
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за 

N 486/37822, Правил прийому на навчання до КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського», вступники, які претендують на участь 

у конкурсному відборі на місця державного замовлення на основі базової 

середньої освіти в 2022 році, проходять вступне випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди  з хімії. 

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок 

вступника з хімії), за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка 

за шкалою 100-200 балів (з кроком не менше, ніж в один бал) або ухвалюється 

рішення про негативну оцінку вступника (менше 100 балів). 

Зміст індивідуальної усної співбесіди з хімії визначено Програмою 

зовнішнього незалежного оцінювання з хімії для осіб, які бажають здобути 

вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696.   

Абітурієнт повинен знати найважливіші закони і теорії хімії; володіти 

хімічною мовою, вміти користуватися назвами і символами хімічних 

елементів, назвами простих і складних речовин; вміти складати хімічні 

формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та 

експериментальні задачі; розуміти зв'язок між складом, будовою, фізичними і 

хімічними властивостями речовин, способами їх одержання, галузями 

застосування; мати знання про найважливіші природні та штучні речовини, їх 

будову, способи одержання та галузі застосування; бути обізнаним з деякими 



екологічними проблемами, пов'язаними з хімією; розуміти роль хімії у 

розв'язанні глобальних проблем людства. 

На співбесіді абітурієнтам дозволяється користуватися довідниковими 

таблицями: «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва», 

«Розчинність основ, кислот, солей та амфотерних гідроксидів у воді», «Ряд 

активності металів». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

усної відповіді (співбесіди) з хімії 

Завдання для співбесіди з хімії складається з чотирьох питань і оцінюється 

100 балами.  

Конкурсний бал за результатами вступних випробувань у формі співбесіди 

визначається за формулою: сума балів за кожне питання П1 + П2 + П3 + П4 =100. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на 

вступному випробуванні з хімії становить 100 балів. 

Отримана вступником певна кількість балів за відповідь переводиться в 

шкалу оцінювання від 100 до 200 шляхом додавання 100 балів. 

  

Рівень 

знань 

Бали Структура оцінки 

Високий  25 Відповідь на питання повна (100%). Абітурієнт володіє 

навчальним матеріалом, уміє аналізувати, 

узагальнювати й систематизувати надану  інформацію, 

робити висновки; самостійно наводить і використовує 

необхідні формули для розв'язування задач. Абітурієнт 

володіє засвоєними  знаннями і  використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між 

явищами; самостійно розв'язує задачі, формулює 

відповіді. Абітурієнт має системні знання з предмета, 

аргументовано використовує їх, у тому числі у 

проблемних ситуаціях; аналізує та самостійно  оцінює 

явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; 

розв'язує задачі раціональним способом. Легко, швидко 

та впевнено відповідає на додаткові чи уточнюючі 

запитання, говорить впевнено. 

24 Відповідь на питання повна (100%). Абітурієнт володіє 

навчальним матеріалом, уміє аналізувати, 

узагальнювати й систематизувати надану  інформацію, 

робити висновки; самостійно наводить і використовує 

необхідні формули для розв'язування задач. Абітурієнт 

володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між 

явищами; самостійно розв'язує задачі, формулює 

відповіді. Абітурієнт має системні знання з предмета, 

аргументовано використовує їх, у тому числі у 

проблемних ситуаціях; аналізує та самостійно  оцінює 

явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; 

розв'язує задачі раціональним способом. Легко, швидко 

та впевнено відповідає на додаткові чи уточнюючі 

запитання, говорить впевнено. Допускається одна 

незначна неточність у відповідях. 



23 Відповідь на питання повна (100%). Абітурієнт володіє 

навчальним матеріалом, уміє аналізувати, 

узагальнювати й систематизувати надану  інформацію, 

робити висновки; самостійно наводить і використовує 

необхідні формули для розв'язування задач. Абітурієнт 

володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між 

явищами; самостійно розв'язує задачі, формулює 

відповіді. Абітурієнт має системні знання з предмета, 

аргументовано використовує їх, у тому числі у 

проблемних ситуаціях; аналізує та самостійно  оцінює 

явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; 

розв'язує задачі раціональним способом. Легко, швидко 

та впевнено відповідає на додаткові чи уточнюючі 

запитання, говорить впевнено. Допускається дві 

незначні неточності у відповідях. 

