Òåìà 2. Õ³ì³÷íèé çâ’ÿçîê ³ áóäîâà ðå÷îâèíè
§ 12. Åëåêòðîííà ïðèðîäà õ³ì³÷íîãî çâ’ÿçêó. Ïîíÿòòÿ
ïðî åëåêòðîíåãàòèâí³ñòü åëåìåíò³â. Êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê
Хімічний зв’язок – центральна, найголовніша
проблема хімії. Тому деякі хіміки справедливо
вважають, що розкрити природу, характер
хімічного зв’язку, закономірності утворення
й руйнування його – означає розкрити
механізм і сутність процесу перетворення
речовин, тобто саму суть хімічного руху.
М.А. Будрейко

Після опрацювання параграфа ви зможете:
z наводити приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) хімічним
z
z
z
z

зв’язком;
пояснювати
и утворення ковалентного (полярного і неполярного) зв’язків;
обґрунтовувати природу хімічних зв’язків;
характеризувати
и особливості ковалентного зв’язку;
використовувати
и поняття електронегативності для характеристики хімічних зв’язків.

Õіìі÷íèì çâ’ÿçêîì íàçèâàþòü ñèëè, ÿêі óòðèìóþòü àòîìè â ìîëåêóëàõ
àáî êðèñòàëàõ. Äëÿ óòâîðåííÿ õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó ìіæ äâîìà àòîìàìè íåîáõіäíî, ùîá åíåðãіÿ ñèñòåìè ç äâîõ àòîìіâ áóëà íèæ÷îþ çà åíåðãіþ îêðåìî
âçÿòèõ àòîìіâ (ðèñ. 12.1).
Ðîçãëÿíåìî óòâîðåííÿ õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó â ìîëåêóëі âîäíþ. Ñïî÷àòêó
äâà àòîìè Ãіäðîãåíó ïåðåáóâàþòü äàëåêî îäèí âіä îäíîãî é íå ñïðàâëÿþòü
âçàєìíîãî âïëèâó. Ïіä ÷àñ їõíüîãî çáëèæåííÿ ïî÷èíàþòü äіÿòè ñèëè âіäøòîâõóâàííÿ (ðèñ. 12.2) ìіæ äâîìà îäíàêîâî çàðÿäæåíèìè åëåêòðîííèìè
îáîëîíêàìè àòîìіâ.
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Ðèñ. 12.1. Êðèâà çìіíè ïîòåíöіàëüíîї
åíåðãії ïіä ÷àñ âçàєìîäії äâîõ àòîìіâ
Ãіäðîãåíó ç óòâîðåííÿì ìîëåêóëè
âîäíþ

Ðèñ. 12.2. Õіìі÷íèé çâ’ÿçîê ìіæ àòîìàìè
ìàє åëåêòðîñòàòè÷íó ïðèðîäó

Ç ÿäðàìè àòîìіâ íàéìåíø ìіöíî çâ’ÿçàíі åëåêòðîíè çîâíіøíіõ øàðіâ,
òîæ ñàìå âîíè áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі õіìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ìîëåêóë ó õіìі÷íèõ ðåàêöіÿõ àòîìè õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ïðàãíóòü
óòâîðèòè ñòіéêó çîâíіøíþ îáîëîíêó ç âіñüìîõ åëåêòðîíіâ.
Пригадайте максимальне число електронів в атомі на першому енергетичному
рівні. Поміркуйте, яка зовнішня оболонка буде стійкою для атомів хімічних елементів першого періоду.

