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ïіäõîäó, ùî çàáåçïå÷óє ðіçíîìàíіòíіñòü îðãàíіçàöіéíèõ ôîðì
ðîáîòè ç óðàõóâàííÿì іíäèâіäóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé êîæíî-
ãî ó÷íÿ é ó÷åíèöі, çðîñòàííÿ їõíüîãî òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó, 
ïіçíàâàëüíèõ ìîòèâіâ, ãàðàíòóє äîñÿãíåííÿ î÷іêóâàíèõ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. Âèêîðèñòàíî êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä ó 
íàâ÷àííі õіìії â çàêëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè.

Ó ïіäðó÷íèêó ãàðìîíіéíî ïîєäíàíі òðàäèöії òà іííîâà-
öії, ïðîñòîòà ôîðìè é áàãàòñòâî çìіñòó. Çíà÷íó óâàãó ïðè-
äіëåíî ðîçâ’ÿçóâàííþ ðîçðàõóíêîâèõ çàäà÷ і íàâ÷àëüíîìó 
õіìі÷íîìó åêñïåðèìåíòó, çîêðåìà ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáіâ 
óæèòêîâîї õіìії.
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Âіòàєìî âàñ, îäèíàäöÿòèêëàñíèêè òà îäèíàäöÿòèêëàñíèöі!

Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè: ïîãëèáèòå é ðîçøèðèòå çíàííÿ ç íåîðãà-
íі÷íîї òà çàãàëüíîї õіìії, íàáóòі â îñíîâíіé øêîëі; âèâ÷èòå õіìіþ íåìåòà-
ëі÷íèõ і ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ çãіäíî ç їõíіì ïîëîæåííÿì ó ïåðіîäè÷íіé 
ñèñòåìі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ і áóäîâîþ àòîìіâ; óñòàíîâèòå ïðè÷èíîâî-
íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ìіæ ôіçè÷íèìè òà õіìі÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè íàéâàæ-
ëèâіøèõ ñïîëóê åëåìåíòіâ òà їõíіì âèêîðèñòàííÿì; êîíêðåòèçóєòå óÿâ-
ëåííÿ ùîäî ïîøèðåííÿ ìåòàëі÷íèõ і íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïðèðîäі òà 
íàéâàæëèâіøèõ ñïîñîáіâ äîáóâàííÿ ìåòàëіâ і íåìåòàëіâ; äіçíàєòåñÿ ïðî 
ðîëü õіìії ó ñòâîðåííі íîâèõ ìàòåðіàëіâ, ðîçâèòêó íîâèõ íàïðÿìіâ òåõíî-
ëîãіé, ðîçâ’ÿçàííі ïðîäîâîëü÷îї, ñèðîâèííîї, åíåðãåòè÷íîї, åêîëîãі÷íîї
ïðîáëåì; óçàãàëüíèòå ñâіòîãëÿäíі ïèòàííÿ ùîäî ìіñöÿ õіìії ïîìіæ іíøèõ 
íàóê ïðî ïðèðîäó; îçíàéîìèòåñÿ іç çåëåíîþ õіìієþ ÿê íîâîþ ôіëîñîôієþ 
ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó õіìі÷íîї іíäóñòðії, íàóêîâèõ äîñëіäæåíü òà ñâіòîãëÿäó 
ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ õіìіêіâ; óäîñêîíàëèòå âìіííÿ áåçïå÷íî ïîâîäèòèñÿ ç 
íàéïðîñòіøèì ëàáîðàòîðíèì îáëàäíàííÿì і ðåàêòèâàìè, áåçïå÷íî âèêî-
íóâàòè õіìі÷íі äîñëіäè; çàñòîñóєòå ìåòîäè ïіçíàííÿ, âіäîìі âàì ç îñíîâ-
íîї øêîëè, ïіä ÷àñ äåìîíñòðóâàííÿ õіìі÷íèõ äîñëіäіâ ó÷èòåëåì і âëàñíî-
ðó÷íîãî âèêîíàííÿ їõ íà óðîöі ÷è â ïîçàóðîêîâèé ÷àñ; íàâ÷èòåñÿ
ðîçâ’ÿçóâàòè íîâі òèïè ðîçðàõóíêîâèõ çàäà÷ іç õіìії; âèêîðèñòàєòå âìіí-
íÿ ïðàöþâàòè ç íàâ÷àëüíîþ ëіòåðàòóðîþ òà іíøèìè äæåðåëàìè іíôîðìà-
öії äëÿ ðîçøèðåííÿ ñâîãî ñâіòîãëÿäó; ðîçâèíåòå çäàòíіñòü ìèñëèòè 
àáñòðàêòíî òà îáðàçíî, êðèòè÷íî ñïðèéìàòè é àíàëіçóâàòè іíôîðìàöіþ.

Ðåàëіçóâàòè öі çàâäàííÿ âàì äîïîìîæå ïіäðó÷íèê õіìії. Ðîáîòó ç íèì 
âàì ïîëåãøàòü òàêі óìîâíі ïîçíà÷åííÿ – ïіêòîãðàìè:

важлива інформація;

завдання, які актуалізують опорні знання або пов’язані із застосуванням щойно
здобутих знань;

   найважливіше в параграфі;

репродуктивні запитання, що допомагають засвоїти й відтворити знання; 

продуктивні запитання та завдання, які спонукають до мислення;

творчі завдання;

тестові завдання для самоконтролювання знань з теми;

  лабораторні досліди;   

  практичні роботи. 

Ïіäðó÷íèê õіìії âèêîíóâàòèìå ôóíêöії ñâîєðіäíîãî «òðåíàæåðó», íà 
ÿêîìó âè çìîæåòå âïðàâëÿòèñÿ ó ñïðèéíÿòòі òà îáðîáëåííі іíôîðìàöії 
ðіçíîãî ôîðìàòó – àëãîðèòìі÷íèõ ïðèïèñіâ, òàáëè÷íèõ äàíèõ, ãðàôіêіâ, 
äіàãðàì. Âèðîáëåííÿ íàâè÷îê ñïðèéìàòè іíôîðìàöіþ і ïіñëÿ íàëåæíîї 
îáðîáêè çàñòîñîâóâàòè â ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі çàáåçïå÷èòü çðîñòàííÿ 
âàøîї іíôîðìàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі.
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Çìіñò, âіäîìîñòі ç ðóáðèê

«Пригадаймо», 

 «Проектуймо! Творімо!», 

 «Дізнайтеся більше»1, 

ïðåäìåòíèé òà іìåííèé ïîêàæ÷èêè, «Äîäàòêè» òîùî äîïîìîæóòü âàì åôåê-
òèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ïіäðó÷íèê ÿê äæåðåëî çíàíü, ðîçøèðèòè åðóäè-
öіþ, óäîñêîíàëèòè âìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ äåðæàâíîþ òà іíîçåìíèìè
ìîâàìè.

Õіìіÿ ïðèâàáëèâà ùå é òèì, ùî її ïîëîæåííÿ é âèñíîâêè ÷àñòî ìîæíà
ïåðåâіðèòè åêñïåðèìåíòàëüíî. Ó ïіäðó÷íèêó є âè÷åðïíі іíñòðóêöії äî 
âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñëіäіâ і ïðàêòè÷íèõ ðîáіò. Íåóõèëüíî äîòðè-
ìóéòåñÿ ïðàâèë áåçïåêè! Öå âàæëèâî íå òіëüêè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëü-
íèõ äîñëіäіâ, à é ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.