22 Відповідь на питання повна (100%). Абітурієнт володіє 

навчальним матеріалом, уміє аналізувати, 

узагальнювати й систематизувати надану  інформацію, 

робити висновки; самостійно наводить і використовує 

необхідні формули для розв'язування задач. Абітурієнт 

володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між 

явищами; самостійно розв'язує задачі, формулює 

відповіді. Абітурієнт має системні знання з предмета, 

аргументовано використовує їх, у тому числі у 

проблемних ситуаціях; аналізує та самостійно  оцінює 

явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; 

розв'язує задачі раціональним способом. Легко, швидко 

та впевнено відповідає на додаткові чи уточнюючі 

запитання, говорить впевнено. Допускається три 

незначні неточності у відповідях. 

Достатній  21 Відповідь на питання неповна (99-90%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 

робить обчислення за рівнянням реакції. Абітурієнт 

виявляє розуміння основних хімічних теорій і фактів, 

наводить приклади на підтвердження цього; з 

допомогою формул розв'язує задачі. Допускається одна 

помилка, яку самостійно може виправити. 

20 Відповідь на питання неповна (89-80%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 

робить обчислення за рівнянням реакції. Абітурієнт 



виявляє розуміння основних хімічних теорій і фактів, 

наводить приклади на підтвердження цього; з 

допомогою формул розв'язує задачі. Потребує певного 

часу для відповіді на додаткові запитання. 

Допускається три помилки, які самостійно може 

виправити. 

19 Відповідь на питання неповна (89-80%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 

робить обчислення за рівнянням реакції. Абітурієнт 

виявляє розуміння основних хімічних теорій і фактів, 

наводить приклади на підтвердження цього; з 

допомогою формул розв'язує задачі. Потребує певного 

часу для відповіді на додаткові запитання. 

Допускається чотири помилки, які може виправити 

після уточнюючих запитань. 

18 Відповідь на питання неповна (79-70%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 

робить обчислення за рівнянням реакції. Допускається 

незначне порушення логіки викладу. Абітурієнт 

виявляє розуміння основних хімічних теорій і фактів, 

наводить приклади на підтвердження цього; з 

допомогою формул розв'язує задачі. Потребує певного 

часу для відповіді на додаткові запитання. 

Допускається три суттєві помилки, які може виправити 

після уточнюючих запитань. 

17 Відповідь на питання неповна (79-70%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 

робить обчислення за рівнянням реакції. Допускається 

незначне порушення логіки викладу, яке не порушує 

повноцінне сприйняття викладу. Абітурієнт виявляє 

розуміння основних хімічних теорій і фактів, наводить 

приклади на підтвердження цього; з допомогою 

формул розв'язує задачі. Потребує певного часу для 

відповіді на додаткові запитання. Допускається чотири 

суттєві помилки, які може виправити після 

уточнюючих запитань. 

16 Відповідь на питання неповна (79-70%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 



робить обчислення за рівнянням реакції. Допускається 

незначне порушення логіки викладу. Абітурієнт 

виявляє розуміння основних хімічних теорій і фактів, 

наводить приклади на підтвердження цього; з 

допомогою формул розв'язує задачі. Потребує певного 

часу для відповіді на додаткові запитання. 

Допускається п’ять суттєвих помилок, які може 

виправити після уточнюючих запитань. 

15 Відповідь на питання неповна (79-70%). Абітурієнт 

самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні 

об'єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі, 

робить обчислення за рівнянням реакції. Допускається 

незначне порушення логіки викладу та неточності в 

прикладах. Абітурієнт виявляє розуміння основних 

хімічних теорій і фактів, наводить приклади на 

підтвердження цього; з допомогою формул розв'язує 

задачі. Потребує певного часу для відповіді на 

додаткові запитання. Допускається шість суттєвих 

помилок, які може виправити після уточнюючих 

запитань. 

Середній  14 Відповідь на питання неповна (69-60%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 

понять; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал після 

уточнюючих запитань; робить обчислення за готовою 

формулою в прикладах. Абітурієнт потребує певного 

часу для відповіді на додаткові чи уточнюючі 

запитання, говорить впевнено. Допускається шість 

суттєвих помилок, які може виправити після 

уточнюючих запитань. 

