


 2 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму комплексного фахового випробовування розроблено на основі 

програм з “анатомії людини” для спеціальностей 5.12010102 – сестринська справа 

(Державна установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших 

спеціалістів МОЗ України», Київ, 2011) та 5.12010101 – лікувальна справа (Державна 

установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ 

України», Київ 2011) та з “медичної хімії” для спеціальності 5.12010102 – сестринська 

справа (Державна установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших 

спеціалістів МОЗ України», Київ, 2011) та 5.12010101 – лікувальна справа (Державна 

установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ 

України», Київ, 2011). 

Мета комплексного фахового випробовування є визначення базових 

теоретичних знань вступників з двох складових: 1) анатомії людини; 2) медичної хімії. 

Комплексне фахове випробовування проходить у формі письмового тестування 

протягом 2,5 астрономічних годин без перерви. 

Результати комплексного фахового випробування оцінюються сумою двох 

складових за шкалою від 100 до 200 балів. Бал 107 і менше (за сумою двох складових) 

вважається негативним і вступник, який його отримав, до конкурсу не допускається. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

 

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ 

 
1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів 

Предмет вивчення анатомії, методи дослідження. Основні сучасні напрями 

розвитку анатомії. 

Тканина: визначення, класифікація. 

Епітеліальна тканина: розташування в організмі, будова, функції, класифікація. 

Сполучна тканина: розташування, будова, функції, класифікація. 

М’язова тканина: розташування в організмі, будова, функції, класифікація. 

Нервова тканина: розташування, будова (нейрони, макро-, мікроглія, основна 

речовина). Будова нейрона, види нейронів.  

Нервове волокно: визначення, види, будова, закінчення нервових волокон 

(рецептори, ефектори, синапси). 

Орган: визначення, принципи будови. Система органів: визначення, системи 

органів організму людини, їх значення. 

Зв’язок організму з довкіллям. Вплив біологічних та соціальних факторів на 

діяльність організму. 
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2. Остеологія та артрологія 

Відділи скелета тулуба. Визначати особливості анатомічної будови кісток 

скелета: хребців, ребер, груднини. 

Загальна будова хребтового стовпа. Загальний план будови хребців. Основні 

відмінності будови хребців: шийних, грудних, поперекових, крижової та куприкової 

кісток. 

Скелет грудної клітки: визначати особливості анатомічної будови ребер і 

груднини. Розрізняти ребра згідно з класифікацією. З’єднання грудної клітки. 

Мозковий і лицевий відділи черепа: особливості анатомічної будови кісток, що 

утворюють мозковий та лицевий відділи черепа. 

З’єднання кісток черепа: класифікація. Синдесмози черепа: шви, їх види і 

характеристика. Суглоби черепа: скронево-нижньощелепний, атланто-потиличний, 

характеристика. 

Тім’ячко, його види, терміни заростання. 

Верхня кінцівка: її відділи. Особливості анатомічної будови кісток верхньої 

кінцівки. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопатка, їхня будова. Вільна частина 

верхньої кінцівки: плечова кістка, кістки передпліччя та кисті, їх будова. 

Види з’єднань кісток верхньої кінцівки. З’єднання грудного пояса: надплечо-

ключичний суглоб, груднинно-ключичний суглоб, їх характеристика. 

З’єднання кісток вільної верхньої кінцівки: плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, 

з’єднання кісток передпліччя, суглоби кисті; їх характеристика. 

Нижня кінцівка: її відділи. Особливості анатомічної будови кісток нижньої 

кінцівки. Пояс нижньої кінцівки: тазова кістка, її будова. Частини тазової кістки, їхня 

будова. Вільна частина нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістки гомілки, стопи, їх 

будова. 

З’єднання кісток нижньої кінцівки. З’єднання тазового пояса: лобковий симфіз, 

крижово-клубовий суглоб. 

З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки: кульшовий суглоб, колінний суглоб, 

з’єднання кісток гомілки, надп’ятково-гомілковий суглоб, суглоби стопи. Стопа як 

ціле. Склепіння стопи. 

 

3. Міологія 

М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи, їх характеристика. Мімічні м’язи, 

їх характеристика. 

М’язи шиї: класифікація. Поверхневі, середні, глибокі м’язи шиї, їх 

характеристика. 

М’язи спини: поверхневі та глибокі, їх характеристика. 

М’язи грудної клітки: поверхневі та глибокі, їх характеристика. 

М’язи живота: м’язи передньої, бічної, задньої стінок живота, їх характеристика. 

М’язи тулуба: грудної клітки, живота, спини. 

Діафрагма: визначення, частини, отвори, їх вміст, трикутники. Трикутники, 

отвори діафрагми. 

Промежина: визначення, сечостатева діафрагма, діафрагма таза. 

М’язи верхньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса верхньої кінцівки, їх 

характеристика. М’язи плеча: класифікація, їхня характеристика. М’язи передпліччя: 
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класифікація, їх характеристика. М’язи кисті: класифікація, їх характеристика. 

М’язи нижньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса нижньої кінцівки: 

класифікація, їх характеристика. М’язи стегна: класифікація, їх характеристика. М’язи 

гомілки: класифікація, їх характеристика. М’язи стопи: класифікація, їх 

характеристика.  

 

4. Анатомія нервової системи 

Спинний мозок: топографія. Визначати та демонструвати особливості 

зовнішньої будови спинного мозку. Сегмент спинного мозку. Називати сегменти 

спинного мозку. 