Æîäåí ïіäðó÷íèê íå â çìîçі çàäîâîëüíèòè ïîòðåáó äîïèòëèâîãî ó÷íÿ â
ïіçíàííі. Âèêîðèñòîâóéòå äëÿ ñàìîîñâіòè íàéðіçíîìàíіòíіøі äæåðåëà
іíôîðìàöії (äîäàòêîâó ëіòåðàòóðó, іíòåðíåò, ïîâіäîìëåííÿ ÇÌІ). Ó÷іòüñÿ
êðèòè÷íî ñïðèéìàòè іíôîðìàöіþ, ïåðåâіðÿòè é îñìèñëþâàòè її. Âèðîá-
ëÿéòå âëàñíå ñòàâëåííÿ äî íåї, àðãóìåíòóéòå ñâîþ ïîçèöіþ. Öå äîïîìîæå
âàì ñòàòè óñïіøíèìè, êîìïåòåíòíèìè îñîáèñòîñòÿìè, ñïðàâæíіìè ãðîìà-
äÿíàìè òà ïàòðіîòàìè Óêðàїíè.

Ìè âіðèìî ó âàñ, Ó×ÍІ òà Ó×ÅÍÈÖІ, і çè÷èìî âàì óñïіõіâ.

Àâòîðêè

1 Ðóáðèêà «Äіçíàéòåñÿ áіëüøå», ìіñòèòü ãіïåðïîñèëàííÿ íà äîäàòêîâі іíôîð-
ìàöіéíі äæåðåëà äåðæàâíîþ òà іíîçåìíèìè ìîâàìè.

ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і      і     ï

Òåìà 1. 
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Доти, доки не було науково обґрунтованих уявлень про модель (або моделі) атома,
не можна було пояснити фізичну сутність явища періодичності, тобто закон періодич-
ності, і систему елементів, які давали змогу пояснити й передбачити багато, належить
до сфери вивчення матерії, самі не були пояснені – у цьому й полягав їхній певний 
емпіризм.

Ю. Соловйов

Грец. έμπειρία — досвід. Поясніть, про що, на вашу думку, ідеться в епіграфі. 
Перевірте свої міркування за допомогою додаткових джерел інформації.

§ 1. Ïðèíöèï «ìіíіìàëüíîї åíåðãії». Åëåêòðîííі ôîðìóëè 
àòîìіâ s-, p-, d-åëåìåíòіâ òà їõíі ãðàôі÷íі âàðіàíòè 

Після опрацювання параграфа ви зможете:
  називати s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;
  наводити приклади s-, p-, d-елементів;
  складати з урахуванням принципу «мінімальної енергії» електронні формули ато-

мів s- та p-елементів 1–4 періодів, Феруму (d-елемента), а також графічні варіанти
цих формул;

  аналізувати відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів
(Ферум) 1–4 періодів.

Ïðèíöèï «ìіíіìàëüíîї åíåðãії», åëåêòðîííі ôîðìóëè àòîìіâ і ãðàôі÷íі 
âàðіàíòè öèõ ôîðìóë íå є íîâèìè äëÿ âàñ ïîíÿòòÿìè. Ùîá ç’ÿñóâàòè, ùî
âè âæå çíàєòå òà âìієòå, ïðîàíàëіçóéòå íàâåäåíі äàëі òâåðäæåííÿ é îöі-
íіòü âіäïîâіäíіñòü іíôîðìàöії, íàâåäåíîї â íèõ, âàøèì ïîïåðåäíіì
íàâ÷àëüíèì çäîáóòêàì. Çâåðíіòü óâàãó, ùî äåÿêі ñëîâà ïðîïóùåíî, òîæ
âàì äîâåäåòüñÿ âèïðîáóâàòè ñåáå â ðîëі äåøèôðóâàëüíè-
êà ÷è äåøèôðóâàëüíèöі. Óñïіøíî âïîðàòèñÿ іç çàâäàííÿì
âàì äîïîìîæóòü ðèñóíêè 1–6 òà äðóæíÿ äîïîìîãà. 

Твердження:
1) ÷àñòèíó ïðîñòîðó â àòîìі, äå ïåðåáóâàííÿ åëåêòðîíà є íàéіìîâіðíі-

øèì, íàçèâàþòü åëåêòðîííîþ …; 2) åëåêòðîíè ç îðáіòàëÿìè … ôîðìè, 
íàçèâàþòü s-åëåêòðîíàìè; 3) åëåêòðîíè ç îðáіòàëÿìè ãàíòåëåïîäіáíîї …, 
íàçèâàþòü …-åëåêòðîíàìè;

zz

y

x

1s1s 2px 2py 2pz

z z z

y y y

x x x

Ðèñ. 1.1.
Ðîçòàøóâàííÿ

â ïðîñòîðі
 1-s-îðáіòàëі

òà p-îðáіòàëåé
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4) ìàêñèìàëüíó êіëüêіñòü åëåêòðîíіâ Nmax íà åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі 
îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ: Nmax(e) = 2n2, äå n – … åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ; 
5) ìàêñèìàëüíó êіëüêіñòü … ïåâíîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ âèçíà÷àþòü çà 
éîãî íîìåðîì, à êіëüêіñòü åíåðãåòè÷íèõ ðіâíіâ â àòîìі – çà íîìåðîì …; 
6) åëåêòðîíè çàéìàþòü åíåðãåòè÷íі ðіâíі ïîñëіäîâíî, çà çáіëüøåííÿì
їõíüîї åíåðãії: ñïî÷àòêó ïåðøèé åíåðãåòè÷íèé ðіâåíü, ïîòіì – äðóãèé,
òðåòіé òîùî. Öåé ïðèíöèï íàçèâàþòü ïðèíöèïîì … åíåðãії; 7) åíåðãіÿ 3-d
ïіäðіâíÿ … çà åíåðãіþ 4-s ïіäðіâíÿ; 8) çàïîâíåííÿ îðáіòàëåé ïî÷èíàєòüñÿ ç 
ðіâíÿ, ðîçòàøîâàíîãî … äî ÿäðà;
9) åëåêòðîíè, ùî ïåðåáóâàþòü â
îðáіòàëÿõ îäíàêîâîї ôîðìè é ðîç-
ìіðó, ìàþòü îäíàêîâó …; 10) åëåê-
òðîííà … àòîìà – öå óìîâíèé
çàïèñ ïîñëіäîâíîñòі éîãî îðáіòà-
ëåé іç çàçíà÷åííÿì êіëüêîñòі
åëåêòðîíіâ ó íèõ. Її ãðàôі÷íèé 
âàðіàíò äàє óÿâëåííÿ ïðî êіëü-
êіñòü ñïàðåíèõ і … åëåêòðîíіâ â
àòîìі. ×àñòèíó åëåêòðîí íîї ôîð-
ìóëè çàìіíþþòü óçÿòèì ó êâà-
äðàòíі äóæêè ñèìâîëîì іíåðòíîãî åëåìåíòà … ïåðіîäó. Íàïðèêëàä, ñêîðî-
÷åíà åëåêòðîííà ôîðìóëà àòîìà Ñóëüôóðó òàêà: […] 3s23p4. 

номер
енергетичного рівня

тип
орбіталі

кількість електронів в орбіталі

   N

Nitrogen

1s 2s 2p

Ðèñ. 1.3. Åëåêòðîííà ôîðìóëà àòîìà Ãåëіþ. 2. Ãðàôі÷íèé âàðіàíò åëåêòðîííîї
ôîðìóëè àòîìà Íіòðîãåíó

Зобразіть графічний варіант електронної формули атома Гелію та запишіть 
електронну формулу атома Нітрогену.

