2  
9. Cu(OH)2 + H2SO4   CuSO4 + 2H2O 
Cu(OH)2 + 2H+ + SO4

2–Cu2+ + SO4
2– + 2H2O 

Cu(OH)2 + 2H+Cu2++ 2H2O 
4) CuSO4 + BaCl2   CuCl2 + BaSO4  

Cu2+ + SO4
2– + Ba2++ 2Cl –   Cu2++ 2Cl– + BaSO4  

SO4
2– + Ba2+  BaSO4  

5) CuCl2 ток Cu0 + Cl2  
Cu2+  e2 Cu0 – відновлення; 
2Cl –  e2 Cl20 – окиснення.  

 
Задача 4. (10 балів) 

Котельня спалює 2 т вугілля за добу. Масова частка Карбону – 84%, 
Гідрогену – 5%, Сульфуру – 3,6%, негорючих домішок – 2,5%. Якою повинна 
бути площа лісу, щоб поповнити втрати кисню в повітрі, використаного для 
спалювання вугілля в котельні, якщо 1 га лісу дає за добу 10 кг кисню? 

Розв’язок 
1. Обчислимо маси горючих складових у 2 т вугілля? 

тттттCm 072,0
100%

3,6%2mm(S);1,0
%100
%52)m(H;68,1

%100
%842)( 








  

2. Обчислимо масу кисню, що витрачається для спалювання Карбону: 
С + О2   СО2 

кгкгкмольMn

кмольОnОСnкмоль
кмолькг
кгCn

4480/ккмол32140)m(O

140)()()(;140
/12

1680)(

2

22
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3. Обчислимо масу кисню, що витрачається для спалювання Гідрогену: 
4Н + О2   2Н2О 

0кк80m   /ккмол3225)m(O

25)()(/4n1)2(;100
/1

100)(

2

2





кгкмольMn

кмольОНОnкмоль
кмолькг
кгHn   

4. Обчислимо масу кисню, що витрачається для спалювання Сульфуру: 
S + О2   SО2 

кг 72/ккмол3225,2)m(O

25,2)()()(;25,2
/32

72)(

2

22





кгкмольMn

кмольОnОnSnкмоль
кмолькг
кгSn  

5. Обчислимо масу кисню, що витрачається для спалювання 2 т вугілля: 
кгкгкгкгOm 5352728004480)( 2   

6. Обчислимо площу лісу, необхідну для поповнення витрат кисню: 
1 га лісу – 10 кг О2 
х га лісу – 5352 кг О2  

га
кг

кггалісуS 2,535
10
53521)( 
  

Відповідь: щоб поповнити витрати кисню в повітрі, площа лісу повинна бути 
535,2га. 

 
Задача 5. (15 балів) 

У закритій посудині змішали 0,224 л хлору (н.у.) з двома газами: перший 
утворюється в результаті взаємодії 3,78 г алюмінію з розбавленою 
сульфатною кислотою, другий – у результаті повного розкладу 7,35 г 
бертолетової солі. Суміш підірвали.  

А Визначте кислоту, яка утворилася в результаті взаємодії цієї суміші. 
Б Визначте газ, який залишився в надлишку. 
В Обчисліть об’єм газу, що в надлишку.   
Г Обчисліть масову частку утвореної кислоти. 

Розв’язок 
1. Складаємо відповідні рівняння хімічних реакцій: 

2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2  (1) 
2KclO3 

0t 2KCl + 3O2            (2) 
2.  За рівнянням (1) обчислимо кількість речовини водню, що утворився: 

мольНnтодіnмоль
мольг
гAln 21,0)(2/3)(H14,0

/27
78,3)( 22   

3.  За рівнянням (2) обчислимо кількість речовини кисню, що утворився: 

мольOnтодіnKClOnмоль
мольг
гKClOn 09,0)(),(O3)(206,0

/5,122
35,7)( 2233   

4. Обчислимо кількість речовини хлору за формулою 

моль
мольл
лCln

V
Vn
m

01,0
/4,22

224,0)( 2   

5. У посудині містяться гази: Сl2 – 0,01 моль, Н2 – 0,21 моль, О2 – 0,09 моль. 
Між ними відбуваються такі реакції: 

   2Н2 +     О2        = 2Н2О (3) 
   2 моль      1 моль            2 моль 
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   Н2    + Сl2       = 2HСl (4) 
 1 моль    1 моль           2 моль 

Проаналізувавши рівняння, робимо висновок, що Н2 міститься в надлишку. 
Розчин гідроген хлориду у воді – хлоридна кислота. 

6. Обчислимо масову частку гідрогенхлориду в розчині. 
За рівнянням реакції (3) обчислимо кількість речовини води та її масу: 

мольОНnтодіOHnOn 18,0209,0)(,2:1)(:)( 222   
гмольгмольO 24,3/1818,0)m(H2   

За рівнянням реакції (4) обчислимо кількість речовини гідрогенхлориду та 
його масу: 

мольНClnтодіHClnn 02,0201,0)(,2:1)(:)Cl( 2   
гмольгмоль 73,0/5,3602,0)m(HCl   

%4,18%100
97,3
73,0%100

ну)-m(р
m(HCl)HCl)(

97,373,024,3)()m(H)( 2





г
г

гггHClmOнурm


 

7. Обчислимо об’єм газу, що залишився  після реакцій. 
Було визначено, що у надлишку знаходився Н2.  
Обчислимо кількість речовини водню, що прореагував з киснем (рівняння 3) 
та хлором (рівняння 4): мольНnтомуOnHn 18,0)(,1:2)(:)( 222   (3) 
                          мольНnтомуСnHn 01,0)(,1:1)l(:)( 222   (4) 
Отже, усього витратили водню: 0,18 моль + 0,01 моль = 0,19 моль, а було 
0,21моль, тому залишився водень кількістю речовини: 0,21 моль – 0,19 
моль = 0,02 моль. Обчислимо об’єм надлишку водню: 

лмольлмольVnHV m 448,0/4,2202,0)( 2   
Відповідь: 18,4% HCl, 0,448 л Н2. 

 
Задача 6. (10 балів) 

У склянках без етикеток знаходяться такі речовини: сухі (арґентум 
нітрат, натрій сульфід, кальцій хлорид), порошки (срібло та алюміній), а також 
хлоридна та концентрована нітратна кислоти. У вашому розпорядженні є вода, 
пальник і будь-яка кількість пробірок. Складіть рівняння реакцій і вкажіть 
ознаки, за якими можна визначити кожну зі вказаних сполук. 

Розв’язок 

Речовини Розчин HCl Розчин HNO3 
(конц.) 

Рівняння реакцій 

AgNO3 білий 
сирнистий 
осад 

- AgNO3 + HCl = AgCl ↓+ HNO3 

Na2S виділяється 
газ із 
запахом 
тухлих яєць 

Може випасти 
жовтувата сірка  

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S↑ 

CaCl2 -  Спочатку сіль розчинити у воді і до 
розчину додати розчин AgNO3:  
CaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl↓  
                                                    білий  

  сирнистий  
  осад 
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Ag - Виділяється 
бурий газ 

Ag + 2HNO3= AgNO3 + NO2 ↑+ H2O 

Al Виділення 
безбарвного 
газу 

Виділяється 
безбарвний 
газ з 
приємним 
запахом 

8Al + 30HNO3  t 8Al(NO3)3 + 
3N2O↑+ 

 + 5H2O 
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

 
10 клас 

Завдання 1. Тести (10 балів) 
Завдання з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали. 
1. При нагріванні мідного купоросу утворюється леткий продукт, який при 
конденсації утворює безбарвну рідину. Ще алхіміки дали цій рідині  назву 
купоросне масло, але й у наш час ця речовина також є популярною. Відмітьте 
сучасну назву купоросного масла. 

А оцет  А  
Б бензин Б  
В петролейний ефір В  
Г ацетон Г  
Д сульфатна кислота Д + 

2. Кальцій гідроксиапатит Сa10(PO4)6(OH)2 – головна неорганічна сполука, що 
надає твердість кісткам. Якщо кістку помістити у розчин хлоридної кислоти, 
гідроксиапатит переходить у водорозчинну форму, а кістка стає пластичною. 
Відмітьте рівняння рівноваги, що призводить до вимивання кальцій 
гідроксиапатиту з кісток у розчині кислоти. 

А  Ca2++2OH- = Ca(OH)2  А  
Б PO4

3-+2H+ = H2PO4
– Б + 

В  PO4
3-+ 3H2O = H3PO4 + 3ОН- В  

Г  Ca2++ 2Cl- = CaCl2 Г  
Д  2PO4

3- + 3Ca2+ = Ca3(PO4)2 Д  
3. Виберіть твердження щодо будови молекул нормальних вуглеводнів: 

А  містять розгалужений карбоновий ланцюг А  
Б  містять нерозгалужений карбоновий ланцюг Б + 
В  містять четвертинний атом Карбону В  
Г  містять третинний атом Карбону Г  

4. Виберіть формулу нітрату металу, який при термічному розкладі утворює 
нітрит: 

А  Ba(NO3)2 А + 
Б  Fe(NO3)2 Б  
В  Hg(NO3)2 В  
Г  Cu(NO3)2 Г  

Завдання на відповідність. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 
балів. Максимальна кількість балів – 4. 

10. Установіть відповідність між тривіальною назвою і назвою сполуки за 
ІЮПАК–номенклатурою. 

Тривіальна назва: Назва за ІЮПАК –номенклатурою   
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А  дивініл 1  етанова кислота А 3 
Б  ацетилен 2  гексанова кислота Б 4 
В  оцтова кислота 3  бута-1,3-дієн В 1 
 4  етин   

11. Установіть відповідність між моделями молекул і назвами речовин. 
Моделі молекул: 

   
 

Назва речовин:   
1 чадний газ А 5 
2 вода Б 3 
3 етилен В 2 
4  оцтова кислота Г 4 
5 метиловий спирт   

Завдання на встановлення послідовності. Правильно встановлена 
послідовність та запис рівняння реакції оцінюється в 1 бал. 
Максимальна кількість балів – 4. 
7. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри. 

А HNO3 А 4 
Б NH3 Б 1 
В NO В 2 
Г  NO2 Г 3 
Д KNO3 Д 5 

Розв’язок 
1. 4NH3 + 5O2  .кат 4NO + 6H2O 
2. 2NO + O2 2NO2  
3. 4NO2 + 2H2O + O2  4HNO3 
4. HNO3 + KOH KNO3 + H2O.  

 
Задача 2. (5 балів) 

Яка сіль і якої маси утвориться, якщо карбон(ІV) оксид, одержаний при 
спалюванні 11,2 л етану (н.у.), пропустити через 22,4 мл розчину натрій 
гідроксиду з масовою часткою речовини 12% і густиною 1,14г/см3. 

Розв’язок 
1. Записуємо рівняння реакції: 

2С2Н6 + 7О2 4СО2 + 6Н2О 
2. Обчислимо кількість речовини СО2, що утворився в результаті спалювання 

11,2 л етану: 

мольHCnСОnСОnНСn

моль
мольл
л

V
VHCn
m

125,0)(2)(2:1)(:)(

5,0
/4,22
2,11)(

622262

62




 

A Б В Г 
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3. Обчислимо кількість речовини натрій гідроксиду. 

)(06432,325,5360,12ну)-m(pwm(NaOH)

536,25/14,14,22VNaOH)( 3

г
гсмгмлm нур



 
 

моль
мольг
гn 0766,0

/40
06,3

M
mNaOH)(   

Оскільки, у нестачі луг, то він повністю прореагував за рівнянням 1 з 
утворенням кислої солі NaHСО3. Реакція за рівнянням 2 не відбудеться. 
0,766 моль  0,766 моль          0,766 моль 
  СО2 +        NaOH         NaHСО3         (1) 
NaHСО3 + NaOH   Na2СО3 + Н2О   (2) 

4. Обчислимо масу солі: 

гмольгмольnM
мольNaHCOnNaHCOnNaOHn

434,6/840766,0)m(NaHCO
0766,0)()()(

3

33




 

Відповідь: у результаті реакції утворюється кисла сіль натрій гідрогенкарбонат 
(NaHCO3) масою 6,434 г. 
 
 
 
Задача 3. (12 балів) 

Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння хімічних реакцій за 
схемою  перетворень. Назвіть продукти реакцій. Для реакцій обміну складіть 
йонні рівняння,  для окисно-відновних – електронний баланс. 

Na2SO3 →  CaSO3 HCl   A Х   E   0 tr,С   D   OH2  X  KOH  K2S 
Розв’язок 

12. Na2SO3 + CaCl2CaSO3 + 2NaCl 
2Na+ + SO3

2- + Ca2++ 2Cl-CaSO3 +2Na+ + 2Cl- 
SO3

2- + Ca2+CaSO3  
13. CaSO3 + 2HClCaCl2 + SO2 + H2O 
CaSO3 + 2H+ + 2Cl-Ca2++ 2Cl- + SO2 + H2O 
CaSO3 + 2H+ Ca2++ SO2 + H2O         A – SO2 

3) SO2 + 2H2S   3S↓ + 2H2O          Е – S  
S+4  e4 S0 – окисник, відновлення; 
S-2  e2 S0 – відновник, окиснення. 

4) 3S + 2Cr 
0t Cr2S3           D – Cr2S3 (сполука, що розкладається 

водою) 
S0  e2  S-2 – окисник, відновлення;  
Cr0  e3 Cr+3 – відновник, окиснення.  

5) Cr2S3 + 3Н2О   2Сr(ОН)3 + 3H2S           Х – Н2S  
6) H2S + 2KOHK2S + 2H2O 

H2S + 2K+ + 2OH-2K+ + S2–
 + 2H2O 

H2S + 2OH-  S2– + 2H2O 
 
Задача 4. (10 балів)  

При змішуванні 400 г розчину ферум(ІІІ) хлориду та 400 г розчину барій 
гідроксиду одержали осад, який відфільтрували, прожарили та зважили. Його 
маса склала 25 г. До фільтрату долили надлишок сульфатної кислоти. 
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Утворився осад масою 120 г. Визначте масові частки речовин у вихідних 
розчинах.  

Розв’язок 
14. Записуємо рівняння реакції за умовою задачі: 

  2FeCl3 + 3Ba(OH)2 = 3BaCl2 + 2Fe(OH)3↓      (І)                                               
2Fe(OH)3  t  Fe2O3 + 3H2O             (ІІ) 

2. Обчислимо масу ферум(ІІІ) гідроксиду за масою Fe2O3: 

гмольгмольnM
мольFeClnFeClnn

мольOHFenOHFenOn

моль
мольг
г

M
mOFen

78,50/5,1623125,0)m(FeCl
3125,0)()()Fe(OH)(

)(3125,0156,02))((2:1))((:)Fe(

156,0
/160

25)(

3

333

3332

32








 

15. Обчислимо масу барій гідроксиду (оскільки сульфатної кислоти взято у 
надлишку, то можна стверджувати, що з нею провзаємодіяв не лише 
барій хлорид, а навіть і залишок барій гідроксиду), тому n(BaSO4) = 
n(BaCl2) + n(Ba(OH)2), що не прореагував. 

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓+ 2HCl 

гмольгмольnM
мольOHBanOHBann

моль
мольг
гBaSOn

88/171515,0)m(Ba(OH)
515,0))(())(()BaSO(

515,0
/233

120)(

2

224

4






 

 
 

16. Обчислимо масові частки солей у розчинах: 

%22%100
400
88%100

m
)w(Ba(OH)

ну-р
2  

г
гm нир  

%7,12%100
400

78,50%100
m

)w(FeCl
ну-р

3  

г
гm нир  

Відповідь: масові частки речовин у вихідних розчинах становлять: w(Ba(OH)2) 
= 22% і w(FeCl3) = 12,7%. 

 
Задача 5. (15 балів)  

Обчисліть, скільки теплоти виділиться (чи поглинеться) у результаті 
відновлення металів чадним газом із суміші цинк оксиду та купрум(ІІ) оксиду 
масою 144,6 г, у якій кількості речовин цинк оксиду та купрум(ІІ) оксиду 
відносяться як 1:2. Стандартні теплоти утворення купрум(ІІ) оксиду, цинк 
оксиду, карбон монооксиду та карбон діоксиду становлять відповідно: –165,3 
кДж/моль, –350,6 кДж/моль, –10,5 кДж/моль та –393,3 кДж/моль.   

Розв’язок 
H о(СuO) = –165,3 кДж/моль 
H о(ZnO) = –350,6 кДж/моль 
H о(СO) = –10,5 кДж/моль 
H о(СO2) = –393,3 кДж/моль. 
H о(Zn) = H о(Сu) = 0 

 Припустимо, що вихідна суміш містила х моль ZnO. Тоді за умови задачі 
кількість речовини СuO в суміші становить 2х (моль). 
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 M(ZnO) = M(ZnO) ∙ n(ZnO) = 81х (г),      m(СuO) = M(CuO) ∙ n(CuO) = 160х 
(г). 
Складаємо алгебраїчне рівняння: 81х + 160х = 144,6, звідки х = 0,6. Отже, 
суміш містила 0,6 моль ZnO та 1,2 моль CuO. 

Обчислимо стандартні теплові ефекти реакцій: 
ZnO + CO = Zn + CO2; H о= (-393,3)-(-350,6) – (-110,5) = +67,8 (кДж). (І) 
СuO + CO = Cu + CO2; H о= (-393,3)-(-165,3) – (-110,5) = -117,5 (кДж). (ІІ) 

Обчислимо кількість теплоти, що виділиться під час зазначених реакцій: 
за реакцією (І) поглинається 0,6∙67,8 = 40,68 (кДж) теплоти, а під час реакції (ІІ) 
виділиться 1,2∙117,5 = 141 (кДж) теплоти.  

Отже, у результаті відновлення цинк оксиду та купрум(ІІ) оксиду 
виділиться 
141 – 40,7 = 100,3 (кДж) теплоти.  
Відповідь: виділиться 100,3 (кДж) теплоти. 
 
Задача 6. (10 балів) 

У склянках без етикеток знаходяться такі речовини: сухі арґентум нітрат, 
натрій сульфід, кальцій хлорид; порошки срібла та алюмінію, а також хлоридна 
та концентрована нітратна кислоти. У вашому розпорядженні є вода, пальник і 
будь-яка кількість пробірок. Складіть рівняння реакцій і вкажіть ознаки, за 
якими можна визначити кожну зі вказаних сполук. 