Особливості внутрішньої будови спинного мозку. Біла й сіра речовини. Будова 

задніх, передніх і бічних рогів. Склад передніх, задніх і бічних канатиків. Оболонки 

спинного мозку, простори, спинномозкова рідина. 

Головний мозок. Відділи головного мозку: довгастий, задній (міст та мозочок), 

середній, проміжний, кінцевий. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови 

відділів головного мозку. Функції відділів головного мозку. 

Спинномозкові нерви. Загальна характеристика спинномозкових нервів. 

Механізм утворення спинномозкових нервів, будова, класифікація. Гілки 

спинномозкових нервів. Механізм утворення спинномозкових сплетень, їх топографія, 

гілки. Ділянки іннервації. 

Черепні нерви. Загальна характеристика черепних нервів. Класифікація черепних 

нервів за функцією (рухові, чутливі, змішані), топографія ядер, місце виходу з черепа. 

Ділянки іннервації. 

Вегетативна нервова система, поділ. Загальні принципи будови симпатичного і 

парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. 

 

5. Анатомія органів чуття. Шкіра 

Орган зору. Очне яблуко: оболонки очного яблука, особливості їх анатомічної 

будови та функцій. Ядро очного яблука. Додаткові структури ока: зовнішні м’язи очного 

яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий апарат. 

Вухо. Частини вуха. Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Середнє вухо: частини. 

Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки. Слухова труба. Внутрішнє 

вухо: частини, топографія. Кістковий лабіринт. Перетинчастий лабіринт. 

Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. 

Орган смаку. Види смакових сосочків язика, визначати їх топографію. 

Загальний покрив. Шкіра. Шари шкіри, їх особливості. Похідні шкіри: волосся, 

нігті, залози шкіри (потові, сальні, грудні), їх характерні особливості. 

 

6. Анатомія серця та артеріальних судин 

Серце. Особливості зовнішньої будови: основа, верхівка, поверхні, борозни. 

Камери серця, їх особливості. Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард, осердя 

(перикард). Особливості будови міокарда передсердь та шлуночків. Клапанний апарат 

серця та великих судин, його значення. Кровопостачання серця. Вени серця. Проекція 

меж та клапанів серця на передню стінку грудної порожнини. 

Рух крові по великому та малому колі кровообігу. 
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Артерії великого кола кровообігу. Аорта, її відділи: висхідна, дуга, низхідна. 

Гілки дуги аорти: плечоголовний стовбур, загальна сонна артерія, підключична 

артерія. Зовнішня сонна артерія, її гілки. Внутрішня сонна артерія, її гілки. 

Артеріальне коло мозку (коло Вілізія). 

Артерії верхніх кінцівок: пахвова, променева, ліктьова, артерії кисті. 

Відділи аорти, магістральні артерії верхньої кінцівки та ділянки їх 

кровопостачання. 

Грудна частина аорти та її гілки. Черевна частина аорти та її гілки. 

Артерії нижніх кінцівок: зовнішня клубова, стегнова, підколінна, передня 

великогомілкова, тильна артерія стопи, задня великогомілкова, присередня підошвова, 

бічна підошвова, малогомілкова. 

Гілки грудної та черевної частин аорти, магістральні артерії нижньої кінцівки, 

визначати ділянки їх кровопостачання. 

 

7.Анатомія венозних судин та лімфатичної системи 

Система верхньої порожнистої вени. Ділянки та шляхи відтоку крові в систему 

верхньої порожнистої вени; судини, які її утворюють. 

Вени голови та шиї: внутрішня яремна вена, зовнішня яремна вена, передня 

яремна вена. Притоки внутрішньої яремної вени: внутрішньочерепні, позачерепні. 

Поверхневі та глибокі вени верхньої кінцівки. 

Вени грудної клітки: непарна, напівнепарна, плечо-головна. 

Система нижньої порожнистої вени. Ділянки та шляхи відтоку крові у систему 

нижньої порожнистої вени; судини, які її утворюють. 

Вени черевної порожнини. Притоки нижньої порожнистої вени: пристінкові, 

нутрощеві. Вени порожнини таза. Вени, які забезпечують відтік крові зі стінок і 

органів малого таза. 

Система ворітної печінкової вени. Органи, з яких кров відтікає в систему 

ворітної печінкової вени.  Головні притоки ворітної печінкової вени. 

Вени нижньої кінцівки: поверхневі та глибокі. Глибокі та поверхневі вени 

нижньої кінцівки. 

Загальна характеристика лімфатичної системи. Класифікація лімфоїдних 

органів: первинні лімфоїдні органи (червоний і жовтий кістковий мозок, загруднинна 

залоза), вторинні лімфоїдні органи (селезінка, лімфатичне кільце глотки, регіонарні 

лімфатичні вузли). Первинні та вторинні лімфоїдні органи. 

Лімфоносні судини: лімфатичні капіляри, лімфокапілярні сітки, лімфатичні 

судини, лімфатичні стовбури та протоки. Особливості їх будови. Лімфатичні стовбури. 

Лімфоносні судини та лімфатичні вузли ділянок тіла. Шляхи відтоку лімфи. 

Лімфа: її склад, функції. 

 

8. Анатомія травної системи 

Органи травної системи. Особливості гістологічної будови стінки трубчастих 

органів травної системи. 