11) … åëåêòðîíà íàâêîëî ñâîєї îñі íàçèâàþòü ñïіíîì; 12) â îäíіé îðáіòà-
ëі îäíî÷àñíî ìîæå ïåðåáóâàòè íå áіëüøå ÿê äâà åëåêòðîíè ç ïðîòèëåæíè-
ìè    …;

Ðèñ. 1.4. Ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ äâîõ
åëåêòðîíіâ ç ïðîòèëåæíèìè ñïіíàìè

13) çà îçíàêîþ çàáóäîâè ïåâíîãî … õіìі÷íі åëåìåíòè êëàñèôіêóþòü íà
s-, p-, d-, f-åëåìåíòè; 14) â àòîìàõ s-åëåìåíòіâ åëåêòðîíè çàïîâíþþòü
…-ïіäðіâåíü çîâíіøíüîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ, â àòîìàõ p-åëåìåíòіâ – 
…-ïіäðіâåíü çîâíіøíüîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ. Â àòîìàõ åëåìåíòіâ ïîáі÷-

íèõ ïіäãðóï – d-åëåìåíòіâ – ïåðåäçîâíіøíіé …-ïіäðіâåíü çàïîâíþþòü
…-åëåêòðîíè. Їõ ùå íàçèâàþòü ïåðåõіäíèìè åëåìåíòàìè.

1. Яка максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні?
П’ятому? 2. Скільки підрівнів на четвертому енергетичному рівні? Шостому 
тощо? 3. Енергія електронів якого підрівня вища: 1s чи 2s, 2s чи 2p, 3d чи 4s? 

4. Заповніть таблицю за зразком:

Номер рівня 1 2 3 4

Позначення підрівнів s s p s p d s p d f

Кількість електронних орбіталей 5 7

Максимальна кількість електронів 
з протилежними спінами

5. Проаналізуйте речення «Sober Physicists Don’t Find Giraff es Hiding In Kitchens». Ви-
словте припущення, для чого запропоновано цей мнемонічний (грец. τα μνημονιχα –
мистецтво запам’ятовування) прийом.

Назви орбіталей (s, p, d та f) походять від якісних характеристик спектральних ліній 
пов’язаних з ними атомних орбіталей: sharp (гострий), principal (головний), diff use (роз-
пливчастий), fundamental (фундаментальний). Наступні назви дають за абеткою.

Ñêëàäàòè åëåêòðîííі ôîðìóëè àòîìіâ s- òà p-åëåìåíòіâ 1–4 ïåðіîäіâ ç
îãëÿäó íà ïðèíöèï «ìіíіìàëüíîї åíåðãії» âè òàêîæ íàâ÷èëèñÿ â îñíîâíіé
øêîëі:

11s

2s 2p
1s 2s 2p 3s

3d

3p

3s

3d

3p 4s

4d
4p

Ðèñ. 1.5. Åëåêòðîííі ôîðìóëè s- і p-åëåìåíòіâ 1–4 ïåðіîäіâ

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    Ðèñ. 1.2. Åíåðãåòè÷íі ðіâíі é ïіäðіâíі

літерні позначення 
підрівнів

число 
підрівнів

номер 
енергетичного 

рівняя
4

3

2

1

4

3

2

1
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Проаналізуйте рисунок 1.5 та: а) поясніть, чому в атомах Калію та Кальцію 
електрони розташовані на 4s-, а не на 3d-підрівні; б) складіть скорочені елек-
тронні формули кількох s- та p-елементів 1–4 періодів на свій розсуд. 

Ñêëàäіìî åëåêòðîííó ôîðìóëó åëåìåíòà ÷åòâåðòîãî ïåðіîäó – Ôåðóìó.
Åëåêòðîíè â éîãî àòîìі ïåðåáóâàþòü íà ÷îòèðüîõ åíåðãåòè÷íèõ ðіâíÿõ.
Ñêîðî÷åíà åëåêòðîííà ôîðìóëà àòîìà Ôåðóìó â îñíîâíîìó ñòàíі òàêà:

[Ar] 3d64s2
. Її ãðàôі÷íèé âàðіàíò:

До яких елементів – s- p- d- чи f- – належить Ферум? Чому?

http://www.rsc.org/periodic-table
http://periodictable.com/ 

  Åëåêòðîííà îðáіòàëü – ÷àñòèíà ïðîñòîðó â àòîìі, äå ïåðåáóâàííÿ åëåê-
òðîíà є íàéіìîâіðíіøèì.

  Åëåêòðîííі îðáіòàëі ðîçðіçíÿþòü çà ðîçìіðîì і ôîðìîþ.
  Åëåêòðîíè çàïîâíþþòü îðáіòàëі ïîñëіäîâíî çà çðîñòàííÿì їõíüîї åíåð-
ãії.

  Åëåêòðîíè ðîçòàøîâàíі íàâêîëî àòîìíîãî ÿäðà ïî åíåðãåòè÷íèõ ðіâ-
íÿõ.

  Nmax(e ) = 2n2 – ôîðìóëà äëÿ îá÷èñëåííÿ ìàêñèìàëüíîї êіëüêîñòі åëåê-
òðîíіâ íà åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі, äå n – éîãî íîìåð.

  Ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü ïіäðіâíіâ ïåâíîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ âèçíà-
÷àþòü çà éîãî íîìåðîì.

  Ñïіí – ðóõ åëåêòðîíà íàâêîëî âëàñíîї îñі.
  Â îäíіé îðáіòàëі îäíî÷àñíî ìîæå ïåðåáóâàòè íå áіëüøå ÿê äâà åëåêòðî-
íè ç ïðîòèëåæíèìè ñïіíàìè.

  Åëåêòðîííà ôîðìóëà àòîìà – öå óìîâíèé çàïèñ ïîñëіäîâíîñòі éîãî îðáі-
òàëåé іç çàçíà÷åííÿì êіëüêîñòі åëåêòðîíіâ ó íèõ. Її ãðàôі÷íèé âàðіàíò
äàє óÿâëåííÿ ïðî êіëüêіñòü ñïàðåíèõ і íåñïàðåíèõ åëåêòðîíіâ â àòîìі.

  Çà îçíàêîþ çàáóäîâè ïåâíîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ õіìі÷íі åëåìåíòè
êëàñèôіêóþòü íà s-, p-, d-, f-åëåìåíòè.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Порівняйте: а) 1s- і 2s-орбіталі; б) 2s- і 2p-орбіталі; в) 2pх
-  і 2py-орбіталі; г) 2pх- і

3pх-орбіталі. Результати порівняння оформте як таблицю або діаграму Венна. 
y

2. Визначте кількість енергетичних рівнів в атомах: а) Оксигену; б) Хлору; в) Феру-
му; г) Цезію. 

3. Обчисліть максимально можливу кількість електронів на п’ятому енергетичному
рівні.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

4. Визначте кількість електронів на другому енергетичному рівні: а) мінімальну й 
максимально можливу – спарених; б) мінімальну й максимально можливу – неспаре-
них.

5. Визначте хімічні елементи за їхніми скороченими електронними формулами: 
а) [Ar]4s23d5; б) [Kr]5s24d105p6.

6. Проаналізуйте електронні формули атомів елементів другого періоду. Який
фрагмент є в них спільним? Електронній формулі якого хімічного елемента він відпо-
відає? Запишіть скорочені електронні формули атомів кількох хімічних елементів 
другого періоду. Спрогнозуйте, електронним формулам атомів яких хімічних елемен-
тів відповідатимуть фрагменти, повторювані в електронних формулах атомів хімічних
елементів наступних періодів. 

7. Складіть скорочені електронні формули йонів Na+, O2-, Al3+, F- і порівняйте їх.
*8. Яка додаткова інформація потрібна, щоб визначити, йон якого хімічного еле-

мента має електронну формулу 1s22s2
рр

2p63s2
щщ
3p6? Складіть кілька завдань на визна-

чення хімічних елементів 1–20 за електронними формулами їхніх йонів. 