Розв’язок 
Речови

ни Розчин HCl Розчин HNO3 
(конц.) 

Рівняння реакцій 

AgNO3 білий 
сирнистий 
осад 

- AgNO3 + HCl = AgCl ↓+ HNO3 

Na2S виділяється 
газ із 
запахом 
тухлих яєць 

Може випасти 
жовтувата сірка  

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S↑ 

CaCl2 -  Спочатку сіль розчинити у воді і до 
розчину додати розчин AgNO3:  
CaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl↓ 

    білий  
    сирнистий 

           осад 
Ag - Виділяється 

бурий газ 
 

Ag + 2HNO3= AgNO3 + NO2 ↑+ H2O 

Al Виділення 
безбарвного 
газу 

Виділяється 
безбарвний газ 
з приємним 
запахом 

8Al + 30HNO3  t 8Al(NO3)3 + 3N2O↑+  
+ 5H2O  
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

 
 
 
 

11 клас 
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Завдання 1. Тести (10 балів) 
Завдання з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів –  3. 
1. Невичерпним джерелом енергії є Сонце. Для ефективного використання 

сонячної енергії зараз розроблюються сонячні акумулятори. Відмітьте 
правильне твердження про спосіб накопичення енергії в таких 
акумуляторах.  

А  сонячне світло  нагріває воду, і енергія запасається у вигляді 
гарячої води 

А  

Б  Б сонце сильно розігріває повітря в спеціальних ємностях, повітря 
перетворюється на плазму й тривалий час зберігає енергію В  

Г + В під дією сонячного випромінювання органічні речовини в таких 
акумуляторах перетворюються на нафту Д  

Г певні хімічні речовини під дією сонячного світла піддаються 
перетворенням, що дозволяють запасти енергію Сонця у вигляді 
енергії хімічних зв’язків 

  

Д сонячним світлом розігрівається маховик великого розміру, що 
дозволяє тривалий час обертати електричний генератор 

  

2. Деякі забруднення неможна видалити з тканини звичайним пранням. Для 
цього необхідно використовувати методи хімчистки (видалення плям 
обробкою спеціальними органічними розчинниками). Проаналізуйте наступні 
твердження й визначте їхню правильність.  

І Видалити плями з синтетичних і натуральних тканин можна 
однаковими розчинниками.  

ІІ Для видалення жирних плям з бавовни можна використовувати 
бензин чи керосин. 

ІІІ Під час очищення тканин органічними розчинниками звичайне мило 
не використовують.  

 
А усі твердження правильні А  
Б правильні І і ІІ твердження Б  
В правильні І і ІІІ твердження  В  
Г правильні ІІ і ІІІ твердження Г + 
Д усі твердження неправильні Д  

3. Розчин мідного купоросу налили в оцинковане відро. Визначте причину, що 
зумовлює утворення рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну 
кольору розчину.  

А наявність домішок у цинку  А  
Б відновлення цинку Б  
В відновлення міді  В + 
Г наявність домішок у розчині мідного купоросу Г  

4. Процес, унаслідок якого відбувається передача генетичної інформації, – це 
А реплікація ДНК А + 
Б компліментарність азотистих основ Б  
В мутація генів В  
Г структурні зміни хромосом Г  
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Завдання на відповідність. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 
балів. Максимальна кількість балів – 4. 

17. Установіть відповідність між назвами вуглеводнів та їх використанням. 
Тривіальна назва: Галузі використання вуглеводнів:   
А дихлорометан 1 для виробництва поліетилену А 2 
Б трийодометан 2 як розчинник Б 3 
В етен  3 в медицині для заживлення відкритих ран В 1 
Г вінілхлорид 4 для виробництва штучної шкіри Г 4 
 5 для виробництва фенолформальдегідних 

пластмас 
  

18. Установіть відповідність між моделями молекул і назвами речовин. 
Моделі молекул: 

   
 

 
Назва речовин:   
1 чадний газ А 5 
2 вода Б 3 
3 етилен В 2 
4 оцтова кислота Г 4 
5 метиловий спирт   

Завдання на встановлення послідовності. Правильно встановлена 
послідовність і запис рівняння реакції оцінюється в 1 бал. Максимальна 
кількість балів – 4. 
7. Розташуйте послідовно стадії виробництва нітратної кислоти. Запишіть 
відповідні рівняння реакцій.  

А окиснення нітроген(ІІ) оксиду А 3 
Б окиснення амоніаку Б 2 
В гідратація нітроген(ІV) оксиду В 4 
Г взаємодія азоту з воднем Г 1 

1. N2 + 3H2   атмFeC 200,,4000 2NH3 
2. 4NH3 + 5O2  .кат 4NO + 6H2O 
3. 2NO + O2 2NO2  
4. 4NO2 + 2H2O + O2  4HNO3.  
 

Задача 2. (6 балів) 
Яка сіль і  якої маси утвориться, якщо карбон(ІV) оксид, одержаний при 

спалюванні 11,2 л етану (н.у.), пропустити через 22,4 мл розчину натрій 
гідроксиду з масовою часткою речовини 12% і густиною 1,14г/см3. 

Розв’язок 
1. Записуємо рівняння реакції: 

2С2Н6 + 7О2 4СО2 + 6Н2О            (1) 
2. Обчислимо кількість речовини СО2, що утворився в результаті спалювання 

11,2 л етану: 

A Б В Г 
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мольHCnСОnСОnНСn

моль
мольл
л

V
VHCn
m

15,02)(2)(2:1)(:)(

5,0
/4,22
2,11)(

622262

62




 

3. Обчислимо кількість речовини натрій гідроксиду. 

3,06432г25,5360,12ну)-m(pwm(NaOH)

536,25/14,14,22VNaOH)( 3



 гсмгмлm нур 
 

моль
мольг
гn 0766,0

/40
06,3

M
mNaOH)(   

Оскільки, у нестачі луг, то він повністю прореагував за рівнянням 2 з 
утворенням кислої солі NaHСО3, і реакція 2 не відбудеться. 
0,766 моль  0,766 моль        0,766 моль 
СО2 +        NaOH         NaHСО3         (2) 
NaHСО3 + NaOH   Na2СО3 + Н2О  (3) 

4. Обчислимо масу солі: 

гмольгмольnM
мольNaHCOnNaHCOnNaOHn

434,6/840766,0)m(NaHCO
0766,0)()()(

3

33




 

Відповідь: у результаті реакції утворюється кисла сіль натрій гідрогенкарбонат 
(NaHCO3) масою 6,434 г. 
 
Задача 3. (7 балів) 

На 100 км шляху легковий автомобіль витрачає приблизно 10 л бензину 
(густина бензину становить 0,8 г/см3). Який об’єм повітря у м3 (н.у.) необхідний 
для спалювання 10 л бензину та який об’єм вуглекислого газу при цьому 
виділиться? Допускаємо, що бензин складається з  н-гептану (20% за масою) і 
2,2,4 – триметилпентану і повністю згоряє до вуглекислого газу і води. 

Розв’язок 
m (бензину) = 10000 ∙ 0,8 = 8000(г) = 8 (кг) 
m(С7Н16) = 8 ∙ 0,2 = 1,6 (кг) 
m(С8Н18) = 8 ∙ 0,8 = 6,4 (кг) 
   
1,6кг          х,м3 
С7Н16 + 11О2   →  7СО2 + 8Н2О      (1) 
100кг         11∙22,4м3           7∙22,4м3 
 
V1(О2) = 3,94м3            V1(СО2) = 2,51м3    

  
  6,4кг              у,м3 
2С8Н18 + 25О2   →   16СО2 + 18Н2О   (2) 
  2∙114кг       25∙22,4м3            16∙22,4м3 
 
V2(О2) = 15,71м3            V2(СО2) = 10,06м3    

V(О2) = 19,65м3  Vпов = 19,65/0,21 = 93,57м3 
V(СО2) = 12,57м3 

Відповідь: для спалювання 10 л бензину необхідно 93,57 м3 повітря і при 
цьому виділиться 12,57 м3 вуглекислого газу.   
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Задача 4. (12 балів)  
 Установіть невідомі речовини, складіть їх структурні формули і напишіть 
рівняння відповідних хімічних реакцій: 
А   2Cl В   .)(воднNaOH C   .)(SO H 42 конц D   .)500(Сl 0

2 C E   .)(воднNaOH F  2Сl G   OH22  
 
    OH22  H  

Ht ,0  I 
 

Речовина Е мстить 47,06% Карбону, 6,54% Гідрогену, 46,40% Хлору за 
масою, причому в молекулі Е міститься лише один атом Хлору, а речовина Н з 
йонами Купруму в лужному середовищі реагує з утворенням розчину яскраво-
синього кольору. 

Розв’язок 
1. Визначаємо формулу речовини Е (СхНуСlz). Якщо прийняти, що маса 

речовини Е 100 г, то відповідно, маси атомів Карбону, Гідрогену і Хлору:  
m(C) = 47,06 г, m(H) = 6,54 г, m(Cl) = 46,40 г. 

2. Обчислимо кількості речовини атомів елементів та їх співвідношення: 

моль
мольг
г

CM
CmCn 92,3

/12
06,47

)(
)()(   

моль
мольг
г

НM
НmНn 54,6

/1
54,6

)(
)()(   

моль
мольг
г

ClM
ClmСn 31,1

/5,35
40,46

)(
)()l(   

х : у : z = 3,92 : 6,54 : 1,31 = 2,99 : 4,99 : 1 ≈ 3 : 5 : 1 
Отже, формула речовини – С3Н5Сl, що за кількісним складом 

відповідає монохлоропохідному алкену – хлоропропену, наприклад СН2 = 
СН – СН2Сl  
3-хлоропроп-1-ен. Відповідно, вихідна речовина А – це пропан.  

3. Наведено рівняння реакцій, що відповідають заданому в умові ланцюгу 
перетворень: 
АВ: СН3  СН2 – СН3 + Сl2  h  СН3 – СНСl – СН3 + HCl  
BC: СН3 – СНСl – СН3 + NaOH (водн.)   СН3 – СНОН – СН3 + NaСl 
СD: СН3 – СНОН – СН3   .)(SO H 42 конц  СН2 = СН – СН3 + H2O 
DE: СН2 = СН – СН3 + Сl2   C0500  СН2 = СН – СН2Сl + HCl 
EF: СН2 = СН – СН2Сl + NaOH (водн.)   СН2 = СН – СН2OH + NaCl 
FG: СН2 = СН – СН2OH + Cl2   СН2Cl  СНCl – СН2OH 
GH: СН2Cl  СНCl – СН2OH + 2H2O   СН2OH  СНOH – СН2OH + 2HCl 
H I: СН2ОН – СНОН – СН2ОН t  СН2 = СН – СНО + 2Н2О 
за умовою задачі, речовина Н утворює волошково-синій розчин у результаті 
взаємодії з йонами Сu2+ в лужному середовищі. Це якісна реакція гліцеролу 
з утворенням комплексної солі купрум(ІІ) гліцерат.  

Відповідь: А – пропан, В – 2-хлоропропан, С – пропан-2-ол, D – проп-1-ен, Е – 
3-хлоро-проп-1-ен, F – проп-2-ен-1-ол, G – 2,3-дихлоро-пропан-1-ол, H – 
пропан-1,2,3-триол (гліцерол); І – пропеналь. 
 
Задача 5.  (15 балів)  

-HCl -NaCl -H2O -HCl -NaCl 

-2HCl 

-2HCl 

-H2O 



 28 

Суміш кальцію й фосфору стопили й отримали 52,95 г сплаву. Після 
розчинення цього сплаву в хлоридній кислоті одержали 16,8 л суміші газів 
(н.у.), відносна густина пари якої за воднем становить 10,6. Визначте масові 
частки компонентів сплаву й масові частки речовин у вихідній суміші.   

Розв’язок 
1. Складаємо рівняння хімічних реакцій: 

3Са + 2Р = Са3Р2     (1) 
Са3Р2 + 6НСl = 3CaCl2 + 2PH3  (2) 

За умовою задачі відомо, що утворилася суміш газів, тому можна 
передбачити, що не весь кальцій провзаємодіяв із фосфором і його надлишок 
прореагував із хлоридною кислотою з утворенням газу – водню: 

Са + 2НСl = CaCl2 + Н2   (3) 
2. Обчислимо об’єми газів у суміші: 

М(газ.сум.) = М(Н2)∙D 2H
; 

М(газ.сум.) = 2г/моль ∙10,6 = 21,2 г/моль 
3. М(Н2) = 2г/моль, М(PH3) = 34 г/моль. Отже, нехай мольна частка водню в 

суміші становить х, тоді мольна частка фосфіну становить (1-х). Складаємо 
рівняння: 

2х + 34∙(1-х) = 21,2   х = 0,4 
Отже, у газовій суміші мольні частки водню й фосфіну, відповідно, становлять 
0,4 і 0,6, тому можна обчислити об’єми газів  у суміші: 

V(H2) = 0,4∙V(газ.сум.) = 0,4∙16,8 л = 6,72 л; 
V(РH3) = V(газ.сум.) – V(H2) = 16,8 л – 6,72л  = 10,08 л; 

4. Обчислимо кількості речовини газів за формулою n = V/Vm: 

моль
мольл
лРНnмоль

мольл
лHn 45,0

/4,22
08,10)(;3,0

/4,22
72,6)( 32   

5. Обчислимо маси кальцію й кальцій фосфіду: 
За рівнянням 2 : мольмольPСnPHnPCan 225,02/45,0)a(,2:1)(:)( 23323   

гмольгмольnР 95,40/182225,0)m(С( 23   
За рівнянням 3: мольСаnHCan 3,0)(,1:1)(:)( 2   

гмольгмольnMCam 12/403,0)(   
6. Обчислимо масові частки компонентів сплаву:  

%66,222266,0
95,52

12)(
)(

)(.)( або
г
гCaw

сплавуm
компmкомпw   

%34,77,7734,0
95,52
95,40)( 23 або
г
гPCaw   

7. Обчислимо маси фосфору й кальцію у вихідній суміші за рівнянням реакції 
1: 

мольмольРnPCanPn 45,0225,02)(,1:2)(:)( 23   
13,95г/3145,0m(P)  мольгмоль  

мольмольCanPCanCan 675,0225,03)(,1:3)(:)( 23   

гггСа
гмольгмоль

392712)(m
27/40675,0 m(Ca)

заг. 


 

8. Обчислимо масові частки фосфору й кальцію у вихідній суміші: 
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%35,26,2635,0
95,52
95,13)(

)(
)()( або

г
гPw

сумішіm
компонентуmкомпонентуw   

%65,73,7365,0
52,95г

39гw(Ca) або  

Відповідь: у вихідній суміші: 73,65% Са і 26,35% Р; 
         у сплаві: 22,66% Са і 77,34% Са3Р2. 
 
Задача 6. (10 балів) 

У склянках містяться п’ять різних рідин: толуен, олеїнова кислота, 
мурашина кислота, ацетальдегід, метанол. Як, ґрунтуючись на відмінності 
фізичних і хімічних властивостей, можна визначити кожну з цих рідин. 
Запропонуйте послідовність дій та наведіть відповідні рівняння реакцій. 

Розв’язок 
1. Мурашину кислоту та ацетальдегід виявляємо за допомогою реакції 

«срібного дзеркала»: 
СН3 – СОН + Ag2O  

0
3 ,tNH CH3COOH + 2Ag ; 

HСOОН + Ag2O  
0

3 ,tNH CO2  + H2O + 2Ag ; 
Лакмусом виявляємо мурашину кислоту – фіолетовий лакмус червоніє. 

2. Олеїнова кислота – це в’язка рідина. Хімічним шляхом олеїнову кислоту 
можна виявити, додавши до неї розчин калій гідроксиду. При цьому 
утворюється розчинний калій олеат: 

С17Н33СООН + КОН   С17Н33СООК + Н2О 
3. Толуен має специфічний запах, але з калій гідроксидом не реагує й у воді не 

розчиняється, тому при додаванні розчину калій гідроксиду утворюються 
два шари рідин: верхній – толуену, нижній – води. 

4. Метанол – рухлива рідина з специфічним запахом. Хімічним шляхом його 
можна виявити за допомогою реакції з купрум(ІІ) оксидом: 

СН3 – ОН + CuO 
0t  HCOH + Cu + H2O,  

при цьому виділяється характерний запах формальдегіду. 
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ 

 
14.11.2014                                         м. Суми                                          № 566-ОД 
 
Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських  
учнівських олімпіад  та участь команд  
учнів Сумської області у IV етапі  
Всеукраїнських учнівських олімпіад  
у 2014-2015 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
листопада 2011 за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 08.09.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014-2015 
навчальному році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести у січні-лютому 2015 року на базі Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів м. Суми 
III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

2. Затвердити графік  проведення  олімпіад (додається). 
3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та експертів-

консультантів, умови проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
(додається). 

4. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.) 
 1) Створити до 10.12.2014 комісії з підготовки завдань III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
 2) Розробити та подати на затвердження до 30.12.2014 кошторис витрат 
на проведення ІІІ етапу олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та відправку 
команд області на ІV етап олімпіад. 

3) Провести у лютому-березні 2015 року відбірково-тренувальні збори 
команд області для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5. Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки, освіти, молоді 
та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій: 

1) Забезпечити участь команд районів (міст) у III етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, відповідно до заявок. Кількісний склад команд 
сформувати відповідно до квоти (додаток). 
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2) Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників 
команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

6. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.), ректорам Сумського державного педагогічного університету 
ім. А.С.Макаренка Кудренку А.І., Сумського державного університету 
Васильєву А.В., Сумського національного аграрного університету Ладиці В.І., 
Української академії банківської справи Козьменку С.М. створити належні 
умови для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
навчальних закладах міста, забезпечити роботу журі та відрядити керівників 
команд на IV етап олімпіад.  

7. Подати до 05.03.2015 підсумкову документацію про проведення III 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до Інституту інноваційних технологій 
та змісту освіти Міністерства освіти  і науки України. 