Êîëè åëåêòðîííі îáîëîíêè äâîõ àòîìіâ Ãіäðîãåíó ïåðåêðèâàþòüñÿ, òî óòâîðþþòü íîâó
åëåêòðîííó îáîëîíêó (ðèñ. 12.3). Âîíà ïîäіáíà äî çàâåðøåíîї åëåêòðîííîї îáîëîíêè àòîìà
іíåðòíîãî åëåìåíòà (íàçâіòü, ÿêîãî ñàìå).
Ìіíіìóì åíåðãії ìîëåêóëè âіäïîâіäàє ñòðîãî
âèçíà÷åíіé âіäñòàíі ìіæ ÿäðàìè àòîìіâ ÃіäðîÐèñ. 12.3. Óòâîðåííÿ
ãåíó (ðèñ. 12.1). ßêùî àòîìè â ìîëåêóëі ïіä
ñïіëüíîї åëåêòðîííîї ïàðè
äієþ çîâíіøíüîї ñèëè íàáëèçèòè îäèí äî îäíîâ ìîëåêóëі âîäíþ
ãî, ïî÷íåòüñÿ ïîòóæíå âіäøòîâõóâàííÿ ìіæ
îäíîéìåííî çàðÿäæåíèìè ÿäðàìè àòîìіâ і çàãàëüíà åíåðãіÿ ñèñòåìè ïî÷íå
ñòðіìêî çðîñòàòè (ðèñ. 12.1). Öå åíåðãåòè÷íî íåâèãіäíî ñèñòåìі, òîìó âіäñòàíü ìіæ ÿäðàìè є ñòðîãî ïåâíèì, ðіâíîâàæíèì çíà÷åííÿì. Äëÿ ìîëåêóëè
âîäíþ äîâæèíà õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó ñòàíîâèòü 0,74 àíãñòðåìà (740 ïì).
Çâ’ÿçîê ìіæ àòîìàìè çà ðàõóíîê ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ ïàð íàçèâàþòü
êîâàëåíòíèì. Éîãî çîáðàæóþòü çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ і ãðàôі÷íèõ
ôîðìóë ìîëåêóë. Àìåðèêàíñüêèé õіìіê Ãіëáåðò Ëüþіñ (ðèñ. 12.4) ó 1916 ð.
çàïðîïîíóâàâ ïîçíà÷àòè åëåêòðîíè êðàïêàìè ïîðó÷ іç ñèìâîëàìè åëåìåíòіâ. Îäíà êðàïêà ñèìâîëіçóє îäèí åëåêòðîí (ðèñ. 12.5).
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Ðèñ. 12.4. Ëüþіñ Ãіëáåðò Íüþòîí (1875–1946). Àìåðèêàíñüêèé ôіçèêî-õіìіê. Îñíîâíі íàóêîâі ïðàöі ïðèñâÿ÷åíі òåîðії
áóäîâè ðå÷îâèíè é õіìі÷íіé òåðìîäèíàìіöі. Âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ (1916), ùî õіìі÷íèé çâ’ÿçîê âèíèêàє øëÿõîì óòâîðåííÿ åëåêòðîííîї ïàðè, ÿêà âîäíî÷àñ íàëåæèòü îáîì àòîìàì. Öÿ іäåÿ ïîñëóæèëà âèõіäíèì ïóíêòîì äëÿ ðîçðîáëåííÿ
ñó÷àñíîї òåîðії êîâàëåíòíîãî çâ’ÿçêó

ßêùî äâîõàòîìíà ìîëåêóëà óòâîðåíà àòîìàìè îäíîãî íåìåòàëі÷íîãî
åëåìåíòà, òî íåãàòèâíèé çàðÿä ñïіëüíîї åëåêòðîííîї ïàðè ðîçïîäіëåíèé
ìіæ íèìè ïîðіâíó. Òàêèé çâ’ÿçîê íàçèâàþòü êîâàëåíòíèì íåïîëÿðíèì.

Формули молекули
водню

Н—Н Н:Н
2 атоми Гідрогену

Молекула водню

графічна електронна

Ðèñ. 12.5. Çîáðàæåííÿ êîâàëåíòíîãî çâ’ÿçêó â ìîëåêóëі âîäíþ.
Çàâäàííÿ. Ïðèãàäàéòå: à) çíà÷åííÿ ñëîâà âàëåíòíіñòü; á) ñëîâà, ÿêі,
òàê ñàìî ÿê і ñëîâî êîâàëåíòíèé, ìàþòü ïðåôіêñ êî-. Âèñëîâіòü
ïðèïóùåííÿ ùîäî çíà÷åííÿ ñëîâà êîâàëåíòíèé