13 Відповідь на питання неповна (69-60%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 

понять; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал після 

уточнюючих запитань; робить обчислення за готовою 

формулою в прикладах. Абітурієнт потребує певного 

часу для відповіді на додаткові чи уточнюючі 

запитання. Допускається шість-сім суттєвих помилок, 

які може виправити після уточнюючих запитань. 

12 Відповідь на питання неповна (69-60%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 



явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 

понять; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал після 

уточнюючих запитань; робить обчислення за готовою 

формулою в прикладах. Абітурієнт потребує певного 

часу для відповіді на додаткові чи уточнюючі 

запитання (допускається надання відповідей не на всі 

питання, але не менше, ніж на 80%). Допускається 

шість-сім суттєвих помилок, які може виправити після 

уточнюючих запитань. Може припускатися помилок 

при застосуванні знань на практиці. 

11 Відповідь на питання неповна (59-50%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 

понять; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал після 

уточнюючих запитань; робить обчислення за готовою 

формулою в прикладах. Абітурієнт потребує певного 

часу для відповіді на додаткові чи уточнюючі 

запитання (допускається надання відповідей не на всі 

питання, але не менше, ніж на 70%), говорить 

достатньо впевнено. Допускається шість-сім суттєвих 

помилок, п’ять з яких може виправити після 

уточнюючих запитань. Може припускатися помилок 

при застосуванні знань на практиці.  

10 Відповідь на питання неповна (59-50%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 

понять; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал після 

уточнюючих запитань; робить обчислення за готовою 

формулою в прикладах. Абітурієнт потребує певного 

часу для відповіді на додаткові чи уточнюючі 

запитання (допускається надання відповідей не на всі 

питання, але не менше, ніж на 60%), говорить 

достатньо впевнено. Допускається шість-сім суттєвих 

помилок, три з яких може виправити після уточнюючих 

запитань. Може припускатися помилок при 

застосуванні знань на практиці.  

9 Відповідь на питання неповна (49-40%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 



понять; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі. Абітурієнт відтворює навчальний матеріал після 

уточнюючих запитань; робить обчислення за готовою 

формулою в прикладах. Абітурієнт потребує певного 

часу для відповіді на додаткові чи уточнюючі 

запитання (допускається надання відповідей не на всі 

питання, але не менше, ніж на 60%), говорить 

достатньо впевнено. Допускається вісім суттєвих 

помилок, чотири з яких може виправити після 

уточнюючих запитань. Може припускатися помилок 

при застосуванні знань на практиці.  

8 Відповідь на питання неповна (49-40%), Абітурієнт 

знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ. Абітурієнт відтворює окремі частини  

начального матеріалу, дає визначення основних 

понять. Логіка викладу суттєво порушена, що заважає 

повноцінному сприйняттю матеріалу. Абітурієнт не 

відтворює навчальний матеріал після уточнюючих 

запитань. Абітурієнт потребує певного часу для 

відповіді на додаткові чи уточнюючі запитання 

(допускається надання відповідей не на всі питання, але 

не менше, ніж на 50%), говорить недостатньо впевнено. 

Допускається дев’ять-десять суттєвих помилок, деякі з 

яких може виправити після уточнюючих запитань. Не 

завжди може застосувати знання на практиці.  

Початковий  7 Відповідь на питання неповна (39-30%), Абітурієнт 

розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, 

формули, явища, посуд тощо) і називає їх. Абітурієнт 

описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками.   

Абітурієнт має фрагментарні уявлення з предмета 

вивчення і може відтворити окремі його частини. 

Логіка викладу порушена значною мірою, що може 

заважати повноцінному сприйняттю матеріалу.   

Абітурієнт не завжди орієнтується в темі питання, 

потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді 

не на всі додаткові / уточнюючі запитання, але не 

менше ніж на 50%), говорить недостатньо впевнено, 

плутається в поняттях. Допускається дев’ять-десять 

суттєвих помилок, деякі з яких може виправити після 

уточнюючих запитань. Не завжди може застосувати 

знання на практиці. 