Порожнина рота: присінок, власне ротова порожнина, тверде та м’яке 

піднебіння, ясна, піднебінні дужки, піднебінний язичок, зів. 

Зуби: будова, види. Постійні зуби: формула, характеристика. Молочні зуби: 
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формула, терміни прорізування.  

Язик: будова, частини, особливості будови слизової оболонки. 

Глотка: топографія, частини, сполучення, будова стінки, лімфоїдне кільце 

глотки, функції. 

Стравохід: топографія, частини, будова стінки, звуження стравоходу, функція. 

Шлунок: топографія, частини шлунка, отвори, будова стінки, функції. 

Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки. Особливості 

будови слизової оболонки в її різних відділах. 

Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. Характеристика 

відділів. 

Паренхіматозні органи травної системи згідно з наданим планом. 

Печінка: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Структурно-функціональна 

одиниця печінки. Кровопостачання печінки. Функції печінки. Проекція печінки на 

передню стінку черевної порожнини. Анатомічні утвори, які виходять з воріт печінки 

та входять у них. 

Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки, функції. Сфінктери 

жовчовивідних шляхів: розміщення, функція. Послідовність формування шляхів 

виділення жовчі. 

Підшлункова залоза: топографія, частини, будова. Екзокринна та ендокринна 

частини залози, їхні функції. 

Черевна порожнина. Очеревина: визначення, листки. Порожнина очеревини. 

 

9. Анатомія дихальної системи 

Верхні й нижні дихальні шляхи. Зовнішній ніс. Носова порожнина: вхідні та 

вихідні отвори, носові раковини, носові ходи, приносові пазухи. Місця відкриття 

приносових пазух. 

Особливості топографії та будови повітроносних органів, їх функції. 

Гортань: топографія, зовнішня будова, будова стінки. Порожнина гортані. 

Трахея: частини, топографія, будова стінки. Біфуркація трахеї. 

Головні бронхи: топографія, особливості правого та лівого головних бронхів, 

будова стінки. Особливості будови правого та лівого головних бронхів, розрізняти 

відмінності між ними. Бронхіальне дерево. 

Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень. Структури, що формують 

корінь легені. Частки, сегменти, часточки. Ацинус – структурно-функціональна 

одиниця легень. Структурні компоненти, що формують альвеолярне дерево. 

Кровоносна система легень. 

Плевра: визначення, листки плеври. Частини парієтальної плеври. Утвори 

парієтальної плеври: закутки. Плевральна порожнина. 

 

10. Анатомія сечової і статевої систем 

Топографія правої та лівої нирок. Структурні елементи фіксуючого апарату нирки. 

Зовнішня будова нирки. Внутрішня будова нирки. Нефрон – структурно-функціональна 

одиниця нирки. Особливості кровоносної системи нирки. Сечові шляхи. Ниркові 

чашечки, ниркова миска. 

Сечовід: частини, топографія, будова стінки, функція. Звуження сечоводу. 
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Сечовий міхур: форма, топографія, зовнішня та внутрішня будова, частини, 

функції. Особливості топографії в чоловіків та жінок. Будова стінки сечового міхура. 

Сечівник (чоловічий, жіночий): будова, відділи. Відмінності чоловічого та 

жіночого сечівник. Структурні та топографічні особливості м’язів-замикачів у 

чоловічому та жіночому сечівниках. 

Внутрішні чоловічі статеві органи: залози (яєчко, сім’яні міхурці, передміхурова 

залоза, цибулино-сечівникові залози) та сім’явивідні шляхи (над’яєчко, сім’явиносна 

протока, сім’явипорскувальна протока). Особливості топографії, зовнішньої та 

внутрішньої будови, функцій внутрішніх статевих органів. 

Зовнішні чоловічі статеві органи: калитка, статевий член: його будова. 

Жіноча статева система. Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, 

зовнішня будова, внутрішня будова, функції. 

Маткові труби: топографія, частини, будова стінки, функції. 

Матка: топографія, форма, частини, будова стінки, зв’язки, функції. 

Піхва: топографія, зовнішня будова, склепіння, будова стінки, функції. Дівоча 

перетинка. 

Зовнішні жіночі статеві органи: лобкове підвищення, великі соромітні губи, малі 

соромітні губи, присінок піхви, присінкові залози, клітор. 

 

11. Анатомія ендокринної системи 

Особливості анатомічної будови та топографії залоз внутрішньої секреції; 

демонструвати їх на препаратах. Гормони та їхні функції. 

Щитоподібна залоза: топографія, будова, гормони, функції. 

Прищитоподібні залози: топографія, будова, гормони, функції. 

Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, 

гормони, їх функції. 

Надниркові залози: топографія правої й лівої надниркових залоз, будова. 

Гормони кіркової та мозкової речовин, їхні функції. 

Ендокринна частина підшлункової залози: будова, гормони, функції. Поняття 

про цукровий діабет. 

Статеві залози, їхня ендокринна функція. Статеві гормони. 

Шишкоподібне тіло (епіфіз): топографія, будова, значення. 

Гіпофіз: топографія, частини, будова. Гормони передньої, середньої та задньої 

часток, їхні функції. 

 

Критерії оцінювання відповіді вступника з анатомії людини 

 
Загальна кількість завдань тесту з анатомії людини – 16. 

Кожний тест з анатомії людини складається із завдань трьох рівнів. 