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

9. Придумайте мнемонічні правила для запам’ятовування принципів заповнення
електронами енергетичних рівнів і підрівнів. 

10. Виготовте: а) моделі s- і p-електронних орбіталей з повітряних кульок округлої
й видовженої форм; б) рухому модель, яка ілюструє поняття «спін електрона»; в) збір-
но-розбірну модель для демонстрування заповнення електронами орбіталей в атомі
(модель може бути площинною або об’ємною, магнітною, з використанням текстиль-
них застібок-липучок тощо на ваш розсуд).

§ 2. Çáóäæåíèé ñòàí àòîìà. Âàëåíòíі ñòàíè åëåìåíòіâ. 
Ìîæëèâі ñòóïåíі îêèñíåííÿ íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ 

äðóãîãî і òðåòüîãî ïåðіîäіâ
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  пояснювати валентність і ступінь окиснення елементів другого та третього періо-
дів в основному й збудженому станах атомів;

  складати електронні формули атомів неметалічних елементів другого та третього
періодів в основному й збудженому станах, а також графічні варіанти цих формул;

  порівнювати можливі ступені окиснення розташованих в одній групі неметаліч-
них елементів другого й третього періодів на основі електронної будови їхніх ато-
мів.

Çáóäæåíèé ñòàí àòîìà. Ó êóðñàõ îðãàíі÷íîї õіìії îñíîâíîї òà ñòàðøîї 
øêîëè âè äіçíàëèñÿ ïðî îñíîâíèé і çáóäæåíèé ñòàíè àòîìà Êàðáîíó òà
éîãî âàëåíòíі ìîæëèâîñòі.

Åëåêòðîííі êîíôіãóðàöії àòîìіâ ç íàéìåíøîþ åíåðãієþ
íàçèâàþòü îñíîâíèìè. Óíàñëіäîê îòðèìàííÿ åíåðãії ççîâ-
íі ìîæëèâèé ïåðåõіä åëåêòðîíіâ íà âèùèé ïіäðіâåíü, äå є
âіëüíі îðáіòàëі. Òîáòî àòîì ïåðåõîäèòü ó çáóäæåíèé ñòàí.

Òàêèé ïåðåõіä âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê îïðîìіíåííÿ àáî íàãðіâàííÿ
ðå÷îâèíè. Ñòàí, ÿêèé ïîòðåáóє äëÿ ïіäâèùåííÿ åíåðãії åëåêòðîíà íàé-
ìåíøèõ çàòðàò åíåðãії, íàçèâàþòü ïåðøèì çáóäæåíèì ñòàíîì. Çáóäæå-
íèé ñòàí àòîìà ïîçíà÷àþòü çіðî÷êîþ – Å*. Íàïðèêëàä, ïåðøèé çáóäæå-
íèé ñòàí àòîìà Ñóëüôóðó çóìîâëåíèé ïåðåõîäîì îäíîãî ç 3põ-åëåêòðîíіâ
íà 3d-ïіäðіâåíü:
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2p

1s
2s

3d

3s
3p

S

енергія
2p

1s
2s

3d

3s
3p

S*

Äðóãèé çáóäæåíèé ñòàí àòîìà Ñóëüôóðó çóìîâëåíèé ïåðåõîäîì íà
3d-ïіäðіâåíü îäíîãî ç 3s-åëåêòðîíіâ:

2p

1s
2s

3d

3s
3p

S*

енергія
2p

1s
2s

3d

3s
3p

S**

Çâåðíіòü óâàãó: ïåðåõіä åëåêòðîíіâ ìîæëèâèé ëèøå â ìåæàõ îäíîãî
åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ, ïåðåõіä ç ðіâíÿ íà ðіâåíü íåìîæëèâèé. Çáóäæåíèé
ñòàí àòîìà – íåñòіéêèé. Òîìó ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ åëåêòðîí, óòðàòèâøè åíåð-
ãіþ, ïåðåõîäèòü íà åíåðãåòè÷íèé ïіäðіâåíü ç ìåíøîþ åíåðãієþ, óíàñëіäîê
ïåðåõîäó âіäáóâàєòüñÿ âèïðîìіíåííÿ ôîòîíà – ïîðöії (êâàíòà) ñâіòëà.

Âàëåíòíі ñòàíè åëåìåíòіâ òà їõíі ñòóïåíі îêèñíåííÿ. Âè âæå çíàєòå, ùî
âàëåíòíіñòü (âіä ëàò. valentia – ñèëà) – öå çäàòíіñòü àòîìà ïðèєäíóâàòè 
àáî çàìіùóâàòè ïåâíå ÷èñëî іíøèõ àòîìіâ àáî àòîìíèõ ãðóï ç óòâîðåííÿì 
õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó. Êіëüêіñíîþ ìіðîþ âàëåíòíîñòі àòîìà åëåìåíòà (Å) ñëó-
ãóє êіëüêіñòü àòîìіâ Ãіäðîãåíó àáî Îêñèãåíó, ÿêі åëåìåíò ïðèєäíóє, óíà-
ñëіäîê ÷îãî óòâîðþєòüñÿ ãіäðèä ÅÍõ àáî îêñèä ÅnÎm. Âàëåíòíіñòü ìîæíà
âèçíà÷àòè é çà іíøèìè àòîìàìè ç âіäîìîþ âàëåíòíіñòþ. Ó ðàìêàõ åëåê-
òðîííîї òåîðії õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó âàëåíòíіñòü àòîìà âèçíà÷àþòü çà êіëüêіñ-
òþ éîãî íåñïàðåíèõ åëåêòðîíіâ (â îñíîâíîìó àáî çáóäæåíîìó ñòàíàõ), ùî 
áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ ïàð ç åëåêòðîíàìè іíøèõ 
àòîìіâ.

Îòæå, âàëåíòíі ìîæëèâîñòі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ çóìîâëåíі êіëüêіñòþ
íåñïàðåíèõ åëåêòðîíіâ і âіëüíèõ îðáіòàëåé â їõíіõ àòîìàõ1. Âèêîíàâøè
çàâäàííÿ, íàâåäåíі äàëі, âè çìîæåòå â öüîìó ïåðåñâіä÷èòèñÿ.

1. Сульфур виявляє змінну валентність – ІІ, IV, VI. Проаналізуйте графічні варі-
анти електронних формул атома Сульфуру в основному й збуджених станах.
Яким значенням валентності Сульфуру вони відповідають? 2. Зобразіть гра-

фічний варіант електронної формули атома Оксигену. Чи можливий його перехід у
збуджений стан? Чому? Як це впливає на валентні можливості Оксигену? 3. Зобразіть
графічний варіант електронної формули атома Літію. Чи є в атомі цього хімічного еле-
мента вільні орбіталі? Чи може атом Літію перейти в збуджений стан? Чому?

Валентність – багатозначний термін. Наприклад, у мовознавстві – це здатність 
слова визначати кількість і якість залежних від нього словоформ, зумовлена його се-

1 Òðîõè çãîäîì âè äіçíàєòåñÿ ùå ïðî îäèí ÷èííèê, ÿêèé çóìîâëþє âàëåíòíі
ìîæëèâîñòі àòîìіâ íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ.

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

мантичними та граматичними властивостями, у психології – позитивна або негативна
цінність, значущість об’єкта, події або дії для суб’єкта, їхня мотиваційна (спонукальна)
сила. Валентність предиката в математиці – те саме, що його арність.

Ïîðіâíÿéìî ìîæëèâі ñòóïåíі îêèñíåííÿ ðîçòàøîâàíèõ â îäíіé ãðóïі 
íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ äðóãîãî é òðåòüîãî ïåðіîäіâ íà îñíîâі åëåêòðîí íîї
áóäîâè їõíіõ àòîìіâ.