8. Витрати на проживання, харчування та організаційне обслуговування 
під час проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, харчування в 
дорозі, проїзд та супровід команд учнів області для участі у IV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад провести за рахунок загального фонду 
кошторису Сумського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Голова комісії з припинення  
управління освіти і науки  О.І.Попова 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління освіти і 
науки  
14.11.2014 № 566-ОД 

 
Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
у 2014-2015 навчальному році 

(ВИТЯГ) 

Дата проведення Назва предмету Місце проведення 

1 2 3 
06-07.02.2015 хімія обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Сумський 
державний педагогічний університет  
імені А.С.Макаренка 
заїзд 06.02.2015 до 12.00 год. 

 
 Примітка: реєстрація відбудеться в Сумському обласному інституті 
післядипломної  педагогічної освіти за адресою: вул. Римського-Корсакова,5,             
м. Суми.  
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки        І.О.Пєсоцька 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління освіти і 
науки  
14.11.2014 № 566-ОД 

 
СКЛАД 

оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  
олімпіад у 2014-2015 навчальному році 

(витяг) 
Попова  
Олена Іванівна 

 голова комісії з припинення управління освіти і 
науки облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

Медведєв  
Ігор Анатолійович 

–
 

в.о. ректора Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
наук з державного управління, доцент, заступник 
голови оргкомітету; 

Павловська  
Лариса Миколаївна 

– провідний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, 
секретар оргкомітету; 

Члени оргкомітету 
Каленик Олександра 
Василівна 

– методист по роботі з обдарованими дітьми 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Кудренко  
Анатолій Іванович 

– ректор Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, професор (за згодою); 

Ладика Володимир 
Іванович 

– ректор Сумського національного аграрного 
університету, професор (за згодою);  

Метейко  
Алла Володимирівна 

– методист хімії Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Удовиченко  
Ірина Віталіївна  

– проректор Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою); 

 
 
 
 
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки       І.О.Пєсоцька 
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Склад  
журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з хімії у 2014-2015 навчальному році 
(витяг) 

 
Голова журі Коростіль Лідія Анатоліївна, доцент кафедри 

методики початкової та природничо-
математичної освіти Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук (за згодою); 

Заступник голови журі Бабенко Олена Михайлівна, доцент кафедри 
хімії та методики навчання хімії природничо-
географічного факультету Сумського 
державного педагогічного університету ім. 
А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук (за 
згодою); 

Секретар Метейко Алла Володимирівна, методист хімії 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Члени журі 
Білик Віталій Давидович  учитель хімії вищої категорії Біловодської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Роменської районної ради (за згодою); 

Галагуз Анатолій 
Віталійович 

− учитель хімії вищої категорії, Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Охтирської міської ради, учитель-методист (за 
згодою); 

Жовкла Олена Іванівна − учитель хімії вищої категорії Сумської 
обласної гімназії-інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей (за згодою); 

Ліцман Юлія 
Володимирівна 

− доцент кафедри загальної хімії Сумського 
державного університету, кандидат 
педагогічних наук (за згодою);  

Матвєєнко Олена 
Іванівна 

− учитель хімії вищої категорії Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 
ім. Д.Турбіна, м. Суми, учитель-методист (за 
згодою); 

Семиліт Анна Сергіївна − науковий керівник гуртка «Хімія» Малої 
академії наук Сумського обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю (за згодою); 

Панібратець Андрій 
Іванович 

− викладач хімії вищої категорії Державного 
професійно-технічного навчального закладу 
«Конотопське вище професійне училище» (за 
згодою); 

Пальмова Інна 
Олександрівна 

− викладач хімії вищої категорії Сумського 
машинобудівного коледжу Сумського 
державного університету (за згодою); 
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Пономарьова Людмила 
Миколаївна  

− доцент кафедри хімії Сумського 
національного аграрного університету, 
кандидат хімічних наук (за згодою); 

Пшеничний Роман 
Миколайович  

− старший викладач кафедри хімії та методики 
навчання хімії природничо-географічного 
факультету Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 
хімічних наук (за згодою); 

Чередник Інна 
Миколаївна 

− викладач кафедри хімії та методики навчання 
хімії природничо-географічного факультету 
Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка (за згодою); 

Експерт-консультант Манжос Олексій Павлович, доцент кафедри 
загальної хімії Сумського державного університету, 
кандидат хімічних наук (за згодою). 
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РОЗВ’ЯЗКИ ЗАВДАНЬ  
ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ – 2015 

 

Теоретичний тур 
8 клас 

Завдання 1. Тести.  
1. Позначте чисту речовину: 

А повітря А  
Б неіржавіюча сталь Б  
В нафта В  
Г сахароза Г + 

2. При розкладанні малахіту утворюються: 
А мідь, водень, вуглець А  
Б купрум(ІІ) оксид, гідроген оксид, карбон(ІV) оксид Б + 
В купрум(ІІ) карбонат, вода В  
Г купрум(ІІ) гідроксид, карбон(ІV) оксид Г  

3. Результат цього великого відкриття вченого Д.І. Менделєєва ми можемо 
побачити в кожному кабінеті хімії, в більшості кабінетів фізики, а також на 
обкладинках шкільних щоденників і зошитів. Назвіть цей результат. 

А таблиця множення А  
Б таблиця розчинності речовин Б  
В періодична система хімічних елементів В + 
Г систематизація рослин та тварин Г  

4. Трьохелементна речовина – це… 
А сульфатна кислота А + 
Б негашене вапно Б  
В ферум(ІІІ) хлорид В  
Г вода Г  

5. Молекула бензену (С6Н6) важче атома Карбону в: 
А 3 рази А  
Б 6 разів Б  
В 6,5 разів В + 
Г 12,5 разів Г  

6. Найбільшу молекулярну масу має: 
А BaCl2 А  
Б BaSO4 Б  
В Ba3P2 В  
Г Ba3(PO4)2 Г + 

7. Кількість речовини (моль), що міститься у 90 мл води (н.у.), становить: 
А 3 А  
Б 4 Б  
В 5 В + 
Г 0,5 Г  

8. Найменша масова частка Оксигену в: 
А MgO А  
Б CaO Б  
В SrO В  
Г BaO Г + 
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9. Сума коефіцієнтів в молекулярному рівнянні реакції: P + Cl2   PCl5: 
А 2 А  
Б 5 Б  
В 7 В  
Г 9 
 

Г + 

10. Сірчистий газ об’ємом 0,896 л (н.у.) має масу, у грамах: 
А 2,56 А + 
Б 3,2 Б  
В 0,04 В  
Г 25,6 Г  

 
Завдання 1. Лікар та винахідник середньовіччя Парацельс, вивчав взаємодію 
заліза з купоросною олією, та добув газ, який назвав «горюче повітря». Потім 
французький вчений Антуан Лавуазьє добув цей газ під час взаємодії водяної 
пари з розжареним залізом. Що це за газ? Які хімічні перетворення зробили ці 
вчені? Який об’єм газу (н.у.) виділиться при взаємодії 5 г заліза с надлишком 
водного розчину купоросної олії. 

Розв’язок: 
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑     (1) 
2Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2↑    (2) 
Газ «горюче повітря» − Н2 водень  
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑.     (3)    

M(Fe) = 56г/моль. моль
мольг
гFen 09,0

/56
5)(   

За рівнянням реакції 3: n(H2) = n(Fe) = 0,09моль.           
V(H2) = n(H2)∙Vm = 0,09моль∙22,4л/моль = 2,016л.         
Відповідь: об’єм водню 2,016л 
 
Завдання 2. Галоген (Hal2) масою 192 г без залишку реагує з простою 
речовиною, утвореною елементом Е відомої маси. У свою чергу, така ж сама 
маса речовини Е повністю реагує з киснем, що утворився під час повного 
розкладу 49 г бертолетової соли (KclO3). Валентність елемента Е у сполуках з 
Галогеном та з Оксигеном однакова. Визначте Hal2. 

Розв’язок: 
1. Розклад бертолетової солі: 2KclO3 t 2KCl+3O2 (1), 

тоді n(KclO3) = 0,4 моль  n(O2) = 3/2n(KclO3) = 3/2∙0,4моль = 0,6моль. 
2. За умовою задачі валентність елемента Е у сполуках з Галогеном та 

Оксигеном однакова, тоді формули − Еhalх та Е2Ох, де х – валентність 
елемента Е, Hal – галоген. Маємо реакції: 2Е + хHal2 = 2Еhalх    (2) 

                     та 4Е + хО2 = 2Е2Ох.       (3) 
З цих рівнянь маємо: n(Hal2) = 2n(О2), тоді n(Hal2) = 2 ∙ 0,6моль = 1,2моль. 

3. Обчислимо молярну масу галогену: М(Hal2) = 192г/1,2моль = 160г/моль.  
Отже, галоген – бром, М(Br2) = 2 ∙80 = 160г/моль. 

Відповідь: Hal2 − Br2. 
 
Завдання 3. Для підтримки сталості складу повітря в апаратах для 
глибоководного занурення застосовують регенераційні патрони, заряджені 
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натрій пероксидом (Na2O2), який називають неорганічним хлорофілом. 
Розрахуйте, на який максимальний час вистачить досліднику повітря для 
роботи, якщо людина видихає приблизно 20 л вуглекислого газу за годину, 
об’єм камери апарату 4 м3, маса активного компонента в патроні 1 кг, 
максимальний вміст вуглекислого газу в суміші, що видихається до робочої 
зони дорівнює 0,3% за об’ємом, а при регенерації натрій пероксид 
перетворюється у натрій карбонат з виділенням кисню. 

Розв’язок: 
19. Маємо рівняння реакції регенерації кисню: 2Na2O2+2CO2 = 

2Na2CO3+O2↑  
n(CO2)видих./год = 20л за годину / 22,4л/моль = 0,892 моль за годину,  
n(Na2O2) = 1000г / 78г/моль = 12,82 моль. 

2. Оскільки n(Na2O2) : n(CO2) = 1:1, то 1 кг натрій пероксиду може поглинути 
CO2, що видихається людиною впродовж: t1 = 12,82 моль / 0,892моль за 
годину = 14,4 годин.  

3. Обчислимо додатковий час, що потрібний для наповнення камери 
вуглекислим газом на 0,3% об’єму робочої зони. Нехтуємо змінами тиску і 
температури у камері апарату: V(CO2)кінцевий = 4000л ∙ 0,003 = 12л, t2 = 12л / 
20л за годину = 0,6 годин.  

Отже, загальний час буде: tзагальний = 14,4 + 0,6 = 15 годин. 
Відповідь: 15 годин. 
 
Завдання 4. У якому мольному співвідношенні потрібно змішати кальцій 
карбонат і кремнезем для того, щоб при спіканні маса суміші зменшилась на 
27,5%. Обчисліть масу утвореного залишку. 

Розв’язок: 
1-й варіант розв’язку 
1.  Рівняння реакції: CaCO3 + SiO2 t  CaSiO3 + CO2↑. 

Як слідує з рівняння реакції, якщо змішати карбонат і кремнезем у 
мольному співвідношення 1:1, то твердим залишком буде лише кальцій 
силікат. Зміна маси суміші відбувається за рахунок виділення вуглекислого 
газу. 
20. Обчислимо масу кальцій силікату. Припустимо що маса суміші дорівнює 

100 г. 
∆m (суміші) = 100г ∙ 0,275 = 27,5г (за умови задачі); 
∆m (суміші) = 44г (за рівнянням реакції)і. 
М (CaSiO3) = 116 г/моль 
Складемо пропорцію: 
якщо ∆m (суміші) = 44г --------- то утворюється 116 г CaSiO3; 
якщо ∆m (суміші) = 27,5 г ------ то утвориться    х       CaSiO3. 
Х = 116 ∙ 27,5/44 = 72,5. Отже маса CaSiO3 = 72,5 г.  

2- й варіант розв’язку 
1. Припустимо що маса суміші дорівнює 100 г, тоді зменшення маси пов’язано 

з виділенням СО2.  
Маса СО2 дорівнює: m(СО2) = 100г ∙ 0,275 = 27,5г, тоді n(СО2) = 0,625 
г/моль.  

2. Запишемо рівняння реакції: CaCO3 t CaO + CO2↑.  
З нього видно, що n(CaCO3) = n(CaO) = n(CO2) = 0,625моль.   
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Тоді m(CaCO3) = 100г/моль ∙ 0,625моль = 62,5г.  
Знаходимо масу кремнезему: m(SiO2) = 100 – 62,5 = 37,5г або 
n(SiO2)=0,625моль. 

3. Були змішані початкові речовини у співвідношенні 1:1 за молями. Відповідно 
до реакції спікання, що відбувається за реакцією: CaO + SiO2 t CaSiO3, 
видно, що n(CaO) = n(SiO2) = 0,625моль. Робимо висновок, що в залишку 
після спікання буде лише CaSiO3. Знаходимо його масу і вона дорівнює 
72,5г. 

Відповідь: n(CaCO3) : n(SiO2) = 1 : 1, m(CaSiO3) = 72,5г. 
 
Завдання 5. Натрій утворює з елементами X та Y солі: NaXY2та Na2X4Y7. У 
солі NaXY2 масова частка елемента Х дорівнює 16,43%, а у солі Na2X4Y7 
масова частка Y дорівнює 55,65%. Визначте елементи Х та Y і формули 
зашифрованих солей? 

Розв’язок: 
NaXY2: M(X) = x, M(Y) = y, М(NaXY2) = 23+x+2y;  х = 0,1643∙(23 + x + 2y)   

  11,50 = 2,54x – y. 
Na2X4Y7: М(Na2X4Y7) = 46+4x+7y;  y = 0,5565∙(46 + 4х + 7у)  11,46 = 1,39y – 
x. 

Маємо систему рівнянь:







  x-1,39y   11,46
y  -2,54x    11,50

.  

Розв’язок: x = 10,8; y = 16.  
Тоді елемент Х − це B (Бор), а елемент Y − O (Оксиген).  
Формули солей: NaBO2та Na2В4О7. 
Відповідь: Х−B (Бор), Y−O (Оксиген); солі NaBO2та Na2В4О7. 
 

9 клас 
Завдання 1. Тести.  
1. У реакцію розкладу зі зміною ступеня окиснення вступає: 

А Mg(HCO3)2 А  
Б CaCO3 Б  
В Ba(OH)2 В  
Г KmnO4 Г + 

2. Метан за кімнатної температури вступає у реакцію з кожною з двох речовин: 
А вода та натрій гідроксид А  
Б сульфатний ангідрид та алюміній оксид Б  
В кисень та фтор В + 
Г купрум(ІІ) сульфат та вода Г  

3. Загальна формула класу циклоалканів: 
А СnH2n А + 
Б СnH2n+2 Б  
В СnH2n-2 В  
Г СnH2n-6 Г  

4. Виділення газу відбувається під час взаємодії йонів:  
А Ca2+ та NO3

-; А  
Б H+ та SO3

2-; Б + 
В K+ та PO4

3-; В  
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Г NH4
+ та Cl-. Г  

5. Серед речовин: Zn, Al2O3, CuSO4, BaCl2 – у реакцію з арґентум нітратом у 
водному розчині вступають: 

А дві; А  
Б одна; Б  
В три; В + 
Г чотири речовини. Г  

6. Чи правильні твердження про способи розділення сумішей?  
1) Очищення морської води від розчинених в ній солей можливо за 

допомогою фільтрування.  
2) Перегонка – це хімічний спосіб розділення сумішей. 

А правильне тільки перше; А  
Б правильне тільки друге; Б  
В правильні обидва твердження; В  
Г обидва твердження не правильні. Г + 

7. Берилій оксид реагує з кожною з двох речовин: 
А Na2O та H2O А  
Б H2  та O2 Б  
В O2 та Ag В  
Г NaOH та HCl Г + 

8. У рівнянні хімічної реакції, схема якої Al(OH)3 + NaOH(конц., надл.) Х, сума 
хімічних коефіцієнтів дорівнює: 

А 2 А  
Б 3 Б + 
В 4 В  
Г 5 Г  

9. З найменшою швидкістю перебігає реакція між речовинами: 
А Fe та O2 А + 
Б CaCO3 та HCl Б  
В Na та O2 В  
Г Na2SO4 та BaCl2 Г  

10. У водному розчині разом можуть існувати йони: 
А Ag+ та I- А  
Б Cu2+ та SiO3

2- Б  
В Li+ та F- В  
Г K+ та CrO4

2- Г + 
 

Завдання 1. Запропонуйте три різних рівняння неорганічних міжмолекулярних 
окисно-відновних реакцій, у лівій та правій частинах яких присутні по три 
речовини. Підберіть до них коефіцієнти методом електронного балансу. 

Розв’язок: 
Існує багато таких реакцій, учень може запропонувати на свій розсуд, щоб 
вони відповідали умові завдання. 
Наприклад:  
5H2S + 8KmnO4 + 7H2SO4 = 4K2SO4 + 8MnSO4 + 12H2O 
S-2 – 8ē = S+6 
Mn+7 + 5ē = Mn+2 

5 
8 
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Ca3(PO4)2 + 5C + 3SiO2 = 2P + 5CO + 3CaSiO3 
P+5 + 5 ē = P0 
C0 – 2 ē = C+2 

2 
5 

 
3Si + 12HF + 4HNO3 = 3SiF4 + 4NO↑ + 8H2O 
Si0 – 4 ē = Si+4 
N+5 + 3 ē = N+2 

3 
 4 

 
Завдання 2. У результаті зневоднення кристалогідрату його маса зменшилася 
у два рази. Визначте формулу кристалогідрату, якщо в ньому знаходиться 
18,25 мас.% Натрію та 12,70 мас.% Сульфуру. 

Розв’язок: 
1. При зневодненні кристалогідрату виділяється вода, маса якої за умови 

задачі дорівнює половині маси самого кристалогідрату. Тоді масова частка 
Натрію та Сульфуру у безводній солі NaxSyOz, буде у два рази більша, ніж у 
кристалогідраті.  
Тоді: w(Na) = 18,25 ∙ 2 = 36,5%, w(S) = 25,4%, а w(O) = 38,1%.  

2. Складаємо рівняння електронейтральності молекули солі:  

Сульфуруокисненняступіньхдеx









,0

16
)2(1,38

32
4,25

23
)1(5,36  

Розв’язавши це рівняння отримуємо х = +4. Цей ступінь окиснення 
відповідає солі Na2SO3 (перевірка за масовими частками підтверджує даний 
висновок).  
21. Число молекул води у кристалогідраті можна визначити за рівнянням: 
18n = 23∙2+32+16∙3, де n – число молекул води.  
За результатом обчислення n = 7. 