Перший рівень – включає 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До 

кожного завдання подано 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильну 

відповідь у бланку відповідей (вкладка-чистовик). 

Другий рівень – включає 4 завдання на встановлення відповідностей (логічні 

пари). До кожного завдання подано інформацію позначену цифрами (ліворуч) і 



 8 

буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність 

інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання 

вважається виконаним, якщо вступник правильно зробив позначення на перетинах 

рядків (цифри від 1 до 5) і колонок (букви від А до D) у бланку відповідей (вкладка-

чистовик). 

Третій рівень – включає 2 завдання. До питання подано 5 пунктів, на які 

необхідно дописати конкретні відповіді.  

 

Оцінювання тестових завдань з анатомії людини 

 

Завдання першого рівня оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 

1 бал – якщо вказано правильну відповідь;  

0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 

відповіді не надано. 

Завдання другого рівня оцінюється від 0 до 5 тестових балів: 

5 балів – якщо встановлено 5 відповідностей (логічних пар); 

4 бали – якщо встановлено 4 відповідності (логічні пари); 

3 бали – якщо встановлено 3 відповідності (логічні пари); 

2 бали – якщо встановлено 2 відповідності (логічні пари); 

1 бал – якщо встановлено 1 відповідність (логічну пару); 

0 балів – якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання 

не надано. 

Завдання третього рівня оцінюється від 0 до 10 тестових балів. Кожний пункт в 

завданні оцінюється в 0, 1 або 2 бали, які додаються.  

2 бали – вказані всі структури в одному пункті. 

1 бал – не повністю вказані всі структури в одному пункті. 

0 балів – не дано правильної відповіді ні в одному пункті. 

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання вступного тесту з анатомії людини, – 50. 

 
 

МЕДИЧНА ХІМІЯ 
 

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 

Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), 

складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини — атом, 

молекула, йон (катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність 

хімічного елемента. Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули. 

Фізичне явище. Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, кількість 

речовини. Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного 

об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.); 

молярний об’єм газу (за н. у.). Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна 

молекулярна маса суміші газів, повітря. Масова частка елемента у сполуці. 
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Хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння. Закони збереження маси 

речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції. 

Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції. Поняття окисник, відновник, 

окиснення, відновлення. Типи хімічних реакцій. Швидкість хімічної реакції. 

Каталізатор. 

Періодичний закон (сучасне формулювання). Структура короткого і довгого 

варіантів періодичної системи; періоди, групи, підгрупи (головні (А), побічні (Б)). 

Порядковий (атомний) номер елемента, розміщення металічних і неметалічних 

елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, лужноземельні, інертні 

елементи, галогени. 

Склад атома (ядро, електронна оболонка). Нуклід, ізотопи, протонне число, 

нуклонне число, орбіталь, енергетичні рівень і підрівень, спарений і неспарений 

електрони, радіус атома (простого йона); основний і збуджений стани атома. Сутність 

явища радіоактивності. Форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі.  

Основні типи хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний). 

Характеристики ковалентного зв’язку — кратність, енергія, полярність. Типи 

кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних 

властивостей речовини від типу кристалічних ґраток. Електронна формула молекули. 

Електронегативність елемента. Ступінь окиснення елемента в речовині. 

Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні (суспензія, емульсія, піна, аерозоль). 

Масова і об’ємна (для газу) частки речовини в суміші. Методи розділення сумішей 

(відстоювання, фільтрування, центрифугування, випарювання, перегонка). Поняття 

розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат, електролітична дисоціація, 

електроліт, неелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації, йонно-молекулярне 

рівняння. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Будова молекули води; 

водневий зв’язок у воді. Забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, 

фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. 

Реакції обміну між електролітами у розчині. 

Визначення, назви, класифікація оксидів, хімічні властивості солетворних 

оксидів, способи добування оксидів. 

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, 

класифікація, хімічні властивості, способи добування основ. 

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, 

класифікація, хімічні властивості, способи добування кислот. 

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, 

класифікація, хімічні властивості, способи добування солей. 

Явище амфотерності (на прикладах оксидів і гідроксидів); хімічні властивості, 

способи добування амфотерних гідроксидів. 

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості 

електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку; 

загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд 

активності металів; явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на 

основі заліза (чавун, сталь). 
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Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію; назви та формули 

найважливіших сполук лужних і лужноземельних елементів; застосування сполук 

Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних 

добрив; твердість води. Якісне визначення йонів Натрію, Калію, Магнію, Кальцію. 

Хімічні властивості, добування та застосування алюмінію; назви та формули 

найважливіших сполук Алюмінію. 

Хімічні властивості та добування заліза; назви та формули найважливіших 

сполук Феруму; застосування заліза та сполук Феруму. 

Хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду; хімічні формули, назви та фізичні 

властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів 

металічних елементів); способи добування в лабораторії та хімічні властивості 

гідроген хлориду і хлоридної кислоти; найважливіші галузі застосування хлору, 

гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів. 

Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і 

Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, 

сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню в лабораторії; найважливіші 

галузі застосування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна 

реакція для виявлення сульфат-іонів. 

Хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук 

Нітрогену і Фосфору; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, 

нітроген(IІ) оксиду, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, 

нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування 

амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії; найважливіші галузі 

застосування азоту, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, 

ортофосфатів; якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів. 

Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого 

вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні 

властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій (IV) оксиду, 

силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії; 

найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів 

Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатів; якісні реакції 

для виявлення карбонат- і силікат-іонів. 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

Найважливіші елементи-органогени, органічні сполуки; природні та синтетичні 

органічні сполуки. Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв’язок у 

молекулах органічних сполук: енергія, довжина, просторова напрямленість, 

полярність. σ- і π-зв’язки. Одинарний, кратні (подвійний, потрійний), ароматичний 

зв’язки. Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; sp3-, sp2-, sp-гібридизації. 

Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю 

характеристичних (функціональних) груп. 

Явище гомології; гомологи, гомологічний ряд, гомологічна різниця. Класи 

органічних сполук. Загальні формули гомологічних рядів і класів органічних сполук. 

Поняття первинний (вторинний, третинний, четвертинний) атом Карбону. 

Номенклатура органічних сполук. Явище ізомерії, ізомери, структурна та 

просторова (геометрична, або цис-транс-) ізомерія. Взаємний вплив атомів або груп 
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атомів у молекулах органічних сполук. Класифікація хімічних реакцій в органічній 

хімії (реакції приєднання, заміщення, ізомеризації). 

Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, фізичні та 

хімічні властивості, способи добування, застосування. 

Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, хімічні 

властивості, способи добування, застосування; якісні реакції на подвійний зв'язок. 

Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні 

властивості та способи добування етину, застосування; якісні реакції на потрійний 

зв'язок. 

Загальна формула аренів гомологічного ряду бензену. Будова, властивості, 

способи добування бензену; поняття про ароматичні зв’язки, 6 π-електронну систему. 

Нафта, природний та супутній нафтовий гази, вугілля, їх склад; крекінг і 

ароматизація нафти та нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину, октанове число; 

переробка вугілля; проблеми добування рідкого пального з вугілля та альтернативних 

джерел. 

Характеристична (функціональна) група спиртів. Класифікація спиртів. Загальна 

формула одноатомних насичених спиртів. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, 

способи добування та застосування. Поняття про водневий зв’язок. 

Етиленгліколь та гліцерол як представники багатоатомних спиртів; якісна 

реакція на багатоатомні спирти. 

Формула фенолу. Будова молекули фенолу, характеристична (функціональна) 

група в ній; властивості, добування, застосування; якісні реакції на фенол. 

Загальна формула альдегідів. Будова молекул альдегідів, характеристична 

(функціональна) група, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування; 

якісні реакції на альдегідну групу. 

Характеристична (функціональна) група карбонових кислот. Класифікація 

карбонових кислот. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот. 

Будова, номенклатура, ізомерія одноосновних карбонових кислот, властивості, 

добування, застосування. 

Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія, 

властивості, добування, застосування. 

Жири – естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, 

властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби. 

Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, 

сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула відкритої форми молекули 

глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, 

виробництво сахарози і крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; 

застосування глюкози, крохмалю, целюлози. 

Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація амінів. 

Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та застосування. 

Склад і будова молекул, номенклатура, властивості, добування, застосування 

амінокислот. Поняття про амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, 

поліпептиди, пептидний зв’язок (пептидна група атомів) 

Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки. 
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Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації. 

Класифікація високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних 

речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх 

основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення 

полімерів у суспільному господарстві та побуті. 

БІОНЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 
s-Елементи (Na, К, Са, Мg). Будова атомів s-елементів та хімічні властивості. 

Біологічна роль s-елементів та медичне застосування їхніх сполук. Біологічна 
роль інших s-елементів та медичне застосування їхніх сполук. Органогени. 
Будова атомів р-елементів та хімічні властивості. Властивості та біологічна роль 
органогенних елементів. Лікарські засоби, що містять елементи-органогени. Інші 
біологічно важливі р-елементи (Селен, Йод, Бром, Флуор, Бор, Силіцій, Алюміній, 
Станум, Плюмбум, Арсен). Метали життя. Будова атомів d-елементів та хімічні 
властивості: кислотно-основні, окисно-відновні. Біологічна роль d-елементів. 
Потреба людини в макро- та мікроелементах. Застосування сполук d-елементів у 
медичній практиці. Токсична дія d-елементів та їхніх сполук. 

Якісні реакції на катіони s1-елементів (К+, Na+) і s2- елементів (Са2+, Mg2+). 

Якісні реакції на аніони СО3
2–, SO4

2–, NO 2
–, SO3

2–. Типові хімічні властивості d-

елементів та їхніх сполук: реакції зі зміною ступеня окиснення. Якісні реакції на йони 

d-елементів (Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mn2+). 

Сучасні уявлення про будову комплексних сполук. Класифікація комплексних 

сполук за зарядом внутрішньої сфери та за природою лігандів. Номенклатура 

комплексних сполук. Добування та властивості комплексних сполук. 

Реакції комплексоутворення. Координаційна теорія А. Вернера. Поняття про 

комплексоутворювач (центральний йон). Поняття про ліганди. Координаційна ємність 

(дентатність) лігандів. Внутрішня та зовнішня сфери комплексів. Природа хімічного 

зв’язку в комплексних сполуках. Ізомерія комплексних сполук. Застосування 

комплексних сполук у медицині. 

Роль розчинів у життєдіяльності організмів. Механізм процесів розчинення. 