6 Відповідь на питання неповна (39-30%), Абітурієнт 

розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, 

формули, явища, посуд тощо) і називає їх. Абітурієнт 

описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками;   



Абітурієнт має фрагментарні уявлення з предмета 

вивчення і може відтворити окремі його частини. 

Логіка викладу порушена значною мірою, що може 

заважати повноцінному сприйняттю матеріалу.   

Абітурієнт не завжди орієнтується в темі питання, 

потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді 

не на всі додаткові / уточнюючі запитання, але не 

менше ніж на 40%), говорить недостатньо впевнено, 

плутається в поняттях. Допускається десять-

одинадцять суттєвих помилок, деякі з яких може 

виправити після уточнюючих запитань. Не може 

застосувати знання на практиці. 

5 Відповідь на питання неповна (29-20%), Абітурієнт 

розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, 

формули, явища, посуд тощо) і називає їх на 

побутовому рівні. Абітурієнт має фрагментарні 

уявлення з предмета вивчення і може відтворити окремі 

його частини. Логіка викладу порушена значною 

мірою, що може заважати повноцінному сприйняттю 

матеріалу. Абітурієнт не завжди орієнтується в темі 

питання, потребує певного часу для відповіді на 

додаткові чи уточнюючі запитання (допускається 

надання відповіді не на всі додаткові / уточнюючі 

запитання, але не менше ніж на 30%), говорить 

недостатньо впевнено, плутається в поняттях. 

Допускається дев’ять-десять суттєвих помилок, які не 

може виправити після уточнюючих запитань. Не може 

застосувати знання на практиці. 

4 Відповідь на питання неповна (29-20%), Абітурієнт 

розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, 

формули, явища, тощо) і називає їх на побутовому 

рівні. Абітурієнт має фрагментарні уявлення з 

предмета вивчення і може відтворити окремі його 

частини. Логіка викладу порушена значною мірою, що  

заважає повноцінному сприйняттю матеріалу. 

Абітурієнт слабко орієнтується в темі питання, 

потребує певного часу для відповіді на додаткові чи 

уточнюючі запитання (допускається надання відповіді 

не на всі додаткові / уточнюючі запитання, але не 

менше ніж на 20%), говорить невпевнено, плутається в 

поняттях. Допускається дев’ять-десять суттєвих 

помилок, які не може виправити після уточнюючих 

запитань. Не може застосувати знання на практиці. 

3 Відповідь на питання неповна (29-20%), Абітурієнт 

розпізнає поодинокі хімічні об'єкти (хімічні символи, 



формули, явища, тощо) і називає їх на побутовому 

рівні. Абітурієнт має фрагментарні уявлення з 

предмета вивчення. Логіка викладу порушена значною 

мірою, що заважає повноцінному сприйняттю 

матеріалу. Абітурієнт слабко орієнтується в темі 

питання, потребує певного часу для відповіді на 

додаткові чи уточнюючі запитання (допускається 

надання відповіді не на всі додаткові / уточнюючі 

запитання, але не менше ніж на 10%), говорить 

невпевнено, плутається в поняттях. Допускається 

понад десять суттєвих помилок, які не може виправити 

після уточнюючих запитань. Не може застосувати 

знання на практиці. 

2 Відповідь на питання неповна (19-0%), Абітурієнт 

розпізнає поодинокі хімічні об'єкти. Абітурієнт має 

фрагментарні уявлення з предмета вивчення. Логіка 

викладу порушена значною мірою, що заважає 

повноцінному сприйняттю матеріалу. Абітурієнт 

слабко орієнтується в темі питання, не може відповісти 

на додаткові чи уточнюючі запитання  говорить 

невпевнено, плутається в поняттях. Допускається 

понад десять суттєвих помилок, які не може виправити 

після уточнюючих запитань. Не може застосувати 

знання на практиці. 

1 Відповідь на питання неповна (10-0%). Абітурієнт 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання 

і відтворення окремих фактів, елементів і об'єктів.  

Абітурієнт не може відповісти на додаткові чи 

уточнюючі запитання  говорить невпевнено, 

плутається в поняттях. Робить велику кількість 

суттєвих помилок, які не може виправити після 

уточнюючих запитань. Не може застосувати знання на 

практиці. 

 0 Відповідь на питання відсутня (0%). 

 

 

 