Відповідь: Na2SO3∙7H2O. 
 
Завдання 3. У водному розчині натрій гідроксиду співвідношення кількості 
атомів Оксигену та Гідрогену дорівнює 4:7. Обчисліть масову частку лугу у 
розчині. Яку масу цього розчину необхідно додати для повної нейтралізації 22 
мл розчину сульфатної кислоти з масовою часткою кислоти 70% (ρ = 1,591 
г/мл)? 

Розв’язок: 
22. Нехай дано 1 моль NaOH на х моль Н2О, тоді N(О): N(Н) = (1+х):(1+2х) = 

4:7; х = 3 
Маса розчину дорівнює: 40 г NaOH + 54 г Н2О = 94 г. 
 
w(NaOH) = 40г/94г = 0,4255 або 42,55%. 

2. 
моль

мольг
гSOHn

гмлгмлSOHm

25,0
/98

5,24)(

5,24
7,0

/591,122)(

42

42







 

3. Реакція нейтралізації: 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 
n (NaOH) = 2∙n(H2SO4) = 2 ∙ 0,25моль = 0,5 моль 
m (NaOH) = 40г/моль ∙ 0,5 моль = 20 г 
m (розчину NaOH) = 20 г / 0,4255 = 47 г 
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Відповідь: маса розчину лугу, потрібного для нейтралізації становить 47 г. 
Завдання 4. Теплотою утворення речовин називають тепловий ефект реакції 
утворення 1 моль речовини з простих речовин. Теплота утворення карбон(IV) 
оксиду та кальцій оксиду відповідно дорівнюють 394 та 636 кДж/моль. Відомо, 
що для розкладу 16,8 г кальцій карбонату з утворенням кальцій оксиду та 
карбон(IV) оксиду необхідно витратити 29,9 кДж. 

А  Запишіть термохімічне рівняння цих трьох реакцій. 
Б Яку масу вугілля теоретично достатньо спалити, щоб виділеного тепла 

вистачило  для утворення 70 г кальцій оксиду під час розкладу 
кальцій карбонату? 

Розв’язок: 
А 1. Правильний запис термохімічного рівняння наводиться обов’язково із 

зазначенням агрегатного стану речовин, символу «=» та записом 
числового значення теплового ефекту,  а також дозволяється запис 
дробових коефіцієнтів: 
С(тв) + O2(г) = СO2(г) + 394 кДж/моль          (1) 
Сa(тв) + 0,5O2(г) = СaO(тв) + 636 кДж/моль (2) 
Правильним буде й запис рівняння:  2Сa(тв) + O2(г) = 2СaO(тв) + 1272 кДж). 
Для третьої реакції: CaCO3 = CaO + CO2↑ 

2. Знаходимо кількість кальцій карбонату: 

молькДж
моль
кДжQмоль

мольг
гCaCOn /178

168,0
9,29168,0

/100
8,16)( 3   

23. Третє термохімічне рівняння:  
CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г)↑ – 178 кДж / моль (3) (ендотермічна реакція)  

                                                                                           

Б 4. кДж
моль
молькДжQмоль

мольг
гCaOn 5,222

25,1
/17825,1

/56
70)(   

За рівнянням (1): n(С) = 222,5 кДж / 394кДж / моль = 0,57 моль; 
                   m(C) = 12г / моль ∙ 0,57моль = 6,8 г. 

Відповідь: m(вугілля) = 6,8 г.  
ф 

Завдання 5. У молекулі алкану є тільки первинні та третинні атоми Карбону. 
Первинних атомів у ній в два рази більше, ніж третинних. Визначте цей алкан. 

Розв’язок: 
Позначимо число третинних атомів Карбону у молекулі алкану за х, тоді 

з урахуванням просторового розташування атомів Карбону та валентної 
можливості число первинних атомів Карбону (метильних радикалів) дорівнює 
(х+2).  
Складаємо алгебраїчне рівняння: (х+2) / х = 2; х+2 = 2х; х = 2. 

Отже умові задачі задовольняє алкан з 2 третинними атомами Карбону 
та 4 первинними атомами, це 2,3-диметилбутан. 

 

10 клас 
Завдання 1. Тести.  
1. Сума коефіцієнтів у короткому записі йонного рівняння реакції між ферум(ІІІ) 

хлоридом та водним розчином натрій карбонату: 
А 6 А  
Б 9 Б  
В 11 В  
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Г 13 Г + 
2. Елементом Е у схемі перетворень Е   ЕО Е(ОН)2 може бути: 

А натрій А  
Б марганець Б  
В мідь В  
Г барій Г + 

3. Одержати мідь можливо, якщо: 
А нагріти кристали мідного купоросу А  
Б розчинити мідний купорос у воді та занурити залізний цвях Б + 
В до розчину мідного купоросу додати луг В  
Г прожарити мідний купорос Г  

4. Під час взаємодії магнію з концентрованою сульфатною кислотою 
утворюється гідроген сульфід. Зазначте коефіцієнти перед формулами 
сульфатної кислоти та магній сульфату в реакції. 

А 2 та 2 А  
Б 4 та 3 Б  
В 5 та 4 В + 
Г 3 та 2 Г  

5. Кальцій ортофосфат утворюється під час взаємодії речовин:  
А кальцій гідроксиду та купрум(ІІ) ортофосфату  А  
Б кальцій хлориду та ортофосфатної кислоти Б  
В калій ортофосфату та кальцій броміду В + 
Г натрій ортофосфату та кальцій карбонату Г  

6. Швидкість розкладання бертолетової солі прискорюється: 
А при додаванні до неї манган(ІІ) оксиду А  
Б при збільшенні кількості солі Б  
В при подрібненні солі В  
Г при додаванні манган(ІV) оксиду Г + 

7. У ряду СН3Cl   СН3Br   СН3I полярність зв’язку С – Н:  
А спочатку збільшується, а потім зменшується А  
Б зменшується Б + 
В не змінюється В  
Г збільшується Г  

8. Формула гідрату вищого оксиду Хрому: 
А Cr(OH)2 А  
Б Cr(OH)3 Б  
В H2Cr2O7 В + 
Г Cr(OH)4 Г  

9. Кількість неспарених електронів у Fe3+ дорівнює: 
А 2 А  
Б 3 Б  
В 4 В  
Г 5 Г + 

10. Чадний газ не реагує з: 
А CuO А  
Б Cl2 Б  
В N2 В + 
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Г O2 Г  
Завдання 1. Карбоновмістна бінарна сполука металічного елемента масою 12 
г містить 3,51∙1023 атомів. Визначте металічний елемент та цю речовину? 
Напишіть рівняння реакцій визначеної речовини с хлором, водою та киснем. 

Розв’язок: 
24. Знаходимо невідомий металічний елемент: 
нехай формула карбіду металу − MetxCy, тоді в ньому міститься атомів 

, 

після спрощення 0,583M(MetxCy)=12(x+y); 
0,583x∙Ar(Met)+6,996y=12x+12y 
або 0,583∙x∙Ar(Met) = 12x + 5,004y  
чи Ar (Met) = 20,583 + 8,583y/х, найбільш підходять 
коефіцієнти х = 4 та y = 3, тоді Ar(Met) = 27.  Це  метал 
Алюміній,  карбід – Al4C3. 

2. Запишемо рівняння реакцій, зазначені в умові:  
Al4C3 + 12Cl2 → 4AlCl3 + 3CCl4;  
Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4↑; 
Al4C3 + 6O2 → 2Al2O3 + 3CO2↑. 

 
Завдання 2. У надлишку кисню спалили 8,0 г кальцію. Утворений продукт 
реакції перенесли у надлишок води та пропустили крізь отриману суспензію 
сульфур(IV) оксид до припинення реакції.  

А Напишіть рівняння усіх реакцій.  
Б Визначте склад і обчисліть масу утвореного кінцевого продукту.  

Розв’язок: 
А  2Ca + O2 = 2CaO;  

CaO + H2O = Ca(OH)2;  
Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O;  
CaSO3 + H2O + SO2 = Ca(HSO3)2.        
  

Б Ca → Ca(HSO3)2 

моль
мольг
гCanHSOCan 2,0

/40
8)())(( 23   

m(Ca(HSO3)2) = 0,2моль ∙ 202 г/моль = 40,4 г  
Відповідь: m(Ca(HSO3)2) дорівнює 40,4 г. 

 
Завдання 3. За температури 70 ºС у неводному розчиннику відбувається 
реакція обміну: RCl + KI = RI + KCl 
Залежність швидкості реакції від концентрації реагентів наведена у таблиці: 

RCl 0,1 0,1 0,1 0,01 0,05 Концентрація, моль/л KI 0,01 0,03 0,05 0,01 0,01 
υ(моль/л∙с) 19,66 176,94 491,5 1,966 9,83 
Запишіть кінетичне рівняння зазначеного процесу й обчисліть для нього 
константу швидкості. 

Розв’язок: 



 44 

За експериментальними даними на підставі закону діючих мас 
(Гульдберга-Вааге) маємо 5 кінетичних рівнянь швидкості прямої реакції – 
υпр.=kпр.∙ C(RCl)

α ∙ C(KI)
β: 

 розділимо 2 на 1 рівняння і 5 на 4 рівняння, одержимо 

рівняння з яких визначимо порядки реакцій:  або 

, . Отримаємо кінетичне рівняння у загальному вигляді: υпр.= kпр.∙ 

C(RCl) ∙ C(KI)
2.  

Розрахуємо константу прямої реакції з будь-якого рівняння – k=1966000.  
Кінетичне рівняння реакції: υпр.= 1966000 ∙ C(RCl) ∙ C(KI)

2 
Відповідь: k = 1966000 
 
Завдання 4. Серед ізомерів С5Н10 виберіть ті, що одночасно задовольняють 
всім нижче переліченим умовам: 

− реагують з розчином брому; 
− знебарвлюють розчин калій перманганату на холоді; 
− єдиним продуктом гідрування на платиновому каталізаторі є вуглеводень 

нормальної будови; 
− при нагріванні з кислим розчином калій перманганату утворюють суміш 

двох кислот – етанової та пропанової. 
Запишіть усі можливі структурні формули ізомерів та їх назви. Запропонуйте 
схеми всіх реакцій для обраних речовин. 

Розв’язок:  
Формулі С5Н10  відповідають ізомерні алкени та циклоалкани наступної будови: 

1. 
CH2=CH-CH2-CH2-CH3 

2. 
H

CH2CH3H

CH3

 

3. 
H

CH2CH3CH3

H

 
пент-1-ен транс-пент-2-ен цис-пент-2-ен 

4. 
CH2 C

CH3

CH2 CH3

 

5. 
CH3 C

CH3

CH CH3

 

6. 
CH3 C

CH3

CH CH2

 
2-метилбут-1-ен 2-метилбут-2-ен 3-метилбут-1-ен 

7. 

CH3

CH3

 

8. 

CH3 CH3  

9. 

CH3

CH3  
транс-1,2-

диметилциклопропан 
цис-1,2-

диметилциклопропан 
1,1-диметилциклопропан 

10. 11. 12. 
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CH3

 

C2H5  

циклопентан метилциклобутан етилциклопропан 
− З розчином брому реагують усі наведені сполуки, крім циклопентану (10). 
− Водний розчин калій перманганату на холоду знебарвлюється тільки 

алкенами, тобто речовинами 1−6. 
− При гідруванні на платиновому каталізаторі тільки алкен нормальної 

будови утворює лінійний алкан, а також циклоалкани без радикалів у циклі. 
Цим умовам відповідають речовини 1−3, а також циклопентан (10). 

− При нагріванні з кислим розчином калій перманганату суміш етанової та 
пропанової кислот утворює тільки пент-2-ен (цис- пент-2-ен и транс-ізомери). 

Отже, усім умовам відповідають сполуки 2 (цис-пент-2-ен) і 3 (транс- пент-
2-ен). 

Можливі реакції для пент-2-ену: 
1. CH3CH=CHCH2CH3 + Br2 → CH3CHBr-CHBrCH2CH3  
                                                                                                                2,3-дибромопентан 
2. CH3CH=CHCH2CH3 + [O] → CH3CH(ОН)-CH(ОН)CH2CH3, у водному розчині 
КmnO4                                                 пентан-2,3-діол 
                              
3. CH3CH=CHCH2CH3 + Н2 → CH3CH2CH2CH2CH3  
                                                         н-пентан 
4. CH3CH=CHCH2CH3 + [O] → CH3COOH + C2H5COOH у кислому розчині 
КmnO4.                                          етанова            пропанова 
                                                      кислота               кислота 

 
Завдання 5. Елементи А, Б, Д і Е, що належать до одного ряду періодичної 
системи, утворюють оксигеновмісні солі складу АБО4 та ДЕО4. Відомо, що 
молярна маса солі ДЕО4 більше молярної маси солі АБО4 на 2 г/моль. Обидві 
солі забарвлені та розчинні у воді. Якщо на АБО4 подіяти концентрованою 
хлоридною кислотою, то сіль розчиняється й утворюється інтенсивно 
забарвлений розчин. При дії на сіль ДЕО4 концентрованої хлоридної кислоти, 
спостерігається виділення газу, і після закінчення реакції утворюється блідо 
забарвлений розчин. 

Визначте елементи А, Б, Д і Е; складіть формули солей і рівняння 
хімічних реакцій. 

Розв’язок: 
1. Оскільки при дії на сіль ДЕО4 концентрованої хлоридної кислоти виділяється 

газ, а після закінчення реакції – утворюється блідо забарвлений розчин, то 
очевидно, що сіллю ДЕО4 є КmnO4 (сіль – розчинна у воді, її водний розчин 
забарвлений, при взаємодії з концентрованою хлоридною кислотою 
виділяється газ хлор і утворюється слабо забарвлений розчин за рахунок 
гідратованих йонів Mn2+). Отже, елементи Д і Е належать до 4 ряду 
періодичної системи: Д – Калій К, Е – Манган Мn. 

2. Сіль АБО4 також забарвлена, що може бути реалізовано за рахунок катіона 
або аніона. З урахуванням складу аніона Б : О = 1 : 4 ним можуть бути 
хромат (CrO4

2-) або ферат (FeO4
2-). Але ферати під час взаємодії з 

концентрованою хлоридною кислотою утворюють хлор, про який в умові 
задачі не згадується. Тому ферат виключається. Хромати в кислому 
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середовищі переходять в дихромати, які забарвлюють розчин у інтенсивно 
оранжевий колір. Тому сіллю АБО4 є хромат. Катіони металів 4 ряду: або 
безбарвні, або не підходять під склад солі АБО4, тому Б – Хром Сr. 

3. Визначимо елемент А. За умови задачі М(ДЕО4) – М(АБО4) = 2,  
М(KmnO4) – М(АсrО4) = 2,39 + 55 – М(А) – 52 = 2,  
М(А) = 94  54 = 40.  
Отже, металічний елемент 4 ряду – Кальцій Са, тоді сіль АБО4 – кальцій 
хромат СаCrO4. 
25. Рівняння хімічних реакцій: 

2KmnO4 + 16HCl(конц.) = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O; 
2CaCrO4 + 2HCl(конц.) = CaCr2O7 + CaCl2 + H2O;  
або CaCrO4 + 2HCl(конц.) = CrO3 + CaCl2 + H2O. 

 
 

11 клас 
Завдання 1. Тести.  
1. Розрахуйте кількість речовини (моль) в порції кисню, в якій міститься 
1,505∙1024 молекул: 

А 1,25 А  
Б 2,5 Б + 
В 5 В  
Г 75. Г  

2. Змішали 2 л водню та 2 л гелію. Середня молярна маса утвореної суміші 
(г/моль): 

А 1 А  
Б 2 Б  
В 3 В + 
Г 3,5 Г  

3. Найменший діаметр має йон:  
А О2- А  
Б F- Б  
В Na+ В  
Г Mg2+ Г + 

4. Електронегативність та енергія іонізації у ряду Te   Se   S   O 
відповідно: 

А зростає, зростає А  
Б зростає, зменшується Б + 
В зменшується, зменшується  В  
Г зменшується, зростає Г  

5. Під час лужного гідролізу 2-метил-2-хлоропропану утворюється: 
А бутан-2-ол А  
Б бутан-1-ол Б  
В ізобутанол В  
Г 2-метилпропан-2-ол  Г + 

6. Функціональна (характеристична) група етерів:  
А СООН А  
Б С – О – С Б + 
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В СОН В  
Г С=О Г  

 
 
7. У реакцію поліконденсації вступають: 

А С2Н5ОН та С6Н5ОН; А  
Б NaOH та С6Н5ОН; Б  
В НСОН та С6Н5ОН; В + 
Г СН3СООН та СН3ОН. Г  

8. При нагріванні суміші етандикарбонової та метанової кислот утворюється: 
А СО, Н2, СО2 А  
Б СО2, О2, СН4 Б  
В СО, Н2О, СО2 В + 
Г СО2, О2, Н2О Г  

9. У схемі перетворень: глюкоза   етанол   бута-1,3-дієн   каучук етапи 2 
та 3 розробив вчений: 

А Зінін А  
Б Кучеров Б  
В Марковніков В  
Г Лебедєв Г + 

10. У водному розчині гліцеролу середовище: 
А кисле; А  
Б лужне; Б  
В нейтральне; В + 
Г слаболужне. Г  

 
Завдання 1. Суміш двох газоподібних алканів, що має відносну густину за 
воднем 15, реагує з хлором та утворює нову суміш двох монохлоропохідних.  

А Визначте якісний склад вихідної суміші, напишіть структурні формули 
алканів.  

Б Напишіть реакції хлорування запропонованих алканів.  
В Визначте кількісний склад вихідної суміші за молями. 

Розв’язок: 
А Для того, щоб під час монохлорування утворився тільки один ізомер, алкан 

повинен мати симетричну структуру. Умовам вдовольняють: метан СН4, етан 
СН3−СН3 і неопентан (СН3)4С. 