Термодинамічний підхід до процесу розчинення. Розчинність речовин. Розчинність 

газів у рідинах. Залежність розчинності газів від тиску (закон Генрі—Дальтона), 

природи газу та розчинника, температури. Вплив електролітів на розчинність газів 

(закон Сєченова). Розчинність газів у крові. Розчинність рідин і твердих речовин у 

рідинах. Залежність розчинності від температури, природи розчиненої речовини та 

розчинника. Розподіл речовини між двома рідинами, що не змішуються. Закон 

розподілу Нернста та його значення в явищі проникності біологічних мембран. 

Способи вираження кількісного складу розчинів. Масова частка розчиненої речовини, 

молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента, титр. 

Розчини електролітів. Електроліти в організмі людини. Ступінь і константа 

дисоціації слабких електролітів. Властивості розчинів сильних електролітів. 

Активність та коефіцієнт активності. Йонна сила розчину. Дисоціація води. Йонний 

добуток води. Водневий показник рН. Гідроліз солей. Роль гідролізу в біохімічних 

процесах. Ступінь гідролізу, залежність його від концентрації та температури. 

Константа гідролізу. Зміщення рівноваги гідролізу. 
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Буферні розчини, їх класифікація. Рівняння Гендерсона—Гассельбаха. Механізм 

буферної дії. Типи буферних систем і обчислення рН середовища. Буферна ємність. 

Буферні системи організму. Кислотно-основний стан крові. 

ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ 

Предмет хімічної термодинаміки. Основні поняття хімічної термодинаміки: 

термодинамічна система (ізольована, закрита, відкрита, гомогенна, гетерогенна), 

параметри стану (екстенсивні, інтенсивні), термодинамічний процес (оборотний, 

необоротний). Перший закон термодинаміки. Ентальпія. Термохімічні рівняння. 

Стандартні теплоти утворення та згоряння. Закон Гесса. Самовільні та несамовільні 

процеси. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Термодинамічні потенціали: енергія 

Гіббса, енергія Гельмгольца. Термодинамічні умови рівноваги. Критерії спрямованості 

самовільних процесів. 

Хімічна кінетика як основа для вивчення швидкостей та механізму біохімічних 

реакцій. Швидкість реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації. Закон дії 

мас для швидкості реакції. Константа швидкості. Порядок реакції. Кінетичні рівняння 

реакцій першого, другого та нульового порядків. Період напівперетворення — 

кількісна характеристика зміни концентрації в довкіллі радіонуклідів, пестицидів 

тощо. Поняття про механізм реакції. Молекулярність реакції.  Залежність швидкості 

реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Особливості температурного 

коефіцієнта швидкості реакції для біохімічних процесів. 

Енергія активації. Теорія активних співударів. Рівняння Арреніуса. Поняття про 

теорію перехідного стану (активованого комплексу). Каталіз і каталізатори. 

Особливості дії каталізаторів. Гомогенний, гетерогенний та мікрогетерогенний каталіз. 

Кислотно-основний каталіз. Автокаталіз. Механізм дії каталізаторів. Промотори та 

каталітичні отрути. 

Електрохімічні процеси та їх медико-біологічне значення. Розчини електролітів. 

Електроліти в організмі людини. Електропровідність розчинів: питома, молярна, 

гранична. Електродні потенціали та механізм їх виникнення. Рівняння Нернста. 

Стандартні електродні потенціали. Електрохімічні (гальванічні) елементи та 

електрорушійні сили. Дифузійні та мембранний потенціали, їх біологічне значення. 

Потенціометрія: потенціометричне визначення рН за допомогою воднево-

хлорсрібного та хлорсрібного скляного елементів. Потенціометричне титрування. 

Електродні потенціали та електрорушійні сили. Вимірювання електрорушійної 

сили та електродних потенціалів, вивчення впливу температури, рН та природи 

середовища. Закон розбавляння Оствальда. Кондуктометричне титрування. 

Застосування кондуктометрії в медицині. Стандартний водневий електрод. Електроди 

першого та другого родів. Окисно-відновні електроди. Рівняння Петерса. 

Йоноселективні електроди зі скляними мембранами. Скляний електрод з водневою 

функцією. 

Поверхневі явища та їх значення в біології і медицині. Поверхневий натяг рідин і 

розчинів. Поверхнево-активні та поверхнево-неактивні речовини. Поверхнева 

активність. Правило Дюкло—Траубе. Адсорбція на межі поділу рідина—газ та 

рідина—рідина. Орієнтація молекул поверхнево-активних речовин у поверхневому 

шарі. Уявлення про структуру біологічних мембран. Адсорбція на межі поділу тверде 

тіло—газ. Адсорбція з розчину на поверхні твердого тіла. Фізична та хімічна 
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адсорбція. Закономірності адсорбції розчинених речовин, парів та газів. Адсорбція 

електролітів: специфічна (вибірна) та йонообмінна. Правило Панета—Фаянса. 

Хроматографія. Класифікація хроматографічних методів аналізу за ознакою 

агрегатного стану фаз, техніки виконання та механізму розподілу. Адсорбційна, 

йонообмінна та розподільна хроматографія. 

Загальна характеристика дисперсних систем: основні визначення та 

класифікація. Методи очищення колоїдних розчинів: діаліз, електродіаліз, 

ультрафільтрація, гемодіаліз, апарат “Штучна нирка”. Оптичні властивості дисперсних 

систем (ефект Тиндаля): ультрамікроскопія, електронна мікроскопія, нефелометрія. 