Ðèñ. 12.6. Áóäîâà çîâíіøíüîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ àòîìіâ åëåìåíòіâ
2 і 3 ïåðіîäіâ. Çàâäàííÿ. Ñêëàäіòü åëåêòðîííі òà ãðàôі÷íі ôîðìóëè
äâîõàòîìíèõ ìîëåêóë: ôòîðó, õëîðó, êèñíþ, àçîòó. Ïàì’ÿòàéòå,
ùî ó ãðàôі÷íіé ôîðìóëі êîæíіé ñïіëüíіé åëåêòðîííіé ïàðі âіäïîâіäàє
îäíà ðèñêà, ÿêà ñèìâîëіçóє õіìі÷íèé çâ’ÿçîê.

Åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íîãî åëåìåíòà ( ) – öå âëàñòèâіñòü éîãî àòîìà ïðèòÿãóâàòè ñïіëüíі ç іíøèì àòîìîì åëåêòðîííі ïàðè. Ñó÷àñíå ïîíÿòòÿ ïðî åëåêòðîíåãàòèâíіñòü áóëî çàïðîâàäæåíå àìåðèêàíñüêèì íàóêîâöåì
Ëàéíóñîì Ïîëіíãîì (ðèñ. 12.7).
Ïîëіíã âèðàçèâ åëåêòðîíåãàòèâíіñòü â óìîâíèõ âіäíîñíèõ îäèíèöÿõ.
ßê çìіíþєòüñÿ åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïåðіîäàõ і ãðóïàõ ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè? Âèäíî, ùî íàéáіëüøі çíà÷åííÿ åëåêòðîíåãàòèâíîñòі ìàþòü íåìåòàëі÷íі åëåìåíòè (Ôëóîð, Õëîð, Îêñèãåí, Íіòðîãåí),
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à íàéìåíøі – ëóæíі. Òîáòî çі çðîñòàííÿì ïðîòîííîãî ÷èñëà åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ çáіëüøóєòüñÿ â ïåðіîäàõ і çìåíøóєòüñÿ â ïіäãðóïàõ (ðèñ. 12.8).

Ðèñ. 12.7. Ïîëіíã Ëàéíóñ Êàðë (1901–1994). Àìåðèêàíñüêèé
ôіçèê і õіìіê. Ðîáîòè ïðèñâÿ÷åíі ïåðåâàæíî âèâ÷åííþ áóäîâè ìîëåêóë і ïðèðîäè õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó. Êіëüêіñíî âèçíà÷èâ
(1932) ïîíÿòòÿ åëåêòðîíåãàòèâíîñòі, çàïðîïîíóâàâ її øêàëó.
Çàêëàâ îñíîâè ñòðóêòóðíîãî àíàëіçó áіëêà. Ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії (1954)

Ðèñ. 12.8. Çìіíà åëåêòðîíåãàòèâíîñòі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі

1

2
Ðèñ. 12.9. Êîâàëåíòíèé
çâ’ÿçîê: íåïîëÿðíèé (1)
і ïîëÿðíèé (2)

Åëåêòðîíåãàòèâíіñòü çàëåæèòü íå ëèøå âіä âіäñòàíі ìіæ ÿäðîì і âàëåíòíèìè åëåêòðîíàìè, àëå é
âіä òîãî, íàñêіëüêè âàëåíòíà îáîëîíêà àòîìà
áëèçüêà äî çàâåðøåíîї. Â îäíîìó ïåðіîäі õіìі÷íèé
åëåìåíò, àòîì ÿêîãî ìàє ñіì åëåêòðîíіâ íà çîâíіøíіé îáîëîíöі, âèÿâëÿòèìå âèùó åëåêòðîíåãàòèâíіñòü, íіæ åëåìåíò, â àòîìі ÿêîãî íà çîâíіøíіé
îáîëîíöі îäèí åëåêòðîí. Êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê, ó
ÿêîìó îäíà ÷è êіëüêà ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ ïàð
çìіùåíі â áіê áіëüø åëåêòðîíåãàòèâíîãî àòîìà,
íàçèâàþòü ïîëÿðíèì çâ’ÿçêîì (ðèñ. 12.9).