Б Реакції монохлорування відбуваються при нагріванні та УФ-опроміненні: 
СН4 + Сl2 → CH3Cl + HCl          
СН3−СН3 + Сl2 → СН3−СН2−Cl + HCl      
СН3−C(CH3)2−СН3 + Сl2 → СН3−C(CH3)2−СН2−Cl + HCl 

В Середня молярна маса суміші Мср = 15 ∙ 2 = 30 г/моль. Етан може бути 
виключено, тому що його молярна маса співпадає з Мср. Суміші. Таким 
чином,  початкова суміш складається з метану та неопентану.    
Складаємо алгебраїчне рівняння:  

нехай n(суміші) = 1моль, n(СН4) = x моль, а n((СН3)4С) = (1 – х) моль, 
підставимо у вираз середньої молярної маси: 30 = 16х + 72(1  х); х = 0,75 
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моль; 1  х = 0,25 моль, тобто суміш складається з 0,75 моль СН4 та 0,25 
моль (СН3)4С, або 75% метану та 25% неопентану. 

Відповідь: 0,75 моль СН4 , 0,25 моль (СН3)4С.      
  

 
Завдання 2. Утворення алканів за методом Фішера-Тропша перебігає на 
кобальтовому каталізаторі. Для синтезу чадний газ та водень у об’ємному 
співвідношенні 1:4 увели в реакцію за температури 180 ºС, при цьому 
утворилась суміш метану, етану та пропану в молярному співвідношенні 4:6:9. 
Обчисліть, у скільки разів зміниться загальний тиск у реакторі, якщо синтез 
проводили за сталої температури та об’єму і при цьому прореагувало 60% 
чадного газу. 

Розв’язок: 
1. Складемо рівняння матеріального балансу для синтезу алканів за даним 
методом: 

43CO + 101H2 = 4CH4 + 6C2H6 + 9C3H8 + 43H2O. 
2. Припустимо, у реакцію ввели: V(CO)початковий= 1л, тоді V(H2)початковий = 4л. 

Загальний початковий об’єм газів складає 5л. 
За умовами завдання:  

V(CO)реагуючий = 1∙0,6 = 0,6л  
V(CO)залишковий = 1 – 0,6 = 0,4л  
V(H2)реагуючий = 0,6 ∙ 101/43 = 1,409л  
V(H2)залишковий = 4  1,409 = 2,591л.  

26. Визначаємо, за законом об’ємних співвідношень, об’єми утворених 
алканів та води (вона у газоподібному стані за таких умов):  

лCHV утворений 056,0
43

46,0)( 4 


  

лHCV утворений 084,0
43

66,0)( 62 


  

лHCV утворений 126,0
43

96,0)( 83 


  

лОНV утворений 6,0
43

436,0)( 2 


  

 
4. Обраховуємо загальний об’єм продуктів реакції: 

V(CH4) + V(C2H6) + V(C3H8) + V(H2O) = 0,056 + 0,084 + 0,126 + 0,6 = 
0,866 л.  

5. Знаходимо суму об’ємів усіх газів у реакторі після завершення реакції:  
V (газів) = 0,4 + 2,591 + 0,866 = 3,857л.  

6. За умовами задачі температура та об’єм у реакторі є сталими, тоді тиск газів 
у реакторі зменшиться у стільки ж разів, у скільки зменшиться об’єм газів: 

Р1/ P2 = V1/V2 = 5/3,857 ≈ 1,3 рази. 
Відповідь: тиск у реакторі зменшиться у 1,3 рази. 
 
Завдання 3. За деякої температури та концентрації нітратна кислота реагує з 
залізом, при цьому утворюється NO2 та NO в мольному співвідношенні 2:7. 
Скільки моль кислоти необхідно для реакції з 1 моль заліза? 

Розв’язок: 



 49 

27. Складаємо рівняння окисно-відновної реакції з урахуванням мольного 
співвідношення продуктів – n(NO2) : n(NO) = 2 : 7. 

23Fe + 96HNO3 = 23Fe(NO3)3 + 6NO2↑ + 21NO↑ + 48H2O 
Fe0 – 3ē → Fe+3 
9N+5 + 23ē → 2N+4 + 7N+2 

23 
3 

23Fe0 + 27N+5 → 23Fe+3 + 6N+4 + 
21N+2 

2. За рівнянням реакції визначаємо кількість нітратної кислоти: 

мольмольFenHNOn 174,41
23
96)(

23
96)( 3   

Відповідь: n(HNO3) = 4,174моль. 
 
Завдання 4. Для визначення віку органічних залишків рослинного походження 
використовують радіовуглецевий метод хронології − метод Ліббі, побудований 
на вимірі рівня радіоактивності за рахунок β-розпаду ізотопу 14С. Для цього 
зразок спалюють у кисні, отриманий газ уловлюють насиченим розчином 
стронцій гідроксиду. Отриманий осад після висушування відновлюють магнієм 
і обробляють продукт водою. Аналізу в лічильнику радіоактивного 
випромінювання піддають газ, що виділився при цьому.  

А Напишіть рівняння реакцій, що протікають в описаних умовах.  
Б Який об’єм насиченого розчину стронцій гідроксиду необхідно взяти для 

одержання осаду в кількості, достатньої для одноразового заповнення 
лічильника газом (об’єм лічильника 100 мл, температура 250 ºС, тиск 1 
атм.), вважаючи що виходи в усіх реакціях 100%, а об’єм розчину слід 
брати з 50%-вим надлишком, добуток розчинності стронцій гідроксиду 
3,2∙10-4 моль/л. 

В Чому під час визначення радіоактивності деревини використовують 
досить складну процедуру підготування зразка для виміру, а не 
вимірюють, наприклад, радіоактивність тирси, або обвугленого без 
доступу повітря залишку? 

Розв’язок: 
А  CxHyOz + O2 → CO2 + H2O;  

CO2 + Sr(OH)2 → SrCO3↓;  
2SrCO3 + 5Mg → SrC2 + SrO + 5MgO;  
SrC2 + 2H2O → Sr(OH)2↓ + C2H2↑ 

Б  PV = nRT, відкіля n = PV/RT = 2,33∙10-3моль.  
N(C2H2) = n(SrC2) = 1/2∙n(SrCO3) = 1/2∙n(Sr(OH)2),  
тоді n(Sr(OH)2) = 2∙n(C2H2) = 4,66∙10-3моль. 
ДР(Sr(OH)2) = [Sr2+][OH-]2 = 3,2∙10-4,  

Знаходимо розчинність C(Sr(OH)2) = 3
4
ПР = 0,043 моль/л. 

Vрозчину = n/C = 4,66∙10-3/0,043 = 0,108 л;  
Враховуючи 50%-вий надлишок: V`розчину = 0,163 л. 

В Деревина у своєму складі може тримати і інші ізотопи, наприклад 40К 
(природний ізотоп), 137Cs, 87Sr та β-радіоактивні ядра, у тому числі й 
природні радіоактивні ядра. Тому не підготовлена деревина буде давати 
залишковий фон вимірювання інших ізотопів, а результати аналізу будуть 
хибними. 
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Відповідь: об’єм насиченого розчину Sr(OH)2 становить 0,108 л. 
 
Завдання 5. З листя брусниці виділили β-глікозид Брусницин, гідроліз якого 
поряд з D-глюкозою дав сполуку А. Ця речовина легко окиснюється 
арґентум(І) оксидом у продукт Б. Альтернативно речовину Б можна отримати 
у результаті окиснення сполуки В, яка має слабкі кислотні властивості, 
утворює забарвлений комплекс з ферум(III) хлоридом, а при дії надлишку 
бромної води спочатку утворює білий осад Г, що далі перетворюється у жовту 
речовину Д. Гідроліз Д призводить до утворення речовини Е, що є 
дибромопохідним речовини Б. Напишіть схеми реакцій, назвіть сполуки А  Е, 
визначте структуру Брусницину? 
 

Розв’язок: 

 
 

 

ПРАКТИЧНИЙ ТУР 
 

8 КЛАС 
Завдання 1. Уявний експеримент  

У дві пробірки піпеткою відібрали по 2 мл приготовленого розчину натрій 
карбонату. До розчину в першій пробірці додали надлишок хлоридної кислоти 
(близько 3 мл). До розчину в другій пробірці додали надлишок барій хлориду 
(близько 3 мл). (ρрозч.(Na2CО3) = 1,050г/мл) 
Контрольні запитання: 

А Який газ виділяється у першій пробірці? Запишіть відповідне рівняння 
реакції. Який максимальний (теоретично можливий) об’єм даного газу 
може виділитися з відібраної порції розчину? (3 бали) 

Б Яким способом можна зібрати даний газ? Відповідь обґрунтуйте. (1 
бал) 

В Як можна довести наявність даного газу в посудині? (1 бал) 
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Г Осад якої речовини утворюється в другій пробірці? Запишіть відповідне 
рівняння реакції. Яка максимальна (теоретично можлива) маса даного 
осаду може утворитися з відібраної порції розчину? (3 бали) 

Д Як хімічно відрізнити осад, що утворився в другій пробірці, від осаду 
барій сульфату? Запишіть відповідні рівняння реакції. (2 бали) 

Примітка. Обчислення проводити з точністю до Х,ХХХ. 
Завдання 2. Розпізнавання неорганічних сполук  

У п’яти пронумерованих пробірках без напису містяться речовини: 
хлоридна кислота, натрій бромід, арґентум(І) нітрат, натрій карбонат, натрій 
гідроксид. Не використовуючи інших реактивів, встановіть, в якій пробірці 
міститься кожна з речовин. 

А Напишіть відповідні рівняння реакцій в молекулярній формі, зазначте 
характерні ознаки кожної реакції. (6 балів) 

Б Внесіть ознаки реакцій у таблицю. (3 бали) 
В Зробіть висновок. (1 бал) 
 

План експерименту  
Реагенти та ознаки реакцій 

Реагенти HCl NaBr AgNO3 Na2CO3 NaOH 
HCl      
NaBr      
AgNO3      
Na2CO3      
NaOH      

 
Завдання 3. Відеоексперимент  
 Перегляньте запропоновані Вам відеодосліди та виконайте наступні 
завдання. 

А Що об’єднує дослід № 1 та дослід № 2? Запишіть відповідні рівняння 
реакцій, укажіть їх типи та назвіть продукти реакцій. 

Б Що ілюструє дослід № 3 і як його можна поєднати з двома 
попередніми? Запишіть відповідні рівняння реакцій, укажіть їх типи та назвіть 
продукти реакцій. 

В Перегляньте дослід № 4 та 5, визначте за характерними ознаками 
вихідні речовини та запишіть відповідні рівняння реакції, укажіть їх типи та 
назвіть продукти реакцій. 

Г Використавши досліди № 1, 2, 3, 4 і 5 складіть ланцюг перетворення. 
Вкажіть, яких відеодослідів не вистачає і запишіть рівняння реакцій, які б їх 
ілюстрували. 

 
9 КЛАС 

Завдання 1. Якісне визначення аніонів у розчинах солей 
Теоретичні відомості 

Якісний аналіз зводиться до виявлення катіонів й аніонів у розчинах 
солей, основ і кислот. Для зручності проведення аналізу на вміст катіонів й 
аніонів їх поділяють на окремі аналітичні групи. 
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Аналітична група – це група катіонів чи аніонів, яка з певним реактивом 
дає подібні аналітичні реакції. Аніони здебільшого виявляють дробним 
методом, тобто за допомогою окремих реакцій. Аніони солей 
галогеноводневих кислот утворюють з йонами Арґентум солі, які погано 
розчиняються у воді. Арґентум хлорид і арґентум бромід розчиняються в 
амоній гідроксиді з утворенням комплексних сполук – аміакатів. Арґентум 
йодид не розчиняється в амоній гідроксиді, тим йон І- відрізняється від  йонів 
Сl-, Вr-. 

Крім того, осади AgСl, АgВr, AgI розрізняють за кольором. На підставі 
значень добутків розчинності вказаних речовин можна зробити висновок, в 
якій послідовності вони будуть випадати в осад, якщо на суміш солей 
утворених галогеноводневими кислотами подіяти розчином арґентум нітрату. 

 
Мета роботи: Визначити аніони, що знаходяться в запропонованих 
розчинах. 
Довідкові дані: ДР AgСl = 1,7∙10-10; ДР АgВr = 3,3∙10-13; ДР AgI = 8,5∙10-17. 
Проведення експерименту. Візьміть пробірку № 1 із запропонованим 
розчином та додайте 1-2 краплі розчину AgNO3. Спостерігайте ефект реакції, 
зробіть висновок. Аналогічні операції проведіть з розчинами пробірок № 2 і № 
3. 

За ознаками реакцій ідентифікуйте речовини та заповніть таблицю 1. 
Таблиця 1 

Результати дослідів 
№ 

пробірки Спостереження Формула кінцевої 
сполуки 

№ 1   

№ 2   

№ 3   

Контрольні питання (завдання) 
1. Наведіть реакції якісного визначення йонів Сl-, Вr-,  І-. Напишіть відповідні 

рівняння реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формі. 
2. В якій послідовності будуть утворюватись осади, якщо на розчин суміші 

солей подіяти розчином AgNO3? Відповідь обґрунтуйте. 
3. Уявний експеримент. У трьох пронумерованих пробірках без етикеток 

містяться: хром(ІІІ) сульфат, магній сульфат, хром(ІІІ) хлорид. За 
допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? 
Складіть відповідні рівняння реакцій в іонно-молекулярній формі. 

 
Завдання 2. Визначення концентрації розчину сульфатної кислоти  
Теоретичні відомості 
 Назви «титриметричний метод», титрування, титрант, походять від 
способу визначення концентрації розчинів, який має назву «титр».   

Титр – це маса речовини в одному мл. Розчину. Т = m/V (г/мл) 
Суть методу полягає у вимірюванні об’ємів розчинів речовин, які 
прореагували. Для цього треба  встановити точку стехіометричності 
(еквівалентності).  
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Точка стехіометричності (еквівалентності) – це момент закінчення реакції. 
В цей момент кількість еквівалентів речовини, що визначається, дорівнює 
кількості еквівалентів титранту. Кінцева точка титрування – це момент, коли 
індикатор змінює колір при додаванні однієї зайвої краплини титранту. При 
правильному виборі індикатора ці точки повинні співпадати.  

До розчинів точної концентрації відносяться розчини, концентрація яких 
встановлена з точністю до чотирьох значущих цифр, це – молярна 
концентрація, молярна концентрація еквівалента (нормальна) та титр. 

Для вимірювання таких розчинів необхідно мати точний посуд: бюретку, 
мірну піпетку, мірну колбу. До розчинів приблизної концентрації належать 
розчини з відомою масовою долею (%), розчини з певним відношення мас чи 
об’ємів речовини та розчинника (1 : 1), (1 : 4), тощо. Для них використовують 
циліндри, мензурки, мірні стакани. 

 
Мета роботи: Визначити кількісний склад розчину, що містить сульфатну 
кислоту. 
Завдання: В мірній колбі об’ємом 100 см3 наданий розчин сульфатної кислоти 
невідомої концентрації. За допомогою 0,1Н розчину NaOH встановити 
концентрацію розчину сульфатної кислоти.  
Проведення експерименту 
 Мірну колбу з розчином сульфатної кислоти невідомої концентрації 
довести до мітки дистильованою водою, закрити корком і перемішати. 
Піпеткою Мора відібрати 10 см3 цього розчину і перенести в конічну колбу для 
титрування об’ємом 100 см3 та додати 2-3 краплі фенолфталеїну. В бюретку 
залити 0,1 Н розчин NaOH і титрувати до появи стійкого рожевого 
забарвлення. Титрування проведіть три рази. Результати занесіть у таблицю 2.  

Таблиця 2 
Результати титрування 

1 титрування 2 
титрування 

3 
титрування 

об’єм розчину 
NaOH , мл ( 1V ) 

об’єм розчину 
NaOH , мл ( 2V ) 

об’єм розчину 
NaOH , мл ( 3V ) 

Середнє 
значення 

об’єму розчину 
NaOH , мл 

    
 За прийнятим вами середнім значенням об’єму NaОН обчисліть 
концентрацію сульфатної кислоти в розчині.  
Cн(NaOH) ∙V(NaOH) = Cн(H2SO4) ∙ V(H2SO4)  
 
   
 
 
Контрольні питання 

1. Які існують методи кількісного аналізу? (Назвіть їх). 
2. Зазначте особливості титриметричного аналізу. В чому полягають його 

переваги та недоліки? 
3. Розрахуйте вміст (у масо-об’ємній відсотковій концентрації) КСl у наважці 

0,0842 г, якщо на її титрування використано 10,9 см3 0,12 н розчину 

)(
)()(

)(
42

42 SOHV
NaOHVNaOHCSOНC н

н
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AgNO3. 
 
 
 
 
 

10 КЛАС 
 

Завдання 1. Визначення концентрації оцтової та хлоридної кислот у 
розчині 
 Відомо, що різні індикатори змінюють своє забарвлення за різних 
значень рН. Так метилоранж змінює своє забарвлення з рожевого на жовте в 
інтервалі рН від 3 до 4,5, а фенолфталеїн набуває малинового забарвлення 
в інтервалі рН від 8 до 9,5. 
Проведення експерименту 
1. Приготування розчинів для порівняння 

Контрольний розчин № 1. Налийте в конічну колбу (1) об’ємом 50 мл 25 
мл води, додайте 5 крапель оцтової кислоти та 1-2 краплі метилоранжу, 
перемішайте, зверніть увагу на забарвлення метилоранжу та залиште її 
для порівняння (контролю). 

Контрольний розчин № 2. Налийте у другу конічну колбу (2) об’ємом 50 
мл 25 мл води, додайте 1-2 краплі метилоранжу та 2-3 краплі 
фенолфталеїну. Додайте 1 краплю розчину натрій гідроксиду, перемішайте, 
зверніть увагу на забарвлення фенолфталеїну та його стійкість. Залиште й 
цю колбу для порівняння (контролю). 

 
2. Проведення аналізу 

Мірну колбу на 100 мл з розчином суміші кислот доведіть до мітки 
дистильованою водою, закрийте корком і перемішайте. В колбу для 
титрування об’ємом 100 мл відберіть аліквоту досліджуваного розчину 
суміші кислот об’ємом 10 мл, додайте 1-2 краплі метилоранжу. Почніть 
титрування розчином натрій гідроксиду до зміни забарвлення розчину 
індикатору (контрольний розчин № 1). Запишіть об’єм розчину лугу. Потім 
додайте в колбу 2-3 краплі фенолфталеїну і продовжуйте титрування до 
зміни забарвлення на малинове (контрольний розчин № 2). Запишіть весь 
витрачений об’єм розчину лугу. Повторіть титрування ще 2 рази. 

