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Перелік рекомендованої навчальної літератури
1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2007.
2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.
3. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2007.
4. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.
5. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.
6. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.
7. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.
8. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К: Перун, 2009.
9. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.
Ю.ПІдручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.
11. Підручник «Хімія. 9 клас»/авт. Ярошенко О.Г./К: Освіта, 2009.
12. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)»/авт.Ярошенко ОХ/. K;. Грамота, 2010.
13. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Попель 11ГІ.,=Крикля Л.С7 К; Академія, 

2010.
14. Підручник «Хімія. 10 клас (профільний рівень)» /авт. Буринська Н.М. та ін./ К: Педагогічна думка, 2010
15. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./К: Генеза, 2011.
16. Підручник «Хімія, 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Ярошенко O.Γ√ К: Грамота, 2011.
17. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.
18. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Величко Л.П7 К: Освіта, 2011.
19. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., 

Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008.
20. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: 

Мандрівець, 2011.
А також відповідні підручники в перекладі на російську мову та мови національних меншин.

Голова предметної екзаменаційної кбмісії Л.М.Гирля
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Критерії оцінювання результаті! ... 4
для вступу на навчання за 
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів предметної комісії 
окремо відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань 
встановлюється за результатами відповідей вступників та на підставі обговорення членами 
предметної екзаменаційної комісії кількостей набраних вступниками балів.

Кількість балів Критерії оцінювання

1-50

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: розпізнає та 
описує деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, формули, явища, посуд тощо), 
називає їх (на. побутовому рівні); фрагментарно знає призначення 
лабораторного обладнання; має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і 
може відтворити окремі його частини.

51-99

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: знає окремі 
факти, що стосуються хімічних сполук і явищ; відтворює окремі частини 
начального матеріалу, дає частково визначення основних понять; описує 
окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів; робить обчислення за 
готовою формулою.

100-149

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: самостійно 
відтворює значну частину фактичного та теоретичного навчального 
матеріалу; переважно самостійно порівнює і класифікує хімічні об'єкти, 
описує спостереження за перебігом хімічних дослідів; наводить рівняння 
реакцій за умовою задачі; робить обчислення за рівнянням реакції.

150-189

Вступник може буїи рекомендований до зарахування якщо: виявляє розуміння 
основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на 
підтвердження цього; робить окремі висновки з хімічних дослідів; володіє 
навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє 
аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити 
висновки; самостійно наводить і використовує необхідні формули для 
розв'язування задач.

190-200

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: володіє засвоєними 
знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки 
між явищами; самостійно знаходить і використовує інформацію згідно з 
поставленим завданням; має системні знання з предмета, аргументовано 
використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; аналізує додаткову 
інформацію; самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх 
перетвореннями; робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; 
розв'язує експериментальні задачі за власним планом; самостійно аналізує та 
розв'язує задачі раціональним способом.

Голова предметної екзаменаційної комісії JtЛ.М. Гирля