1. Зобразіть графічні варіанти електронних формул Флуору 
та Хлору в основному стані й проаналізуйте їх. 2. Атоми яко-
го із цих двох хімічних елементів можуть перейти в збудже-

ний стан? Чому? 3. Скількох електронів не вистачає атому кожного 
із цих елементів для набуття стійкої електронної структури – окте-
ту? 4. Якого ступеня окиснення набудуть Флуор та Хлор, якщо зовнішні енергетичні
рівні їхніх атомів стануть завершеними? 5. Скільки неспарених електронів в атомі Флу-
ору й атомі Хлору в основному стані? 6. Скільки електронів може віддати кожен із цих
атомів в основному стані? Якого ступеня окиснення набудуть вони внаслідок цього?
Чи є сполуки, у яких Флуор та Хлор виявляють такий ступінь окиснення? Чому? Наве-
діть кілька прикладів. 7. Зобразіть графічні варіанти електронних формул Хлору в 
збудженому стані та проаналізуйте їх. 8. Скільки неспарених електронів в атомі Хлору
в першому збудженому стані? У другому? У третьому? Скільки електронів може від-
дати атом Хлору в кожному із цих станів? Якого ступеня окиснення набуде Хлор уна-
слідок цього? 9. Складіть хімічні формули фторидів Хлору для основного та першого 
й другого збуджених станів атома Хлору. 10. Визначте ступені окиснення Хлору в ре-
човинах, формули яких CaCl2, Cl2O, NaClO, KClO3, NaClO2, KClO4, Cl2.

Çíàííÿ ïðî áóäîâó åëåêòðîííèõ îáîëîíîê àòîìіâ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, 
îñíîâíèé і çáóäæåíèé ñòàí àòîìіâ äîïîìîæóòü âàì çðîçóìіòè, ÷îìó áàãàòî 
õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ âèÿâëÿþòü çìіííó âàëåíòíіñòü, òà ãëèáøå óñâіäîìèòè 
ôіçè÷íèé çìіñò ÿâèùà ïåðіîäè÷íîñòі, ïðî ÿêå áóäå â íàñòóïíîìó ïàðàãðàôі.

?
v=A7nkPaTn3iE&list=UUgFokBdfPtlT5DQaD5a02Hw&index=26

  Â îñíîâíîìó ñòàíі åíåðãіÿ åëåêòðîíіâ â àòîìі ìіíіìàëüíà.
  Óíàñëіäîê îòðèìàííÿ åíåðãії ççîâíі àòîì ìîæå ïåðåéòè â çáóäæåíèé
ñòàí.

  Çáóäæåíèé ñòàí àòîìà – íåñòіéêèé.
  Âàëåíòíі ìîæëèâîñòі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ çóìîâëåíі êіëüêіñòþ íåñïàðå-
íèõ åëåêòðîíіâ і âіëüíèõ îðáіòàëåé â їõíіõ àòîìàõ.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Зобразіть графічні варіанти електронних формул атомів елементів другого та
третього періодів. Оцініть можливість переходу їхніх атомів у збуджений стан та їхні
валентні можливості. Порівняйте кількість збуджених станів у тих з них, що можуть у 
нього перейти. 2. Порівняйте валентні можливості: а) Оксигену й Сульфуру; б) Нітро-

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ
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гену й Фосфору; в) Карбону й Силіцію. 3. Спрогнозуйте можливі ступені окиснення 
неметалічних елементів 2 і 3 періодів, порівняйте їх у межах: а) періодів; б) груп.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

4. Розробіть алгоритм складання графічного варіанта електронної формули атома
хімічного елемента. 

§ 3. ßâèùå ïåðіîäè÷íîї çìіíè âëàñòèâîñòåé åëåìåíòіâ і їõíіõ 
ñïîëóê íà îñíîâі óÿâëåíü ïðî åëåêòðîííó áóäîâó àòîìіâ
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  обґрунтовувати періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речо-
вин на основі електронної будови їхніх атомів;

  висловлювати судження щодо застосування періодичного закону для передба-я
чення властивостей іще не відкритих елементів. 

Ïåðіîäè÷íà çìіíà âëàñòèâîñòåé åëåìåíòіâ і їõíіõ ïðî-
ñòèõ ðå÷îâèí ïîâ’ÿçàíà ç åëåêòðîííîþ ñòðóêòóðîþ àòîìіâ 
õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, çóìîâëåíà íåþ. Ó ïåðіîäè÷íіé çàëåæ-
íîñòі âіä çìіíè åëåêòðîííèõ ñòðóêòóð àòîìіâ ïåðåáóâàþòü

ìåòàëі÷íі é íåìåòàëі÷íі âëàñòèâîñòі, çíà÷åííÿ âèùîї âàëåíòíîñòі, åëåê-
òðîíåãàòèâíіñòü, ðàäіóñè àòîìіâ òîùî. Ïîðіâíÿâøè (çðîáіòü öå) áóäîâó 
àòîìіâ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ïåðøîãî, äðóãîãî òà òðåòüîãî ïåðіîäіâ, âè ëåãêî
äіéäåòå âèñíîâêó: ïîâòîðåííÿ âëàñòèâîñòåé õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ãîëîâ-
íèõ ïіäãðóïàõ çóìîâëåíå ïåðіîäè÷íèì ïîâòîðåííÿì ñòðóêòóðè çîâíіø-
íüîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ їõíіõ àòîìіâ. Ó öüîìó ïîëÿãàє ôіçè÷íèé çìіñò
ïåðіîäè÷íîãî çàêîíó.

Çàêîíîìіðíîñòі çìіíè âëàñòèâîñòåé õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïåðіîäè÷íіé
ñèñòåìі âè äîáðå çíàєòå (ðèñ. 3.1). Òàê, ó ïåðіîäàõ çі çðîñòàííÿì ïðîòîí-
íîãî ÷èñëà:

  âàëåíòíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó âèùèõ îêñèäàõ çáіëüøóєòüñÿ âіä І äî 
VIII, à ñòóïåíі îêèñíåííÿ – âіä +1 äî +7;

  âàëåíòíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ IV–VIII ãðóï ó ëåòêèõ ñïîëóêàõ ç Ãіä-
ðîãåíîì çìåíøóєòüñÿ âіä IV äî І, âîíà äîðіâíþє ðіçíèöі ìіæ ÷èñëîì 8 і
íîìåðîì ãðóïè, ñòóïåíі îêèñíåííÿ çáіëüøóþòüñÿ âіä –4 äî –1;

  ðàäіóñ àòîìіâ çìåíøóєòüñÿ;
  ìåòàëі÷íі âëàñòèâîñòі çìåíøóþòüñÿ, íåìåòàëі÷íі – çáіëüøóþòüñÿ;
  îñíîâíèé õàðàêòåð îêñèäіâ òà їõíіõ ãіäðàòіâ çìåíøóєòüñÿ, êèñëîòíèé  –
çáіëüøóєòüñÿ.
Ó ãîëîâíèõ ïіäãðóïàõ çі çðîñòàííÿì 

ïðîòîííîãî ÷èñëà:
  âàëåíòíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó âè-
ùèõ îêñèäàõ òà â ëåòêèõ ñïîëóêàõ ç 
Ãіäðîãåíîì íå çìіíþєòüñÿ;

  ðàäіóñ àòîìà çáіëüøóєòüñÿ;
  íåìåòàëі÷íі âëàñòèâîñòі çìåíøóþòüñÿ, 
ìåòàëі÷íі – çðîñòàþòü;

  êèñëîòíèé õàðàêòåð îêñèäіâ òà їõíіõ 
ãіäðàòіâ ïîñëàáëþєòüñÿ, îñíîâíèé   – ïî-
ñèëþєòüñÿ.