3. Оформлення звіту 
А Складіть відповідні рівняння реакцій. 
 
Б Занесіть результати титрування до таблиці (табл.1): 

Таблиця 1 
Результати титрування 

1 титрування 2 титрування 3 титрування 

 об’єм розчину 
NaOH , мл 

об’єм розчину 
NaOH , мл 

об’єм розчину 
NaOH , мл 

Середнє 
значення 

об’єму розчину 
NaOH , мл 

з метилоранжем 
(V1) 
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з фенолфталеїном 
(V2) 

 
 

  

 
В Проведіть розрахунки за формулами: 





мл

VNaOHCHClC
10

)()( 1  





мл

VVNaOHCCOOHCHC
10

)()()( 12
3  

Г Поясніть, чому для визначення концентрації хлоридної кислоти 
використовують під час титрування метилоранж, а для визначення 
концентрації оцтової кислоти – фенолфталеїн. 

 
Завдання 2. Цікаві досліди «Встановлення якісного складу солі Мора» 

Увага! Не витрачайте зайвої кількості реактивів. Використовуйте 
приблизно по одному мл запропонованих розчинів у кожному досліді.  

При записі хімічних реакцій враховуйте, що для  реакцій йонного обміну 
потрібно записати повну та скорочені йонні форми, а в рівняннях окисно-
відновних реакцій –  розставити  коефіцієнти методом електронного 
балансу. 

Складіть хімічну формулу солі Мора, яка називається ферум(ІІ) амоній 
сульфат гексагідрат: ________________________________________________ 
 
Проведення експерименту 

Дослід 1. Для доведення того, що сіль Мора є кристалогідратом, 
помістіть її невеличку кількість за допомогою мікрошпателя в суху чисту 
пробірку (так, щоб дно пробірки було трошки вкрите кристалами солі) і злегка 
нагрійте. Зверніть увагу на те, що конденсується на холодних стінках пробірки. 
Опишіть спостереження, складіть рівняння відповідної хімічної реакції та 
занесіть результати у таблицю 2.  

Дослід 2. Помістіть невеличку кількість солі Мора в пробірку, додайте 1 
мл розчину лугу.  Змочіть універсальний індикаторний папір водою. Нагрійте 
пробірку та піднесіть до її  отвору індикаторний папірець так, щоб він не 
торкався її стінок. Які зміни відбулися з індикаторним папером та в пробірці. 
Опишіть спостереження, складіть рівняння відповідної хімічної реакції та 
занесіть результати у таблицю 2. 

Дослід 3. Розчиніть невеличку кількість солі Мора у воді й додайте 2-3 
краплі розчину калій гексаціаноферату(ІІІ). Опишіть спостереження, складіть 
рівняння відповідної хімічної реакції та занесіть результати у таблицю 2. 

Дослід 4. Розчиніть невеличку кількість солі Мора у воді і додайте 5 
крапель розчину барій хлориду. Опишіть спостереження, складіть рівняння 
відповідної хімічної реакції та занесіть результати у таблицю 2. 

Таблиця 2 
Результати «Цікавих дослідів» 
Дослід 

№ 
Опис 

спостереження Рівняння реакцій Пояснення 
результатів 

1.    
2.    
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3.    
4.    

11 КЛАС 
Завдання 1. Визначення молярної концентрації глюкози в 

запропонованому розчині 
Проведення експерименту  

Розчин глюкози (препарат), який аналізується в об’ємі 10 см3 (аліквота), 
перенесіть у колбу з корком, додайте 25 см3 розчину йоду. Перемішуючи 
розчин, додайте 30 см3 0,1 М розчину натрій гідроксиду. Збовтайте й закрийте 
корком. Залиште в темряві на 15 хвилин. Потім додайте 35 см3 2 М розчину 
сульфатної кислоти і титруйте 0,01 М розчином натрій тіосульфату до слабко-
жовтого забарвлення. Додайте в колбу 3 краплі розчину крохмалю, в 
результаті чого розчин набуває синього забарвлення. Титрування 
продовжують до знебарвлення розчину. Визначте об’єм титранту, 
витраченого на титрування. Процедуру титрування повторіть не менше 2-х 
разів. Результати занесіть до таблиці 1.   

Таблиця 1 
Результати титрування 

1 титрування 2 титрування  
об’єм розчину 
Na2S2O3, см3 

 ( 1V ) 

об’єм розчину 
Na2S2O3, см3 

( 2V ) 

Середнє 
значення об’єму 

розчину 
Na2S2O3, см3 

Титрування 
до крохмалю    

Титрування 
з крохмалем    

Розрахуйте концентрацію глюкози в (с, г/100 см3) запропонованому розчині за 
формулою: 

 
де 0,0009 – маса глюкози, що відповідає 1 см3 розчину йоду з концентрацією 
еквівалента 0,01 моль/дм3; 

 – об’єм розчину йоду, см3; 
  - об’єм розчину натрій тіосульфату, витраченого на титрування 
см3; 
  – об’єм аліквоти, см3. 

Розрахунки: _______________________________________________________ 
Контрольні питання та завдання 
1. У чому полягають особливості йодометричного титрування? 
2. Запропонуйте речовини, які можуть бути визначені йодометричним 

титруванням. Запишіть рівняння реакцій. 
3. Які титранти використовуються в йодометричному титруванні? 
4. Розкрийте сутність  прямого та зворотного титрування. Наведіть їх 

приклади.  
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5. Розрахуйте вміст натрій тіосульфату в процентах у наважці  масою 1,4985 
г, розчиненій  в 100 см3  води в мірній колбі. На титрування 20 см3 цього 
розчину витрачено 13,1 см3  0,1н. розчину йоду (К=1,084). 

 
Завдання 2. Визначення якісного складу сполук 

У чотирьох пронумерованих пробірках видані розчини лікарських 
речовин: магнезії, саліцилової кислоти, глюкози, калій ацетату. Визначте за 
допомогою запропонованих реактивів, у якій пробірці знаходиться кожна 
речовина. Вибір підтвердіть відповідними рівняннями реакцій. 

Реактиви: розчини BaCl2, FeCl3, CuSO4, NaOH, H2SO4. 
 

ХІД РОБОТИ 
1. Виконайте уявний експеримент, склавши таблицю:      

Ознаки реакцій 

Магнезія Саліцилова  
кислота 

Глюкоза Калій ацетат 

Реагенти 
↓ 
 
                 
→    
     
Формули 

    

     
     
     
     

 
2. Запишіть відповідні рівняння реакцій. Дайте назви продуктам реакцій.

  
3. Виконайте дослідження. Результати запишіть у таблицю.   

  
 

Ознаки реакцій № 
за/п Пробірка 1 Пробірка 2 Пробірка 3 Пробірка 4 

     

Відповідь: Пробірка № ___ ______________________ 
Пробірка № ___ ______________________ 
Пробірка № ___ ______________________ 
Пробірка № ___ ______________________ 
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П Р О Т О К О Л    1 
засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, 

проведеної серед учнів 8 класів шкіл Сумської області з 6 по 7 лютого 
2015 року 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові Назва закладу освіти 

Загаль
на кіль-

кість 
балів 

М
іс

це
 

ПІБ учителя, 
що підготував 

1. 
 

Супрун  
Юлія 

Олександрівна 

Сумська спеціалізована  
школа І-ІІІ ступенів  №10 
ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м. Суми 

79,7 І 
Маневська 

Алла 
Віталіївна 

2. 
Барун 
Павло 

Олександрович 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

77,5 ІІ 
Гутак Інна 

Олександрівн
а 

3. 
Тєлєтов 
Дмитро 

Олександрович 

Олександрівська гімназія 
Сумської міської ради 
Сумської області 

74,7 ІІ 
Слєсарева 

Тетяна 
Олексіївна 

4. 
Беркут 

Маргарита 
Євгеніївна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1                      
ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради  

70,2 ІІ 
Рульова 
Світлана 

Миколаївна 

5. 
Юрков 

Костянтин 
Юрійович 

Лебединська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  
№ 1 Лебединської міської 
ради  

66,5 ІІ 
Хижняк 
Тамара 

Василівна 

6. Сокол 
Данііл Юрійович 

Сумська спеціалізована  
школа І-ІІІ №7, м. Суми 62,75 ІІ 

Радченко 
Людмила 
Павлівна 

7. 
Лагута 
Богдан 

Сергійович 

Конотопська гімназія 
Конотопської міської ради  58,2 ІІІ 

Іллєнко 
Тетяна 
Іванівна 

8. Куратченко 
Анна Андріївна 

Низівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради  

56,95 ІІІ 
Подужайло 

Зоя 
Федорівна 

9. 
Батраченко 
Владислав 

Олександрович 

Тростянецька 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №5 Тростянецької 
районної ради  

53,2 ІІІ Романенко 
Ірина Іванівна 

10. 
Савіна 
Дар’я 

Олександрівна 

Шосткинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7 Шосткинської 
міської ради  

51,3 ІІІ 
Семенова 

Надія 
Марківна 
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11. 
Сердюк 
Карина 

Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
 № 3 Кролевецької районної 
ради  

47,7 ІІІ 
Авраменко 

Юлія 
Леонідівна 

12. 
Гребенець 
Анастасія 
Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Кролевецької районної 
ради  

47,2 ІІІ 
Івашина 
Наталія 

Вікторівна 

13. 
Фрол 

Валентина 
Вікторівна 

Межиріцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Лебединської районної 
ради  

46,7 ІІІ 
Римар 

Валентина 
Матвіївна 

14. Храмцова 
Юлія Сергіївна 

Тростянецька 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №5 Тростянецької 
районної ради 

44 ІІІ Романенко 
Ірина Іванівна 

15. Савчук 
Богдан Ігорович 

Свеська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Ямпільської районної ради  

43,9 ІІІ 
Большунова 

Тетяна 
Іванівна 

16. 
Галецька 
Катерина 

Олександрівна 

Конотопська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №12 
Конотопської міської ради  43,2 ІІІ 

Кагадей 
Тетяна 

Володимирів
на 

 
П Р О Т О К О Л    2 

засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, 
проведеної серед учнів 9 класів шкіл Сумської області  

з 6 по 7 лютого 2015 року  

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові Назва закладу освіти 

Загальна 
кількість 

балів М
іс

це
 ПІБ 

учителя, що 
підготував 

1. 
Разгонова 
Катерина 
Сергіївна 

Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 22, м. 
Суми 

88,5 І 
Мільченко 
Світлана 

Вікторівна 

2. 
Дорошенко 

Ілля 
Олексійович 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

85 ІІ 
Андрусенко 

Олена 
Борисівна 

3. 
Коломієць 

Дмитро 
Юхимович 

Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  №10 
ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м.Суми 

80,5 ІІ 
Маневська 

Алла 
Віталіївна 

4. 
Денисенко 

Кирил 
Андрійович 

Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ №7, м. Суми  75 ІІ 

Радченко 
Людмила 
Павлівна 

5. 
Смальченко 

Наталія 
Григорівна 

Конотопська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №9 
Конотопської міської ради  48 ІІІ 

Біла 
Валентина 
Олександрі

вна 
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6. 
Рубан 

Єлизавета 
Сергіївна 

Тростянецька 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Тростянецької 
районної ради  

47,5 ІІІ 
Романенко 

Ірина 
Іванівна 

7. 
Бондарець 

Артем 
Павлович 

Кролевецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
 № 2 імені М.Лукаша 
Кролевецької районної ради  

47 ІІІ 
Ілляшенко 

Ірина 
Миколаївна 

8. 
Курченко 

Юрій 
Анатолійович 

Путивльська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  
№ 1 імені Радіка Руднєва 
Путивльської районної ради  

46,5 ІІІ 
Євдощук 
Галина 

Анатоліївна 

9. 
Скринник 

Ілона 
Миколаївна 

Жовтнева спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
Білопільської районної ради  

46 ІІІ 
Влащенко 

Юрій 
Васильович 

10. 
Мороз 

Ангеліна 
Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Кролевецької районної ради  

43,5 ІІІ 
Івашина 
Наталія 

Вікторівна 

11. 
Волочай 
Наталія 

Геннадіївна 

Орлівський  навчально – 
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний 
навчальний заклад 
Ямпільської районної ради  

43 ІІІ 
Мора 

Тетяна 
Олексіївна 

12. 
Мангалієв 
Олександр 
Вікторович 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

43 ІІІ 
Андрусенко 

Олена 
Борисівна 

13. 
Маринченко 

Данило 
Дмитрович 

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-
фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені 
І.Г. Харитоненка 

43 ІІІ 
Смолянінов

а Олена 
Євгеніївна 

 
П Р О Т О К О Л    3 

засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, 
проведеної серед учнів 10 класів шкіл Сумської області з 6 по 7 лютого 2015 

року 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові Назва закладу освіти 

Загаль
на 

кількіст
ь балів 

М
іс

це
 

ПІБ учителя, 
що підготував 

1. 
Ленда 
Павло 

Романович 

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-
фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені 
І.Г. Харитоненка 

84,1 І 
Губська 
Лариса 
Юріївна 

2. Басанець 
Євгеній 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 78,3 ІІ Андрусенко 

Олена 
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Олександрович спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

Борисівна 

3. 
Рощупкін 

Антон 
Адріанович 

Сумська спеціалізована 
школа  
І-ІІІ ступенів  №10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка, 
м. Суми 

76,8 ІІ 
Маневська 

Алла 
Віталіївна 

4. Бєлолюбцева 
Софія Сергіївна 

Олександрівська гімназія 
Сумської міської ради 
Сумської області 

65,95 ІІІ 
Толстолидкін

а Ольга 
Петрівна 

5. 
Логвіна 

Ангеліна 
Вікторівна 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

57,1 ІІІ 
Андрусенко 

Олена 
Борисівна 

6. 
Пивоварова 

Варвара 
Володимирівна 

Конотопська спеціалізована 
школа ІІ-ІІІ ступенів № 2 
Конотопської міської ради  55,15 ІІІ 

Нікіфорова 
Алла 

Олександрівн
а 

7. 
Андрущенко 

Юлія 
Володимирівна 

Тростянецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 5 
Тростянецької районної ради  

54,95 ІІІ Романенко 
Ірина Іванівна 

8. 
Маковецька 
Єлизавета 
Миколаївна 

Сумська загальноосвітня 
школа  
І-ІІІ ступенів №12, м. Суми 

54,6 ІІІ 
Манжос 
Олексій 

Павлович 
 
 

П Р О Т О К О Л    4 
засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, 

проведеної серед учнів 11 класів шкіл Сумської області з 6 по 7 лютого 2015 
року 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові Назва закладу освіти 

Загаль
на 

кількіст
ь балів 

М
іс

це
 

ПІБ учителя, 
що підготував 

1. 
Денисенко 
Анастасія 
Петрівна 

Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  №10 
ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка, м. Cуми   

56,5 І 
Маневська 

Алла 
Віталіївна 

2. 
Мєшков 
Борис 

Євгенійович 

Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ №2 
ім. Д. Косаренко, м. Суми 

54 ІІ 
Баринова 
Марина 

Георгіївна 

3. 
Нибожинська 

Тетяна 
Володимирівна 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

50,5 ІІ 
Гутак Інна 

Олександрівн
а 

4. 
Фірстенко 
Валерій 

Миколайович 

Олександрівська гімназія 
Сумської міської ради 
Сумської області 

46,5 ІІІ 
Чугай Наталія 
Олександрівн

а 
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5. 
Пальоха  

Владислав 
Сеогійович 

Путивльське навчально-
виховне об’єднання: 
спеціалізована 
загальноосвітня школа І 
ступеня – гімназія – 
дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку 
дитини)  Путивльської 
районної ради  

39,5 ІІІ 

Пальоха 
Надія 

Олександрівн
а 

6. 
Ткачов 

Владислав 
Анатолійович 

Баницький навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний 
навчальний заклад 
«Барвінок» Глухівської 
районної ради 

39 ІІІ 
Ткачова 
Ольга 

Денисівна 

7. 
Карнаш 
Андрій 

Валентинович 

Глухівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 
Глухівської міської ради  

38 ІІІ 
Понирко 
Галина 

Федосіївна 
  
 



 63 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ І-ІІІ ЕТАПІВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

 
06-07 лютого 2015 року в Сумському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, 
який складався з двох турів.  

1. У ІІ етапі олімпіади з хімії кількість призових місць склала 344, з них 
70(І), 101(ІІ), 173(ІІІ).  

У розрізі класів: 
Клас Кількість 

призових місць, 
% 

Кількість І 
місць, % 

Кількість ІІ 
місць, % 

Кількість ІІІ 
місць, % 

7 клас 89 (26%) 17 (19%) 28(31%) 44 (50%) 
8 клас 94 (27%) 15 (16%) 28 (30%) 51 (54%) 
9 клас 61 (18%) 14 (23%) 17 (28%) 30 (49%) 
10 

клас 
53 (15%) 11 (21%) 15 (28%) 27 (51%) 

11 
клас 

47 (14%) 13 (28%) 13 (28%) 21 (44%) 

Отже, найбільшу кількість призових місць взяли учні 8 класів, а найменшу 
 учні 11 класів.  

Також треба зазначити, що не в усіх районах, рівень знань учасників 
олімпіади не дав можливості визначити призові місця в окремих класах. А 
саме:  

- Роменський р-н та м. Лебедин (9 клас), Білопільський, Кролевецький, 
Недригайлівський, Сумський (10 клас), Конотопський, Лебединський, 
Охтирський, Серединобудський, Ямпільський (11 клас), Буринський (8 та 11 
класи), Краснопільський (10 та 11 класи), Великописарівський (7, 8, 9 класи); 

- визначено лише по одному призовому місцю: Шосткинський (8 клас), 
Конотопський, Краснопільський, Охтирський, Тростянецький (9 клас), 
Буринський (10 клас), м. Лебедин (11 клас), Великописарівський, 
Липоводолинський, Роменський (10, 11 класи), Глухівський (9, 11 класи), 
Лебединський, Серединобудський (9, 10 класи), Путивльський (8, 10 класи), 
Ямпільський (7, 9, 10 класи), Білопільський р-н (7, 8, 9, 11 класи), 
Недригайлівський (7, 8, 9, 11 класи). 