Складіть, використовуючи рис. 12.6, електронні та графічні формули летких
сполук з Гідрогеном Карбону, Нітрогену, Оксигену, Флуору. Скористайтеся даними щодо відносної електронегативності цих елементів і позначте стрілкою
напрямок зміщення спільних електронних пар, наприклад Н — Сl.

Ïðî ùå îäèí âèä õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó âè äіçíàєòåñÿ ç íàñòóïíîãî ïàðàãðàôà.
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ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅ
z Õіìі÷íèì çâ’ÿçêîì íàçèâàþòü ñèëè, ÿêі óòðèìóþòü àòîìè â ìîëåêóëàõ
àáî êðèñòàëàõ.
z Ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ìîëåêóë ó õіìі÷íèõ ðåàêöіÿõ àòîìè õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ïðàãíóòü óòâîðèòè ñòіéêó çîâíіøíþ îáîëîíêó ç âіñüìîõ åëåêòðîíіâ.
z Çâ’ÿçîê ìіæ àòîìàìè çà ðàõóíîê ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ ïàð íàçèâàþòü
êîâàëåíòíèì. Éîãî çîáðàæóþòü çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ і ãðàôі÷íèõ
ôîðìóë ìîëåêóë.
z ßêùî äâîõàòîìíà ìîëåêóëà óòâîðåíà àòîìàìè îäíîãî íåìåòàëі÷íîãî
åëåìåíòà, òî íåãàòèâíèé çàðÿä ñïіëüíîї åëåêòðîííîї ïàðè ðîçïîäіëåíèé
ìіæ íèìè ïîðіâíó. Òàêèé çâ’ÿçîê íàçèâàþòü êîâàëåíòíèì íåïîëÿðíèì.
z Åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íîãî åëåìåíòà – öå âëàñòèâіñòü éîãî àòîìà
ïðèòÿãóâàòè ñïіëüíі ç іíøèì àòîìîì åëåêòðîííі ïàðè.
z Çі çðîñòàííÿì ïðîòîííîãî ÷èñëà åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ çðîñòàє â ïåðіîäàõ і çìåíøóєòüñÿ â ïіäãðóïàõ.
z Êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê, ó ÿêîìó îäíà ÷è êіëüêà ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ
ïàð çìіùåíі â áіê áіëüø åëåêòðîíåãàòèâíîãî àòîìà, íàçèâàþòü ïîëÿðíèì çâ’ÿçêîì.
Перевірте себе
1. Яка природа хімічного зв’язку? 2. Що таке електронегативність? 3. Який зв’язок
називають ковалентним неполярним? 4. Чим ковалентний полярний зв’язок відрізняється від ковалентного неполярного? 5. Як змінюється електронегативність хімічних
елементів у періодичній системі?

Застосуйте свої знання й уміння
1. Виберіть правильне твердження. Ковалентним зв’язком сполучені атоми
А металічних елементів
Б неметалічних і металічних елементів
В неметалічних елементів
Г інертних елементів
2. Укажіть формулу речовини з ковалентним полярним типом зв’язку.
А H 2O
Б N2
В PH3
Г O2
3. Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів намагаються набути стійкої зовнішньої оболонки з
А трьох електронів
Б чотирьох електронів
В шістьох електронів
Г вісьмох електронів
4. Для утворення хімічного зв’язку між двома атомами необхідно, щоб енергія системи з двох атомів була за енергію окремо взятих атомів
А нижчою
Б вищою
5. Виберіть записи, у яких символи елементів розміщені за зменшенням їхньої
електронегативності.
А Li, Be, C, O
В H, Na, K, Cs
Б B, N, C, F
Г F, Cl, Br, I
6. Правильним є запис ( – електронегативність)
А (H) < (Cl)
Б (H) > (O)
В (F) < (Br)
Г (H) > (N)
7. Порівняйте ковалентні зв’язки у молекулах водню і гідроген хлориду. Чим вони
подібні і чим відрізняються?
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