Проаналізуйте рис. 3.1 і поясніть, стріл-
ками якого кольору відображено на ньому 

закономірності зміни в періодичній системі хімічних елементів: а) радіуса атомів; 
б) електронегативності; в) металічних властивостей; г) неметалічних властивостей.

Визначте найсильнішу й найслабшу кислоту з-поміж водних розчинів летких 
сполук елементів 7А групи з Гідрогеном. 2. У якого з хімічних елементів другого 
періоду неметалічні властивості виражено найсильніше? 3. Як змінюється хіміч-

ний характер оксидів та їхніх гідратів у ряду Na, Ca, Al, Si, S?

Çàñòîñóâàííÿ ïåðіîäè÷íîãî çàêîíó äëÿ ïåðåäáà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ùå 
íå âіäêðèòèõ åëåìåíòіâ âàæêî ïåðåîöіíèòè. Çàñòîñóâàâøè ïåðіîäè÷íèé
çàêîí, Ä.І. Ìåíäåëєєâ ïåðåäáà÷èâ іñíóâàííÿ äâàíàäöÿòüîõ íîâèõ íåâіäî-
ìèõ íàóöі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, ïðî ÿêі äî íüîãî íіõòî é ãàäêè íå ìàâ. Âіí
íå ëèøå äîêëàäíî îïèñàâ âëàñòèâîñòі äåÿêèõ åëåìåíòіâ òà їõíіõ ñïîëóê, à 
é ñïðîãíîçóâàâ òі ñïîñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíè çãîäîì áóäóòü âіäêðè-
òі. Óæå â ïåðøîìó âèäàííі «Îñíîâ õіìії» Ìåíäåëєєâ çàëèøèâ ï’ÿòü âіëü-
íèõ ìіñöü çà Óðàíîì íàïðèêіíöі  òàáëèöі і çà 100 ðîêіâ ïåðåäáà÷èâ âіä-
êðèòòÿ çàóðàíîâèõ1 åëåìåíòіâ. Óñі ïðîãíîçè Ìåíäåëєєâà і éîãî ïîñëіäîâ-
íèêіâ ñïðàâäèëèñÿ. Іñòîðіÿ íàóêè íå çíàє ïîäіáíîãî òðіóìôó.

Ìåíäåëєєâ âіäêðèâ íîâèé çàêîí ïðèðîäè. Çàìіñòü ðîçðіçíåíèõ, íå 
ïîâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ ðå÷îâèí ïåðåä íàóêîþ ïîñòàëà єäèíà ñòðóíêà ñèñ-
òåìà, ùî îá’єäíàëà â îäíå öіëå âñі åëåìåíòè Âñåñâіòó. Öåé âçàєìíèé
çâ’ÿçîê, öÿ єäíіñòü ïîòðåáóâàëè îáґðóíòóâàííÿ.

Äîñëіäæåííÿ Ìåíäåëєєâà ñòâîðèëè ìіöíèé íàäіéíèé ôóíäàìåíò äëÿ
ñïðîá ïîÿñíèòè áóäîâó àòîìà: ïіñëÿ âіäêðèòòÿ ïåðіîäè÷íîãî çàêîíó ñòàëî
î÷åâèäíèì, ùî àòîìè âñіõ åëåìåíòіâ ìàþòü áóòè ïîáóäîâàíі «çà îäíèì
ïëàíîì», ùî â їõíіé áóäîâі âіäáèâàєòüñÿ ïåðіîäè÷íіñòü âëàñòèâîñòåé åëå-
ìåíòіâ.

Óñі äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíîї õіìії, çîêðåìà àòîìíîї і ÿäåðíîї, âêëþ÷íî ç 
àòîìíîþ åíåðãåòèêîþ òà ñèíòåçîì øòó÷íèõ åëåìåíòіâ, ñòàëè ìîæëèâèìè
ëèøå çàâäÿêè ïåðіîäè÷íîìó çàêîíó. Âîäíî÷àñ óñïіõè àòîìíîї ôіçèêè,
ïîÿâà íîâèõ ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ, ðîçâèòîê êâàíòîâîї ìåõàíіêè ðîçøèðè-
ëè é ïîãëèáèëè ñóòíіñòü ïåðіîäè÷íîãî çàêîíó.

За останні півстоліття періодичну систему хімічних елементів поповнено 17 новими
елементами (порядкові номери 102–118). У 2019 році святкуватимуть 100-річчя IUPAC 
та Міжнародний рік періодичної таблиці. До свят IUPAC та Міжнародна мережа моло-
дих хіміків (IYCN) створюють періодичну таблицю молодих хіміків. З липня 2018 року 
по липень 2019 року буде визначено групу зі 118 відомих молодих хіміків з усього сві-
ту. Ця періодична таблиця підкреслить різноманітність кар’єри, творчості та відданості 
молодих хіміків, що ведуть цю спільноту в наступне століття. Кожен «молодий хімічний
елемент» буде розміщено на веб-сайті IUPAC100. Елементи виявлятимуть хроноло-
гічно за датою наукового відкриття. Їх оголошуватимуть щомісяця на різноманітних

у у

заходах з хімії, багато з яких підтримують конференції IUPAC. Приблизно вісім еле-
ментів будуть виявляти щомісяця, а останні елементи будуть виявлені на Всесвітньо-
му хімічному конгресі IUPAC у Парижі (Франція) у липні 2019 року. 

https://iupac.org/100/pt-of-chemist/
1 Çàóðàíîâі åëåìåíòè – ðàäіîàêòèâíі õіìі÷íі åëåìåíòè, ðîçìіùåíі â ïåðіîäè÷-

íіé ñèñòåìі çà Óðàíîì, òîáòî ç àòîìíèì íîìåðîì âèùå 92. Âîíè ìàéæå íå òðàïëÿ-
þòüñÿ â ïðèðîäі, їõ äîáóâàþòü øòó÷íî çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ ÿäåðíèõ ðåàêöіé.

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Ðèñ. 3.1. Çàêîíîìіðíîñòі çìіíè â 
ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі õіìі÷íèõ
åëåìåíòіâ ðàäіóñà àòîìіâ, åëåê-
òðîíåãàòèâíîñòі, ìåòàëі÷íèõ і 

íåìåòàëі÷íèõ âëàñòèâîñòåé
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Çàêîí Ìåíäåëєєâà – ôóíäàìåíòàëüíèé çàêîí ïðèðîäè – íå ëèøå íå
çàñòàðіâ, àëå é íå âòðàòèâ ñâîєї çíà÷óùîñòі. Íàâïàêè, ðîçâèòîê íàóêè 
äîâіâ: çíà÷åííÿ ïåðіîäè÷íîãî çàêîíó ùå îñòàòî÷íî íå ïіçíàíå é íå çàâåð-
øåíå, âîíî є çíà÷íî øèðøèì, íіæ ïðèïóñêàâ éîãî òâîðåöü, íіæ óâàæàëè 
äîíåäàâíà  íàóêîâöі. Âèÿâëåíî, ùî çàêîíó ïåðіîäè÷íîñòі ïіäïîðÿäêîâó-
єòüñÿ íå ëèøå áóäîâà çîâíіøíіõ åëåêòðîííèõ îáîëîíîê àòîìà, àëå é òîíêà 
ñòðóêòóðà àòîìíèõ ÿäåð. Î÷åâèäíî, ùî òі çàêîíîìіðíîñòі, ÿêі êåðóþòü
ñêëàäíèì і áàãàòî â ÷îìó íåçðîçóìіëèì ñâіòîì åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê, 
òàêîæ ìàþòü ó ñâîїé îñíîâі ïåðіîäè÷íèé õàðàêòåð.