- у Путивльському та Шосткинському районах ІІ етап олімпіади для учнів 7 
класу не проводився. 

У ІІІ етапі кількість призових місць склала 44, з них 4(І), 12 (ІІ), 28(ІІІ). 
Клас Кількість 

призових місць, % 
Кількість І 
місць, % 

Кількість ІІ 
місць, % 

Кількість ІІІ 
місць, % 

8 клас 16 (36%) 1 (6%) 5 (31%) 10 (63%) 
9 клас 13 (30%) 1 (8%) 3 (23%)  9 (69%) 
10 клас  8 (18%) 1 (12%) 2 (25%)  5 (63%) 
11 клас  7 (16%) 1 (14%) 2 (29%)  4 (57%) 

За навчальними закладами їх можна представити так: 
8 клас – 3 (19%) сільських і 13 (81%) міських, з них 12 (75%) – 

спеціалізованих. 
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9 клас – 2 (15%) сільських і 11 (85%) міських, з них 9 (69%) – 
спеціалізованих. 

10 клас – 8 (100%) міських, з них 7 (88%) – спеціалізованих. 
11 клас – 1 (14%) сільських і 6 (86%) міських, з них 5 (71%) – 

спеціалізованих. 
Отже, більша частина переможців ІІІ етапу була підготовлена в міських і 

спеціалізованих навчальних закладах, там де є профільні класи, а також 
варіативна складова з предмету. 

 
2. У І етапі олімпіади брали участь 7558 учнів (3715 з міських і 3843 із 

сільських) із 423 навчальних закладів (122 (29%) міських і 301 (71%) сільських), 
з яких 1530 учнів (20%) з  54 (13%) – спеціалізованих закладів.  

У ІІ етапі олімпіади брали участь 1020  учнів (640 (63%) із  міських 
навчальних закладів і 380 (37%) – із сільських), з яких 298 (29%) – із 
спеціалізованих. 

  У ІІІ етапі олімпіади взяло участь 90 (95) учнів із 57 (65) навчальних 
закладів (40(62%) міських і 25(38%) сільських), з них 22(34%) – 
спеціалізованих.  Це на 5 учнів і на 8 навчальних  закладів менше ніж у 2014 
році. 

Отже, у І етапі олімпіади з хімії кількість сільських навчальних закладів на 
42%(28%) переважає міські, проте у ІІ і ІІІ етапах ситуація змінюється – 
відсоток міських шкіл збільшується майже вдвічі. Відсоток спеціалізованих 
закладів у ІІ і ІІІ етапах  змінюється не значно. 

Розглянемо у розрізі класів. 
 8 клас – 4(14%)  міських, 8(29%) сільських шкіл, 16(57%) – спеціалізовані. 
 9 клас – 5(21%) міських, 5(20%) сільських, 14(58%) – спеціалізовані. 
10 клас –2(14%) міських, 3(21%) сільських, 9(64%) – спеціалізовані.  
11 клас – 1(7%) міських, 3 сільських(21%), 10(71%) – спеціалізовані. 
Таким чином, порівняно з 2014 роком, у 2015 році і сільські, і міські 

навчальні заклади підготували переможців, проте більшість з них підготовлено 
у спеціалізованих навчальних закладах.  Так, наприклад, чотири спеціалізовані 
навчальні заклади (Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської 
області (6 переможців), Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. 
Героя Радянського Союзу О. Бутка м. Суми Сумської області (4 переможці), 
Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної 
ради (4 переможці), Сумська Олександрівська гімназія м. Суми (3 переможці)) 
вибороли третину (32%) призових місць.  

 
28. Олімпіада з хімії в кожному класі була проведена у два тури: 

теоретичний і практичний. Загальна кількість балів складала 100, з них 70 
балів за теоретичний тур і 30 балів за практику. 

Теоретичний тур для 8 класу складався з тестів та 5 задач.  
Тестове завдання було розраховане на перевірку базового рівня знань 

учнів. Аналіз показав, що з ним справились учні приблизно на 76 %.    
1 завдання – на виявлення в учнів знань тривіальних назв сполук, 

написання хімічних рівнянь та здійснення за ними розрахунків. Більша частина 
учнів уміє визначати кількість речовини за відомою масою та молярною 
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масою, а також робити розрахунки за рівняннями реакцій. Проте, третина учнів 
не знають, що таке купоросна олія, її формулу, а тому не пишуть рівняння 
реакції за її участю. Лише 7% учнів правильно написали продукти реакції 
взаємодії заліза з водою.  

2 завдання  на  знаходження невідомого хімічного елементу-галогену та 
запис ряду рівнянь реакцій. Лише 5 учнів (16%) справилися з нею в повній мірі. 
Більшість учнів продемонструвала недостатню кількість знань про галогени та 
незнання рівняння розкладу бертолетової солі. Відсоток виконання даної 
задачі становить 35%. 

3 завдання – на знання властивостей кисню й уміння здійснювати 
математичні розрахунки. Повністю задачу не виконав ніхто, частково справилися 
–  27,6 % учнів.  

4 завдання – на знаходження маси невідомої речовини через мольне 
співвідношення. Лише 31% учнів виконали її частково, усі інші – обмежились 
записом скороченої умови, або ж не приступали до її виконання взагалі. 
Повністю задачу не розв’язав ніхто. 

5 завдання – задача-невидимка, в якій потрібно було визначити невідомі 
елементи та формули їх сполук. 9 учнів (28%) виконали задачу повністю, а 
третина взагалі не справилися. У розв’язку задачі прослідковувалося два 
підходи:  за допомогою складання системи 2-х лінійних рівнянь і шляхом 
підбору.  Більш високими балами журі оцінювало перший спосіб розв’язку 
задачі.  

За результатами теоретичного туру 20 (63%) учнів виконали завдання на 
1/3, а 10 (31%) з них – на 50% і більше. 

 
Практичний тур складався з 3 завдань:  
Задача 1 – запис необхідних рівнянь реакцій та здійснення за ними 

розрахунків. Стовідсотково задачу виконав лише 1 (3%) учень, 17 (53%) – 
виконали її на половину, 14 (44%) – з задачею не справилися.  

Задача 2 – виявляла знання учнями якісних реакцій неорганічних сполук. 
З нею справились найкраще  - 76% учнів.  

Задача 3 – відео-експеримент, що містив п’ять відео-дослідів. Учні мали 
переглянути відео-експерименти, записати за ними відповідні рівняння реакцій 
та побудувати схему, що ілюструє генетичний взаємозв’язок між речовинами. 
Відсоток виконання цього завдання становить 33%, проте є один учень, який 
набрав за нього максимальну кількість балів. 

За результатами практичного туру максимальний бал склав 25,7 з 30, а 
мінімальний – 5,95, що вище ніж у 2014 році; 30 (94%) учнів виконали завдання 
на 1/3, а 19(59%) з них – на 50% і більше, що на 10% вище за 2014 рік . 

Разом за результатами теоретичного і практичного турів: 20(63%) учнів 
виконали 1/3 завдання, а 10 (31%) з них – 50%. 

 
Теоретичний тур для 9 класу складався з тестів та 5 задач.  
Відсоток виконання тестового завдання становить 55%. 
1 завдання – передбачало запис неорганічних міжмолекулярних окисно-

відновних реакцій та підбір коефіцієнтів методом електронного балансу. 
Аналіз показав, що лише 2 (8%) учні в повній мірі виконали це завдання і 
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отримали за нього максимальний бал, 2 (8%) учні виконали його на 50%, а 
17(65%) не виконали взагалі.   

2 завдання – на знаходження молекулярної формули кристалогідрату. 
Аналіз виконання завдання показав, що більшість учнів використала 
нераціональні підходи до знаходження формули. Значна частина знайшла її 
шляхом перебору можливих варіантів. Це говорить про несформовані навички 
переходу від масових до мольних співвідношень при виведенні формули. 7 
(27%) учнів отримали за це завдання максимальний бал, 10 (38%) учнів – не 
справилися взагалі. 

3 завдання – розрахункова задача на знаходження масової частки 
речовини в розчині. 6 (23%) учнів із задачею справилися, а 7 (27%) – її не 
виконали зовсім. 

4 завдання – передбачало запис термохімічних реакцій і проведення 
розрахунків за ними. Аналіз розв’язку задачі показав, що учні не вміють 
переходити від значення ентальпії до теплового ефекту і навпаки, при 
складанні термохімічних рівнянь реакцій не враховують, що розрахунок іде на 
1 моль речовини, а від так виконують їх неправильно. 1 (4%) учень отримав 
максимальну кількість балів, 9 (35%)  - виконали задачу на 50%, а 6 (23%) – не 
виконали  взагалі.  

5 завдання – на знаходження формули алканів. 7(27%) учнів справилися з 
завданням успішно, а 17(65%) – його не виконали.  

За результатами теоретичного туру 15 (58%) учнів виконали завдання на 
1/3, а 4(15%) з них  більше ніж на 50%.  

Практичний тур складався з двох завдань. Кількісна задача на 
визначення концентрації розчину сульфатної кислоти і якісна задача на 
визначення аніонів у розчинах солей. Під час практичного туру члени журі 
оцінювали також уміння працювати з хімічним обладнанням і реактивами, 
дотримання правил безпеки життєдіяльності. 

За результатами практичного туру максимальний бал становив 27,5 з 30 
можливих, а мінімальний – 9,5; 24 (92%) учнів виконали завдання на 1/3, а 
14(54%) з них – на 50%, що на 4% нижче за 2014 рік.  

Разом за результатами теоретичного і практичного турів 17 (65%) учнів 9 
класу виконали 1/3 завдань, і лише 4 (15%) з них  50% і більше.   
 

Теоретичний тур для 10 класу складався з тестів та 5 задач.  
Відсоток виконання тестового завдання становить 58%. 
1 завдання – розрахункова задача, на знаходження хімічного елементу.  

Учні її виконували двома способами: розрахунково за формулами та методом 
підбору. Відсоток її виконання становить 28%. Проте 2 (12%) учні отримали 
максимальний бал і 11(65%) учнів з нею не справилися взагалі. 

2 завдання  – задача на надлишок. 2 (12%) учні задачу виконали 
стовідсотково і отримали максимальний бал, а 7 (41%) учнів її фактично не 
виконали. 

3 завдання – передбачає запис кінетичного рівняння запропонованого 
процесу і обчислення за ним константи швидкості. Аналіз розв’язків  показав, 
що учні не достатньо  розуміють алгоритм розв’язку задач з використанням 
поняття «порядок реакції», не вміють знаходити константу швидкості хімічної 
реакції і не знають, що вона не залежить від концентрації реагентів. Як 
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підсумок  2 (12%) учні отримали максимальний бал, а 14 (82%) учнів не 
справилися з задачею взагалі.  

4 завдання – з органічної хімії, що потребує знань з тем «Ізомерія» та 
«Хімічні властивості насичених і ненасичених вуглеводнів». Серед типових 
помилок можна відмітити такі: не всі учні розрізняють поняття «ізомери» та 
«гомологи», не розуміють міжвидову та просторову ізомерію, а також не 
складають рівняння реакції окиснення органічних сполук перманганатом калію 
в різних середовищах. Лише 1 (6%) учень виконав дане завдання на 95%, а 10 
(59%) – з ним не справилися.  

5 завдання – задача-невидимка, яка передбачає знання хімії елементів, а 
саме властивостей сполук Калію та Хрому. Від так, 9 (53%) учнів із завданням 
справилися, а 7 (41%) – його взагалі не виконали. 

За результатами теоретичного туру: 6 учнів (35%) справилися з 1/3 із 
запропонованими завданнями, а 3 (18%) з них  розв’язали 50%.  

Практичний тур мав дві задачі: на встановлення якісного складу солі 
Мора та визначення концентрації оцтової й хлоридної кислот у розчині.  

За результатами практичного туру максимальний бал склав 27,1 з 30, а 
мінімальний – 11,7 бала, що більше ніж у 2014 році; 100% учнів виконали 
завдання на 1/3, і з них  15 (88%) справилися на 50%. 

Разом за результатами теоретичного і практичного турів: 12 (71%) учнів 
виконали завдання на 1/3, з них 9 (53%)  на 50%. 

 
Теоретичний тур для 11 класу складався з тестів та 5 задач.  
Відсоток виконання тестового завдання становить 48%. 
1 завдання – на знаходження молекулярної формули невідомих алканів, 

написання їх структурних формул, реакцій хлорування та визначення 
кількісного складу вихідної суміші (за молями). Задача найпростіша з усіх 
запропонованих, проте викликала найбільше труднощів у учнів. Олімпіадники 
правильно знаходять молекулярну масу суміші, записують рівняння 
відповідних реакцій, проте роблять помилки при знаходженні кількісного 
складу сполук. Жоден з учнів не набрав максимальну кількість балів. Відсоток  
виконання задачі становить 27%. 

2 завдання – на знання газових законів. Аналіз розв’язків показав, що є 
учні, які нетрадиційно підходять до розв’язку цієї задачі. Проте, більшість 
робить помилки у використанні газових законів та не знають синтезу Фішера-
Тропша. Саме ці чинники і призвели до низького рівня виконання даної задачі. 
Тільки 3 (20%) учні справилися із завданням, а 6 (40%) – не починали 
виконувати її.  

3 завдання – на знання властивостей концентрованої нітратної кислоти та 
запис окисно-відновних реакцій. Аналіз розв’язків показав, що більшість учнів 
неправильно записують рівняння взаємодії заліза з концентрованою нітратною 
кислотою, а від так і подальші розрахунки виконують невірно. Лише 3 (20%) 
учні справилися із завданням повністю, а 12 (80%) – виконали неправильно. 

4 завдання – передбачало запис рівнянь реакцій відповідно до умови, 
знаходження добутку розчинності та використання знань радіоактивного 
розпаду ізотопів. Лише 1 (7%) учень виконав завдання на 50%, а всі інші з ним 
не справилися.   
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5 завдання – задача-невидимка, яка передбачала визначення речовин за 
фізичними ознаками та хімічними процесами, прописаними в умові. Відсоток 
виконання завдання становить 7,2%. 6 (40%) учнів виконали завдання на 17%, 
а 5 (33%)  навіть не приступали до його розв’язку.  

За результатами теоретичного туру максимальний бал склав 34. 6(40%) 
учнів справилися з 1/3 завдання, і лише 1 (7%) – виконав його на 50%. 

Практичний тур складався з двох задач: кількісного визначення 
концентрації глюкози в запропонованому розчині і якісного визначення 
органічних сполук у розчинах.  

За результатами практичного туру максимальний бал склав 22,5 бала, а 
мінімальний – 10 балів. Усі 15 (100%) учнів виконали 1/3 від запропонованих 
завдань, 10 (67%) з них справились на 50%. 

Разом за результатами теоретичного і практичного туру з третиною 
завдань справилось 8 (35%) учнів, проте лише 3 (20%) виконали завдання на 
50%, що на 15% гірше за 2014 рік.  

Взагалі, відсоток виконання 1/3 завдань теоретичного і практичного турів 
за 8-11 класами становить: 63%, 65%, 71%, 35% відповідно. Максимальний 
бал виконання завдань теоретичного і практичного турів за класами 
становить: 79,7; 88,5; 84,1; 56,5. Ці факти дозволяють стверджувати, що 
паралель одинадцятого класу найслабше підготовлена до олімпіадних 
змагань.    

Загальні недоліки у підготовленості учнів до олімпіадних змагань з хімії: 
- недостатня математична база для розв’язування розрахункових 

хімічних задач; 
- не в повній мірі застосовуються міжпредметні зв’язки; 
- прогалини в знаннях про окисно-відновні властивості сполук 

«хамеліонів»;  
- формальне засвоєння знань про реакції йонного обміну, зокрема в  

прогнозуванні можливостей їх перебігу; 
- недостатній рівень знань з електрохімії, термодинаміки, кінетики, а 

також органічної хімії в учнів 9 та 10 класів; 
- недостатня сформованість практичних умінь працювати з бюреткою, з 

піпеткою Мора, здійснювати титрування, а також учні слабко володіють 
теорією титрування (особливо учні 9 класу). 

4. Учителі працюють відповідно до своїх можливостей.  
5. Найчисельнішими були команди м. Суми – 12 учасників, м. Шостки – 10 

учасників, м. Конотоп – 6 учасників, Кролевецький р-н і Обласна гімназія-
інтернат для талановитих та творчо-обдарованих учнів – по 5 учнів.  

Результативність участі команд наведено у наступній таблиці: 
Район (місто) Загальна 

кількість 
учасників 

Загальна 
кількість 
призових 

місць 

Розподіл 
місць 

100% результативність 
м. Суми 12 учасників 12 місць 3 (І), 6(ІІ), 3 

(ІІІ) 
Тростянецький р-н 4 учасника 4 місця 4 (ІІІ) 
Путивльський р-н 2 учасника 2 місця 2 (ІІІ) 
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Ямпільський р-н 2 учасника 2 місця 2 (ІІІ) 
Розподіл призових місць 

м. Шостка 10 учасників 7 місць 4 (ІІ), 3 (ІІІ) 
Кролевецький р-н 5 учасників 4 місця 4 (ІІІ) 
м. Конотоп 6 учасників 4 місця 4 (ІІІ) 
Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» 
ім.І.Г.Харитоненка  

4 учасника 2 місця 1 (І), 1 (ІІІ) 

м. Лебедин 3 учасника 1 місце 1 (ІІ) 
м. Ромни 3 учасника 1 місце 1 (ІІ) 
Глухівський р-н 3 учасника 1 місце 1 (ІІІ) 
м. Глухів 2 учасника 1 місце 1 (ІІІ) 
Білопільський р-н 2 учасника 1 місце 1 (ІІІ) 
Лебединський р-н 2 учасника 1 місце 1 (ІІІ) 
Сумський р-н 4 учасника 1 місце 1 (ІІІ) 

Отже, з даних таблиці видно, що стовідсотковий результат показали 
команди м.Суми (учителі Маневська А.В., Радченко Л.П., Мільченко С.В., 
Слєсарева Т.О., Баринова М.Г., Толстолидкіна О.П., Манжос О.П., Чугай Н.О.), 
Тростянецького (Романенко І.І.), Путивльського (Євдощук Г.А., Пальоха Н.О.) і 
Ямпільського (Большунова Т.І., Мора Т.О.) районів.  