Електричні властивості колоїдно-дисперсних систем: механізм утворення подвійного 

електричного шару. Стійкість і коагуляція дисперсних систем. Коагуляція 

гідрофобних золів під дією електролітів. Поріг коагуляції. Правило Шульце—Гарді. 

Вплив електролітів на величину електрокінетичного потенціалу. Явище колоїдних 

частинок. Чергування зон коагуляції. 

Електрокінетичні явища: електроосмос, електрофорез, потенціали перебігу та 

седиментації. Застосування електрофорезу в дослідницькій та клініко-лабораторній 

практиці. Процеси коагуляції під час очищення питної води та стічних вод. Явище 

звикання золів. Сучасна теорія стійкості і коагуляції гідрофобних золів ДЛФО. 

Колоїдний захист і його значення для біології, медицини, фармації. Емульсії. Методи 

одержання та властивості. Типи емульсій. Емульгатори та механізм їх дії. 

Застосування емульсій у клінічній практиці. Біологічна роль емульгування. Аерозолі. 

Методи одержання, властивості, руйнування. Застосування аерозолів у клінічній та 

санітарно-гігієнічній практиці. 

Високомолекулярні сполуки — основа живих організмів. Глобулярна та 

фібрилярна структура білків. Порівняльна характеристика розчинів 

високомолекулярних сполук, істинних та колоїдних розчинів. Набухання та 

розчинення полімерів. Механізм набухання. Вплив рН середовища, температури та 

електролітів на набухання. Роль набухання у фізіології організму. Драглювання 

розчинів ВМС. Механізм драглювання. Вплив рН середовища, температури та 

електролітів на швидкість драглювання. Тиксотропія. Синерезис. Дифузія у драглях. 

БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ 

Види науково обґрунтованих класифікацій та номенклатури, що враховують 

будову карбонового ланцюга та наявність у молекулі певних функціональних груп. 

Ізомерія в органічних сполуках. Загальна характеристика хімічних реакцій 

біоорганічних сполук. Класифікація реакцій за механізмом. Характеристика 

нуклеофілів та електрофілів. 

Радикальні заміщення біля насиченого атома Карбону (SR). Електрофільне 

приєднання до ненасичених сполук (АЕ). Електрофільне заміщення в ароматичних 

сполуках (SЕ). Вплив замісників на реакційну здатність аренів. Алкани. Реакції 

вільнорадикального заміщення. Алкени і алкадієни. Реакції електрофільного 

приєднання. Арени. Реакції електрофільного заміщення. 

Реакції нуклеофільного приєднання (АN) до оксосполук. Альдольна конденсація 

та її значення для подовження карбонового ланцюга. Окиснення альдегідів і кетонів. 

Вплив альдегідів і кетонів на організм людини. Класифікація карбонових кислот, 

окремі представники монокарбонових кислот.Реакції нуклеофільного заміщення (SN) 
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біля sp2-гібридизованого атома Карбону оксогрупи. Вищі жирні кислоти (ВЖК) як 

складові нейтральних ліпідів. Будова і властивості нейтральних ліпідів, їх 

консистенція, гідроліз. 

Якісні реакції на виявлення альдегідної групи (Толленса та Троммера). Реакція 

диспропорціонування (дисмутації, Канніццаро). Галоформні реакції. Йодоформна 

проба, її використання в аналітичних цілях. Кислотність карбонових кислот. Реакційна 

здатність, реакція естерифікації. Гідроліз естерів (складних ефірів). 

Дослідження реакційної здатності гетерофункціональних сполук (аміноспиртів, 

гідрокси-, аміно-, кето- і фенолокислот). Аміноспирти. Гідрокси- та амінокислоти, 

особливості будови і властивостей. Кетокислоти. Фенолокислоти.  Хімічні властивості 

та біологічне значення гідрокси- та амінокислот. Біологічне значення кетокислот та 

їхніх похідних. Кетонові тіла, діагностичне значення, їх визначення при цукровому 

діабеті. Фенолокислоти та їхніх похідні. Використання саліцилової кислоти та її 

похідних у медицині (метилсаліцилат, салол, аспірин, саліцилати натрію) у вигляді 

лікарських засобів. 

Класифікація амінокислот за будовою карбонового ланцюга, здатністю до 

синтезу в організмі та полярністю радикала. Хімічні властивості -амінокислот. 

Реакції поліконденсації з утворенням пептидів. Якісні реакції на -амінокислоти, 

пептиди, білки. Білки як біополімери. Способи сполучення -амінокислот у молекулах 

білків. Зв’язки, що формують первинну, вторинну, третинну та четвертинну структури. 

Значення амінокислот і білків для організму. Якісні реакції на амінокислоти, білки 

(біуретова, нінгідринова, ксантопротеїнова реакції, реакція Фоля). 

Класифікація вуглеводів. Таутомерні форми моносахаридів. Мутаротація. 

Утворення глікозидів, їх роль у побудові оліго- та полісахаридів, нуклеозидів, 

нуклеотидів та нуклеїнових кислот. Хімічні реакції моносахаридів за участю 

карбонільної групи: окисно-відновні реакції (якісні на виявлення альдегідної групи). 

Структура лактози і сахарози, їхні властивості. Гідроліз крохмалю та якісна реакція на 

його виявлення. Аскорбінова кислота як похідна гексоз, біологічна роль вітаміну С. 