Íà åëåìåíòíîìó ðіâíі (ìàêðîñâіò) ïåðіîäè÷íà ñèñòåìà õіìі÷íèõ åëåìåí-
òіâ є óçàãàëüíåííÿì ôàêòіâ, âèÿâëåíèõ óíàñëіäîê ñïîñòåðåæåíü òà åêñïå-
ðèìåíòіâ. Íà àòîìíîìó ðіâíі (ðіâíі ìіêðîñâіòó) öå óçàãàëüíåííÿ äіñòàëî
òåîðåòè÷íó îñíîâó.

http://www.rsc.org/periodic-table
http://periodictable.com/

  Ïîâòîðåííÿ âëàñòèâîñòåé õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ãîëîâíèõ ïіäãðóïàõ 
çóìîâëåíå ïåðіîäè÷íèì ïîâòîðåííÿì ñòðóêòóðè çîâíіøíüîãî åíåðãåòè÷-
íîãî ðіâíÿ їõíіõ àòîìіâ.

  Ó ïåðіîäè÷íіé çàëåæíîñòі âіä çìіíè åëåêòðîííèõ ñòðóêòóð àòîìіâ õіìі÷-
íèõ åëåìåíòіâ ïåðåáóâàþòü ìåòàëі÷íі é íåìåòàëі÷íі âëàñòèâîñòі, ðàäіóñ
àòîìà, åëåêòðîíåãàòèâíіñòü, çíà÷åííÿ âèùîї âàëåíòíîñòі, õіìі÷íèé
õàðàêòåð îêñèäіâ і ãіäðîêñèäіâ.

  Óñі äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíîї õіìії, çîêðåìà àòîìíîї і ÿäåðíîї, âêëþ÷íî ç
àòîìíîþ åíåðãåòèêîþ òà ñèíòåçîì øòó÷íèõ åëåìåíòіâ, ñòàëè ìîæëèâè-
ìè ëèøå çàâäÿêè ïåðіîäè÷íîìó çàêîíó.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете ви
відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Щорічний з’їзд Міжнародного товариства матеріалознавців 2006 року визнав най-
важливішим унеском, що сформував саму наукову дисципліну взагалі, періодичну сис-
тему елементів. Чи поділяєте ви цю думку? Відповідь обґрунтуйте. 2. Елементу 118
присвоєно назву Оганесон (Оganesson, Og), його відкриття завершило сьомий період 
періодичної системи. Поміркуйте й висловте припущення, до яких елементів він має
бути подібний. Чому? 3. Складіть хімічні формули селенатної кислоти, стронцій гідро-
ксиду, обґрунтуйте свою відповідь. 4. В атомі хімічного елемента Х електрони перебу-
вають на п’ятьох енергетичних рівнях. На його зовнішньому енергетичному рівні на два 
електрони більше, ніж в атомі елемента Y, протонне число якого 13. Визнач те протонне
число елемента Х та кількість енергетичних рівнів в атомі елемента Y. 5. Спрогнозуйте
хімічний характер хром(VI) оксиду. 6. Поясніть вислів М.О. Фігуровського «Періодичний
закон цілком слушно називають дороговказом у вивченні хімії». 

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

7. Складіть вірш (можна білий) або пісню, де йдеться про явище періодичності у
світі хімічних елементів. 

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Проектуймо! Творімо!
1. Створення 3D-моделей атомів елементів.
2. Застосування радіонуклідів у медицині.
3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві,
архео логії.

Òåñò-êîíòðîëü

1. Розташуйте хімічні елементи за зростанням валентності у вищих оксидах.
А Na  Б Br  В B  Г Si

2. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням валентності в летких сполуках із Гід-
рогеном.
А С  Б F  В P  Г S

3. Розташуйте хімічні елементи за посиленням неметалічних властивостей.
А Se Б F  В O  Г S

4. Розташуйте хімічні елементи за послабленням металічних властивостей.
А Mg  Б Cs  В Li  Г Be

5. Яке максимальне число p-електронів на одному енергетичному рівні?
А 2  Б 3  В 6  Г 8 

6. Укажіть формулу для обчислення максимального числа електронів Nmax(ē) на 
енергетичному рівні n.
А Nmax(ē) = 2n2         Б Nmax(ē) = n

В Nmax(ē) = 
1
2

n2      Г Nmax(ē) = 2n
7. Розташуйте електронні орбіталі за зростанням їхньої енергії. 

А 2p  Б 2s В 3d Г 4s 
8. Укажіть графічний варіант електронної формули атома Нітрогену.

А 1s 2s 2px 2py 2pz              Б 1s 2s 2px 2py 2pz

В 1s 2s 2px 2py 2pz            Г 1s 2s 2px 2py 2pz

9. Укажіть правильне зображення електронної будови атома Фосфору.

А [Ne] 1s 2s 2p Б [Ne] 1s 2s 2p

В [Ne] 1s 2s 2p            Г [Ne] 1s 2s 2p

10. Яка характеристика атомів змінюється періодично зі зростанням порядкового но-
мера хімічного елемента в періодичній системі?
А масове число    Б кількість нейтронів в атомному ядрі
В протонне число   Г кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

11. Розташуйте хімічні елементи за зростанням радіусів їхніх атомів.
А N Б Al  В Ga  Г H

12. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів їхніх атомів.
А S Б Se  В O  Г F
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Хімічний зв’язок – центральна, найголовніша проблема хімії. Тому деякі хіміки
справедливо вважають, що розкрити природу, характер хімічного зв’язку, закономір-
ності утворення й руйнування його – означає розкрити механізм та сутність процесу
перетворення речовин, тобто саму суть хімічного руху.

М.А. Будрейко

§ 4. Êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê. Äîíîðíî-àêöåïòîðíèé ìåõàíіçì 
óòâîðåííÿ êîâàëåíò íîãî çâ’ÿçêó 

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

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

зв’язків;
  пояснювати відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі 

амоніаку та йоні амонію.

Õіìі÷íèì çâ’ÿçêîì, ÿê âè âæå çíàєòå, íàçèâàþòü ñèëè,
ùî âòðèìóþòü àòîìè â ìîëåêóëàõ àáî êðèñòàëàõ. Äëÿ
óòâîðåííÿ õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó ìіæ äâîìà àòîìàìè ïîòðіá-
íî, ùîá åíåðãіÿ ñèñòåìè ç äâîõ àòîìіâ áóëà íèæ÷îþ çà

åíåðãіþ îêðåìî âçÿòèõ àòîìіâ (ðèñ. 4.1).

äâà àòîìè Ãіäðîãåíó ïåðåáóâàþòü äàëåêî îäèí âіä îäíîãî é íå ñïðàâëÿþòü
âçàєìíîãî âïëèâó. Ïіä ÷àñ їõíüîãî çáëèæåííÿ ïî÷èíàþòü äіÿòè ñèëè âіä-
øòîâõóâàííÿ (ðèñ. 4.2) ìіæ äâîìà îäíàêîâî çàðÿäæåíèìè åëåêòðîííèìè
îáîëîíêàìè àòîìіâ.

Ç ÿäðàìè àòîìіâ íàéñëàáøå ñïîëó÷åíі 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 óòâîðè-
òè 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 еле-
ментів першого періоду.

Êîëè åëåêòðîííі îáîëîíêè äâîõ àòî-
ìіâ Ãіäðîãåíó ïåðåêðèâàþòüñÿ, òî óòâî-
ðþþòü íîâó åëåêòðîííó îáîëîíêó (ðèñ.
4.3). Âîíà ïîäіáíà äî çàâåðøåíîї åëåê-
òðîííîї îáîëîíêè àòîìà іíåðòíîãî åëå-
ìåíòà (íàçâіòü, ÿêîãî ñàìå).