Високу результативність участі в інтелектуальних змаганнях показали учні 
загальноосвітніх навчальних закладів міст Шостка (учителі Андрусенко О.Б. і 
Гутак І.О.), Конотоп (Кагадей Т.В., Іллєнко Т.І., Біла В.О., Нікіфорова А.О.) та 
Кролевецького району (Авраменко Ю.Л., Івашина Н.В., Ілляшенко І.М.). 

Мінімальні бали отримали такі учні: 
Клас ПІП учня Назва навчального закладу Теор. 

Тур 
Практ 

тур 
Усього 
 балів 

8 Воробйова 
Діана 
Миколаївна 

Будівельнівський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, дошкільний навчальний 
заклад «Зернятко» Глухівської 
районної ради Сумської області 

7,75 
(11%) 

5,95 
(20%) 

13,7 
(13,7%

) 

9 Берчанов 
Олександр 
Михайлови
ч 

Глухівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської 
міської ради Сумської області 

5 
(7%) 

11 
(37%) 

16 
(16%) 

10 Рябуха 
Юлія 
Андріївна 

Воронізька загальноосвітня 
школа 
І-ІІІ ступенів ім. П.О. Куліша 
Шосткинської районної ради 
Сумської області 

5,5 
(8%) 

11,7 
(39%) 

17,2 
(17,2%

) 

11 Білоножко 
Таісія 
Василівна 

Липоводолинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради 
Сумської області 

3,5 
(5%) 

12 
(40%) 

15,5 
(15,5%

) 

Найгірший хімік-експериментатор 
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8 Сметаненко 
Володимир 
Олексійови
ч  

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» 
ім.І.Г.Харитоненка 

 9,5 
(32%)  

6. Теоретичний тур відбувався 06 лютого на базі Сумського ОІППО, 
практичний – 07 лютого на базі кафедри хімії та методики викладання хімії 
природничо-геграфічного факультету Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка.  

7. До складу журі входило 13 осіб, з них: 6 (46%) кандидатів наук, 2 (15%) 
викладачі (ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, ВПТНЗ), 3 
(23%) викладача м. Суми, 2 (15%) викладача із шкіл Сумської області. 

8. В олімпіаді взяло участь 2 команди із шкіл-інтернатів. Їх результати 
подано в таблиці.  

 
Заклад Кількість учасників Кількість призових 

місць 
Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» 
імені І.Г. Харитоненка 

4 учні, з них: 1(8 кл.) 
+ 2(9 кл.) + 1(10 кл.) 

9 клас (ІІІ), 
10 клас (І) 

Сумська обласна гімназія-інтернат 
для талановитих та творчо 
обдарованих дітей Сумської 
обласної ради 

5 учнів, з них: 1 (8 
клас) + 1 (9 клас) + 2 
(10 клас) + 1 (11 клас) 

немає 

Краще виступили учні Державного ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка. 

9. Відсутні учні, які  не виконали завдання олімпіади. 
10. Взагалі рівень підготовки учнів у міських школах вищий за рівень 

підготовки у сільських. Пояснення цьому: 
- програма рівня стандарт передбачає 1 годину хімії на тиждень, 

варіативна складова в маленьких школах відсутня; 
- учитель хімії із-за малокомплектності закладу не має повної ставки з 

хімії, а тому веде ще 2-3 предмети; 
- розв’язання сучасних задач з хімії потребують гарної підготовки з 

математики і глибоких хімічних знань поза шкільної програми за певний клас.  
11. Умов порушення Положення про олімпіади не було. 
12. Найрезультативніших учителів і навчальних закладів  визначено за 

сумою балів, що відповідають рейтинговим балам за отримані учнями місця 
під час олімпіади, а саме: І місце – 5 балів, ІІ місце – 3 бали, ІІІ місце – 1 бал. 

Найрезультативніші вчителі: 
ПІП вчителя Навчальний заклад Призові 

місця 
Сума 
балів 

Маневська 
Алла 
Віталіївна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка м. Суми Сумської 
області 

2(І), 2(ІІ) 16 балів 

Андрусенко 
Олена 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

2(ІІ), 2(ІІІ); 8 балів 
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Борисівна ступенів – ліцей Шосткинської міської 
ради Сумської області 

Потрібно відмітити, що 44 переможця підготували 32 учителя з яких: 25 – 
це вчителі вищої категорії, 4 – першої категорії, 1 – другої категорії, 1 – 
спеціаліст і 1 – доцент СумДУ, кандидат хім. Наук. Серед учителів вищої 
категорії 8 мають звання «учитель-методист», 12 – «старший учитель», 1 – 
«Заслужений учитель України» (Андрусенко О.Б.). 

 
Найрезультативніші навчальні заклади: 

Навчальний заклад Призові 
місця 

Сума 
балів 

Учителі, що 
готували учнів 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка м. 
Суми Сумської області 

2(І), 2(ІІ) 16 балів Маневська А.В. 
Лебедєв С.Ю. 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

4(ІІ), 2(ІІІ) 14 балів Андрусенко О.Б 
Гутак І.О. 

 
Найрезультативніші учні: 

Клас ПІП Навчальний заклад Кількість набраних 
балів під час 

олімпіади 
8 Супрун 

Юлія 
Олександрівн
а 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка м. Суми Сумської 
області 

79,7 (79,7%) 

9 Разгонова 
Катерина 
Сергіївна 

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми  
Сумської області 

88,5 (88,5%) 
 

10 Ленда 
Павло 
Романович 

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» імені 
І.Г. Харитоненка 

84,1 (84,1%) 

11 Денисенко 
Анастасія  
Петрівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка м. Суми Сумської 
області 

56,5 (56,5%) 
 

Найкращий хімік-експериментатор: 
9 Разгонова 

Катерина 
Сергіївна 

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми  
Сумської області 

27,5 бала з 30 
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Рейтинг команд Сумської області у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
хімії 

(за кількістю призових місць протягом двох років) 
 

   2014 2015 
Диплом Рейтинг Диплом Рейтинг 

 

Район (місто) 

Кі
ль

кіс
ть

 
уч

ні
в 

І ІІ ІІІ 

20
14

 

20
13

- 
20

14
 

М
іс

це
 

Кі
ль

кіс
ть

 
уч

ні
в 

І ІІ ІІІ 

20
15

 

20
14

-
20

15
 

М
іс

це
 

1 м. Суми 12 4 4 3 2,9 5,2 ІІ 12 3 6 3 3 5,9 І 
2 Кадетський корпус 2  1 1 2,5 7,5 І 4 1  1 2 4,5 ІІ 
3 Тростянецький р. 4  3 1 2,5 4,2 ІІІ 4   4 1 3,5 ІІІ 
4 м. Шостка 9  3 5 1,6 3,8 4 10  4 3 1,5 3,1 4 
5 Конотопський р. 2  1 1 2 2,33 6 3 - - - 0 2 5 
6 Ямпільський р. 1   1 1 1 10 2 - - 2 1 2 5 
7 Кролевецький р. 5   4 0,8 1,4 8 5   4 0,8 1,6 6 
8 Білопільський р. 3  1  1 3,3 5 2   1 0,5 1,5 7 
9 Путивльський р. 4   1 0,25 0,75 12 2   2 1 1,25 8 
10 м. Конотоп 6   2 0,33 0,58 13 6   4 0,67 1 9 
11 м. Глухів 2   1 0,5 0,83 11 2   1 0,5 1 9 
12 Сумський р-н 4   3 0,75 1,5 7 4 - - 1 0,25 1 9 
13 м. Ромни 4    0 0,5 14 3  1 - 1 1 9 
14 Шосткинський р. 1   1 1 1 10 2 - - - 0 1 9 
15 Глухівський р. 3   1 0,33 1,33 9 3   1 0,33 0,66 10 
16 м. Лебедин 4   1 0,25 0,25 15 3 - 1 - 0,33 0,58 11 
17 Лебединський р 1    - 0 20 2 - - 1 0,5 0,5 12 
18 Роменський р. 3   1 0,33 1 10 2 - - - 0 0,33 13 
19 Сум. Обл. гімназія-

інтернат 4   1 0,25 0,5 14 5 - - - 0 0,25 14 

20 м. Охтирка 4   1 0,25 1 10 3 - - - 0 0,25 14 
21 В.Писарівський р. 2 - - - 0 1 10 1 - - - 0 0 15 
22 Охтирський р. 3    - 0 19 2 - - - 0  16 
23 С-Будський р. 2   - 0 0 16 1  - - 0 0 17 
24 Краснопільський р. 1    - 0 17 1 - - - 0  18 
25 Недригайлівський р. 2    - 0 21 1 - - - 0  19 
26 Буринський р. 1   - 0 0 22 2 - - - 0 0 20 
27 Л-Долинський р. 3   - 0 0 18 3 - - - 0 0 21 
 Разом: 95 4 13 29    90 4 12 28    

 
Рейтинг команд Сумської області, які не взяли призові місця у ІІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з хімії 
(за середньою кількістю балів) 

Район Сер. 
Бал 

Місце Район Сер. 
Бал 

Місце 

В.Писарівський р. 41,4 15 Недригійлівський 
р-н 

22,2 19 

Охтирський р-н 32,2 16 Буринськй р-н 21,6 20 
Серединобудський 
р-н  

28 17 Л-Долинський р-н 18,02 21 

Краснопільський р-н 22,9 18    
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ЗВІТ 
про проведення І-ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 
у 2014-2015 навчальному році з хімії 

1. Відомості про учасників олімпіад        
                        Сумська область 

Кількість учасників олімпіади за етапами 
Кількість 

навчальних 
закладів, учні 

яких брали 
участь в І етапі 

олімпіади 
І етап ІІ етап ІІІ етап 

Кількість 
переможців 
ІІІ етапу за 
ступенями 
дипломів 

м
іс

ьк
их

 

сі
ль

сь
ки

х 

сп
ец

іа
лі

зо
ва

ни
х 

Кл
ас

и 

м
іс

ьк
их

 

сі
ль

сь
ки

х 

сп
ец

іа
лі

зо
ва

ни
х 

м
іс

ьк
их

 

сі
ль

сь
ки

х 

сп
ец

іа
лі

зо
ва

ни
х 

м
іс

ьк
их

 

сі
ль

сь
ки

х 

сп
ец

іа
лі

зо
ва

ни
х 

І ІІ ІІІ 

10
4 

19
2 42 7 843 727 304 136 73 61       

11
5 

27
0 55 8 911 960 363 149 111 75 6 8 18 1 5 10 

11
9 

25
5 53 9 775 990 329 140 96 63 5 5 16 1 3 9 

97 17
1 49 10 617 596 264 106 57 50 2 3 12 1 2 5 

10
3 

17
2 51 11 569 570 270 109 43 49 1 3 11 1 2 4 

   Ра-
зом 3715 3843 1530 640 380 298 14 19 57 4 12 28 

 
 
Директор Департаменту освіти і науки, 
голова оргкомітету олімпіади            О.І. Попова 
 
Голова журі олімпіади              Л.А. Коростіль 
 
 
 
02 березня 2015 року 
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 Заявка 
на участь команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади  

з хімії у 2015 році 
 

За рішенням оргкомітету і журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на  ІV 
етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці ІІІ етапу 
олімпіади: 

№ Прізвище, ім’я 
та по батькові Д

ат
а 

 
на

ро
дж

ен
ня

 

Назва закладу 

Кл
ас

  
на

вч
ан

ня
 

Кл
ас

, з
а 

як
ий

 
бу

де
  

ви
ко

ну
ва

ти
сь

  
М

іс
це

 з
ай

ня
те

 
на

 ІІ
І е

та
пі

 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
учителя, 

який 
підготував 

учня 

Д
од

ат
ко

ва
 

ін
ф

ор
м

ац
ія

 

1 

Супрун  
Юлія 
Олександрівн
а 

02.08. 
2001 р. 

Сумська 
спеціалізована  
школа І-ІІІ ступенів 
№10 ім. Героя 
Радянського  
Союзу О. Бутка, 
м. Суми 

8 8 І 
Маневська 

Алла 
Віталіївна 

 

2 

Тєлєтов 
Дмитро  
Олександров
ич 

24.07. 
2001 р. 

Олександрівська 
гімназія Сумської 
міської ради 
Сумської області 

8 8 ІІ 

Слєсарев
а Тетяна 
Олексіївн

а 

 

3 
Разгонова 
Катерина  
Сергіївна 

30.06. 
2000 р. 

Сумська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 22, м. Суми 

9 9 І 

Мільченк
о  

Світлана  
Вікторівн

а 

 

4 
Дорошенко 
Ілля 
Олексійович 

05.12. 
1999 р. 

Шосткинський 
навчально-виховний 
комплекс: 
спеціалізована 
школа І-ІІ ступенів – 
ліцей Шосткинської 
міської ради  

9 9 ІІ 

Андрусен
ко 

Олена 
Борисівн

а 

переможе
ць ІV 
етапу 

Всеукраїн-
ської 

олімпіади 
-2014 

5 
Коломієць 
Дмитро 
Юхимович 

10.02. 
2000 р. 

Сумська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  
№10 ім. Героя 
Радянського  
Союзу О. Бутка, м. 
Суми 

9 9 ІІ 

Маневськ
а 

Алла 
Віталіївн

а 

призер ІV 
етапу 

Всеукраїн-
ської 

олімпіади 
-2014 

6 
Ленда 
Павло 
Романович 

18.04. 
1998 р. 

Державний ліцей-
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою 
«Кадетський корпус» 
імені 
І.Г. Харитоненка 

10 10 І 
Губська 
Лариса 
Юріївна 

переможе
ць ІV 
етапу 

Всеукраїн-
ської 

олімпіади 
-2014 
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7 

Басанець 
Євгеній  
Олександро
вич 

25.04. 
1998 р. 

Шосткинський 
навчально-виховний 
комплекс: 
спеціалізована школа 
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської 
ради  

10 10 ІІ 

Андрусен
ко 

Олена 
Борисівн

а 

 

8 
Денисенко  
Анастасія  
Петрівна 

31.07. 
1998 р. 

Сумська 
спеціалізована  
школа І-ІІІ ступенів 
№10 ім. Героя 
Радянського  
Союзу О. Бутка, м. 
Суми 

11 11 І 

Маневськ
а Алла 

Віталіївн
а 

 

 
 
Керівниками команди призначено, Метейко Аллу Володимирівну, 

методиста хімії Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, та Андрусенко Олену Борисівну, учителя хімії Шосткинського 
навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської області.  

 
Директор Департаменту освіти і науки, 
голова оргкомітету олімпіади      О.І. Попова 
 
Голова журі         Л.А. Коростіль 
 
02 березня 2015 року 
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Сумська обласна державна адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ 

 
11.03.2015        м.Суми       № 161-ОД 

 
Про участь учнів у ІV етапі  
Всеукраїнської учнівської  
олімпіади з хімії 
 
 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 248 
«Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів  у 2014-2015 навчальному році», з метою участі учнів області у ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 

НАКАЗУЮ:  
1. Направити до м. Львів з 21 до 28.03.2015 для участі у ІV етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії команду учнів у складі: Супрун Юлія Олександрівна, 
учениця 8 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя 
Радянського Союзу О. Бутка м. Суми Сумської області,  Тєлєтов Дмитро 
Олександрович, учень 8 класу Олександрівської гімназії Сумської міської ради 
Сумської області, Разгонова Катерина Сергіївна, учениця 9 класу Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми Сумської області, Дорошенко 
Ілля Олексійович, учень 9 класу Шосткинського навчально-виховного комплексу: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської 
області,  Коломієць Дмитро Юхимович, учень 9 класу Сумської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка м. Суми Сумської області, 
Ленда Павло Романович, учень 10 класу Державного ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. Харитоненка, Басанець 
Євгеній Олександрович, учень 10 класу Шосткинського навчально-виховного 
комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради 
Сумської області, Денисенко Анастасія Петрівна, учениця 11 класу Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка м. 
Суми Сумської області. 

2. Призначити керівниками Метейко Аллу Володимирівну, методиста хімії 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Андрусенко 
Олену Борисівну, учителя хімії Шосткинського навчально-виховного комплексу: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської 
області. 

3. Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей у дорозі, дотримання 
правил техніки особистої безпеки під час проведення олімпіади покласти на Метейко 
Аллу Володимирівну та Андрусенко Олену Борисівну. 

4. Витрати, пов’язані з участю в олімпіаді, провести за рахунок коштів Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Директор Департаменту освіти і науки                                                   О.І. Попова 
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УЧАСНИКИ І ПЕРЕМОЖЦІ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ  
ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Денисенко Анастасія Супрун Юлія Тєлєтов Дмитро 

Ленда Павло Басанець Євгеній Дорошенко Ілля 

Разгонова Катерина 
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УЧИТЕЛІ, ЯКІ ПІДГОТУВАЛИ УЧАСНИКІВ 
 ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маневська Алла  
Віталіївна, 

учитель хімії Сумської 
загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 ім. О.Бутка 

Губська Лариса  
Юріївна, 

учитель хімії Державного 
ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною 
підготовкою "Кадетський 

корпус" ім. І.Г. Харитоненко  

Андрусенко Олена 
 Борисівна,  

учитель хімії Шосткинського 
НВК: спеціалізована школа  

І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 

Манжос Олексій  
Павлович, 

кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри загальної хімії 

Сумського     державного 
університету 

Лебедєв Сергій Юрійович, 
кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри загальної хімії 
Сумського державного 

університету 

Мільченко Світлана 
Вікторівна 

учитель хімії Сумської 
загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 22 
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ІІ-ІV етапи 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії  
у 2014-2015 н.р. 

 
Інформаційно-аналітичний бюлетень 

 
 
 
 
 

Підписано до друку 05.06.2015 р. 
Формат 60х84/16 

Гарнітура Arial 
Ум. друк. арк. 4,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
РВВ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5, тел. 33-40-56 
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