Класифікація дисахаридів за здатністю до окисновідновних реакцій. Два типи зв’язків 

між залишками моносахаридів та їх вплив на реакційну здатність дисахаридів. Будова, 

біологічна роль та застосування крохмалю, його складові. Схема будови амілози та 

амілопектину. 

Класифікація гетероциклів за розмірами циклу, кількістю та якістю гетероатомів. 

П’ятичленні гетероцикли з одним і двома гетероатомами та їхні похідні. Бензпірол 

(індол) як складова триптофану та продуктів його перетворення — біологічно 

активних сполук (триптамін, серотонін) і токсичних речовин (скатол, індол) та 

продукти їх знешкодження. Утворення похідних піразолу як лікарських препаратів. 

Нуклеозиди і нуклеотиди — продукти неповного гідролізу нуклеїнових кислот. 

Структура нуклеотидів — складових компонентів нуклеїнових кислот: АМФ, ГМФ, 

УМФ, ЦМФ, дТМФ. Будова і значення 3’,5’-цАМФ, його роль у дії гормонів на 

клітини.  
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Критерії оцінювання відповіді вступника 

з медичної хімії 
Загальна кількість завдань з медичної хімії – 31. 

Кожний тест з медичної хімії складається з трьох рівнів. 

Перший рівень – включає 26 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До 

кожного завдання подано 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильну 

відповідь у бланку відповідей (вкладка-чистовик). 

Другий рівень включає 3 завдання з вибором двох правильних відповідей. До 

кожного завдання подано 5 варіантів відповідей, з яких правильні дві. 

Третій рівень включає 2 розрахункові задачі, відповіді на які необхідно 

розгорнуто записати і правильно обчислити. 

 

Оцінювання тестових завдань  

з медичної хімії: 

Завдання першого рівня оцінюються в 0 або 1 тестовий бал: 

1 бал – якщо вказано правильну відповідь; 

0 балів – якщо вказано неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді, або 

відповіді не надано. 

Завдання другого рівня оцінюються від 0 до 2 тестових балів: 

2 бали – вказано дві правильні відповіді; 

1 бал – вказано правильну відповідь і одну неправильну відповідь; 

0 балів – завдання розв’язано невірно і вказано дві неправильні відповіді або відповіді 

не надано. 

Завдання третього рівня оцінюється від 0 до 9 тестових балів. 

9 балів - задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь; 

8 балів - задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь, але при цьому не 

вказано умови проходження реакції та розмірності величин, що використовуються; 

7 балів - задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь, але при цьому не 

описано детально з поясненнями процес вирішення; 

6 балів - допущено математичні неточності та помилка в рівнянні реакції, що не 

впливають на позитивний результат; не описано детально з поясненнями процес 

вирішення; 

5 балів - розв’язок задачі не закінчено при вірному ході розв’язання (не виконано 1-2 

математичні дії); відсутні розмірності величин, що використовуються; 

4 бали - розв’язок задачі не закінчено або допущені помилки; правильно виконано не 

менше 2/3 необхідних дій; 

3 бали - задача розв’язано невірно, але є 2-3 правильні фрагменти розв’язання 

(рівняння реакції, формули для розрахунку); 

2 бали - задача розв’язано невірно, але є 1 правильний фрагмент розв’язання (рівняння 

реакції); 

1 бал - задача не розв’язана, але записана скорочена умова; 

0 балів - рішення відсутнє. 
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Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання вступного тесту з медичної хімії, – 50. 
 

Таблиця переведення балу комплексного фахового випробування в шкалу  

від 100 до 200 балів 

Бал 

комплексно

го фахового 

випробуван

ня 

(сума двох 

складових) 

Шкала 

від 100 до 200 

балів 

Бал 

комплексно

го фахового 

випробуван

ня (сума 

двох 

складових) 

Шкала 

від 100 до 200 

балів 

Бал 

комплексно

го фахового 

випробуван

ня (сума 

двох 

складових) 

Шкала 

від 100 до 200 

балів 

  34 134 68 168 

1 (не склав) 100 (не склав) 35 135 69 169 

2 (не склав) 102 (не склав) 36 136 70 170 

3 (не склав) 103 (не склав) 37 137 71 171 

4 (не склав) 104 (не склав) 38 138 72 172 

5 (не склав) 105 (не склав) 39 139 73 173 

6 (не склав) 106 (не склав) 40 140 74 174 

7 (не склав) 107 (не склав) 41 141 75 175 

8 108 42 142 76 176 

9 109 43 143 77 177 

10 110 44 144 78 178 

11 111 45 145 79 179 

12 112 46 146 80 180 

13 113 47 147 81 181 

14 114 48 148 82 182 

15 115 49 149 83 183 

16 116 50 150 84 184 

17 117 51 151 85 185 

18 118 52 152 86 186 

19 119 53 153 87 187 

20 120 54 154 88 188 

21 121 55 155 89 189 

22 122 56 156 90 190 

23 123 57 157 91 191 

24 124 58 158 92 192 

25 125 59 159 93 193 

26 126 60 160 94 194 

27 127 61 161 95 195 

28 128 62 162 96 196 

29 129 63 163 97 197 

30 130 64 164 98 198 

31 131 65 165 99 199 

32 132 66 166 100 200 

33 133 67 167   
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