Ìіíіìóì åíåðãії ìîëåêóëè âіäïîâіäàє
ñòðîãî âèçíà÷åíіé âіäñòàíі ìіæ ÿäðàìè
àòîìіâ Ãіäðîãåíó (ðèñ. 4.1). ßêùî àòîìè
â ìîëåêóëі ïіä äієþ çîâíіøíüîї ñèëè
íàáëèçèòè îäèí äî îäíîãî, ïî÷íåòüñÿ
ïîòóæíå âіäøòîâõóâàííÿ ìіæ îäíî-
éìåííî çàðÿäæåíèìè ÿäðàìè àòîìіâ і çàãàëüíà åíåðãіÿ ñèñòåìè ïî÷íå
ñòðіìêî çðîñòàòè (ðèñ. 4.1). Öå åíåðãåòè÷íî íåâèãіäíî ñèñòåìі, òîìó âіä-
ñòàíü ìіæ ÿäðàìè є ñòðîãî ïåâíèì, ðіâíîâàæíèì çíà÷åííÿì. Äëÿ ìîëåêó-
ëè 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 Ëüþїñ (ðèñ. 4.4) ó 1916 ð.
çàïðîïîíóâàâ ïîçíà÷àòè åëåêòðîíè êðàïêàìè ïîðó÷ іç ñèìâîëàìè åëåìåí-
òіâ. Îäíà êðàïêà ñèìâîëіçóє îäèí åëåêòðîí (ðèñ. 4.5).

Ðèñ. 4.4. Ëüþїñ Ãіëáåðò Íüþòîí (1875–1946). Àìåðè-
êàíñüêèé ôіçèê і õіìіê. Îñíîâíі íàóêîâі ïðàöі ïðèñâÿ-
÷åíі òåîðії áóäîâè ðå÷îâèíè é õіìі÷íіé òåðìîäèíàìіöі.
Âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ (1916), ùî õіìі÷íèé çâ’ÿçîê âè-
íèêàє âíàñëіäîê óòâîðåííÿ åëåêòðîííîї ïàðè, ÿêà âîä-
íî÷àñ íàëåæèòü îáîì àòîìàì. Öÿ іäåÿ ñòàëà âèõіäíèì
ïóíêòîì äëÿ ðîçðîáëåííÿ ñó÷àñíîї òåîðії êîâàëåíòíîãî
çâ’ÿçêóçâ 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.

Ðèñ. 4.1. Êðèâà çìіíè ïîòåíöіàëüíîї åíåð-
ãії ïіä ÷àñ óçàєìîäії äâîõ àòîìіâ Ãіäðîãå-

íó ç óòâîðåííÿì ìîëåêóëè âîäíþ

Ðèñ. 4.2. Õіìі÷íèé çâ’ÿçîê ìіæ 
àòîìàìè ìàє åëåêòðîííó ïðèðîäó

Ðèñ. 4.3. Óòâîðåííÿ ñïіëüíîї åëåê-
òðîííîї ïàðè â ìîëåêóëі âîäíþ
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1s-електрони спільна електронна пара

формули молекули 
водню

[H – H    H : H]
    2 àòîìè Ãіäðîãåíó                     Ìîëåêóëà âîäíþ               ãðàôі÷íà åëåêòðîííà

Ðèñ. 4.5. Çîáðàæåííÿ êîâàëåíòíîãî çâ’ÿçêó â ìîëåêóëі âîäíþ

1. Поясніть значення слова валентність. 2. Пригадайте слова, які, так само як 
і слово ковалентний, мають префікс ко- (наприклад, коеволюція, кодомінант-
ність, коадаптація тощо). Висловте припущення щодо значення слова кова-

лентний. 3. Складіть електронні та графічні формули двохатомних молекул: фтору, 
хлору, кисню, азоту. Пам’ятайте, що у графічній формулі кожній спільній електронній 
парі відповідає одна риска, яка символізує хімічний зв’язок (рис. 4.6).

підгрупа

пе
рі

од

ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6

Ðèñ. 4.6. Áóäîâà çîâíіøíüîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ àòîìіâ åëåìåíòіâ 2 і 3 ïåðіîäіâ

Åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íîãî åëåìåíòà (), ÿê âè âæå çíàєòå, – öå 
âëàñòèâіñòü éîãî àòîìà ïðèòÿãóâàòè ñïіëüíі ç іíøèì àòîìîì åëåêòðîííі
ïàðè. Ñó÷àñíå ïîíÿòòÿ ïðî åëåêòðîíåãàòèâíіñòü çàïðîâàäèâ àìåðèêàí-
ñüêèé íàóêîâåöü Ëàéíóñ Ïîëіíã (ðèñ. 4.7), ÿêèé âèðàçèâ її â óìîâíèõ
îäèíèöÿõ.

Ðèñ. 4.7. Ïîëіíã Ëàéíóñ Êàðë (1901–1994). Àìåðèêàí-
ñüêèé ôіçèê і õіìіê. Éîãî ïðàöі ïðèñâÿ÷åíî ïåðåâàæíî âè-
â÷åííþ áóäîâè ìîëåêóë і ïðèðîäè õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó. Êіëü-
êіñíî âèçíà÷èâ (1932) ïîíÿòòÿ åëåêòðîíåãàòèâíîñòі, çàïðîïî-
íóâàâ її øêàëó. Çàêëàâ îñíîâè ñòðóêòóðíîãî àíàëіçó áіëêà.
Ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії (1954)Ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії (1954)

Проаналізуйте рисунок 4.8 і поясніть: а) як змінюється електронегативність 
хімічних елементів у періодах і групах періодичної системи; б) які елементи ма-
ють найбільші й найменші значення електронегативності.

Ðèñ. 4.8. Çìіíà åëåêòðîíåãàòèâíîñòі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі

Åëåêòðîíåãàòèâíіñòü çàëåæèòü íå ëèøå âіä
âіäñòàíі ìіæ ÿäðîì і âàëåíòíèìè åëåêòðîíàìè, 
àëå é âіä òîãî, íàñêіëüêè âàëåíòíà îáîëîíêà àòî-
ìà áëèçüêà äî çàâåðøåíîї. Â îäíîìó ïåðіîäі
õіìі÷íèé åëåìåíò, àòîì ÿêîãî ìàє ñіì åëåêòðîíіâ
íà çîâíіøíіé îáîëîíöі, âèÿâëÿòèìå âèùó åëåê-
òðîíåãàòèâíіñòü, íіæ åëåìåíò, â àòîìі ÿêîãî íà
çîâíіøíіé îáîëîíöі îäèí åëåêòðîí. Êîâàëåíòíèé
çâ’ÿçîê, ó ÿêîìó îäíà ÷è êіëüêà ñïіëüíèõ åëåê-
òðîííèõ ïàð çìіùåíі â áіê áіëüø åëåêòðîíåãàòèâ-
íîãî àòîìà, íàçèâàþòü ïîëÿðíèì çâ’ÿçêîì (ðèñ. 
4.9).

Складіть, використавши рис. 4.6, електронні та
графічні формули летких сполук з Гідрогеном Кар-
бону, Нітрогену, Оксигену, Флуору. Скористайте-

ся даними щодо відносної електронегативності цих и
елементів і позначте стрілкою напрямок зміщення спіль-
них електронних пар, наприклад Н → Сl.

Äîíîðíî-àêöåïòîðíèé ìåõàíіçì óòâîðåííÿ êîâàëåíòíîãî çâ’ÿçêó âè
âèâ÷àëè òîðіê ó êóðñі îðãàíі÷íîї õіìії.

Óíàñëіäîê õіìі÷íîї âçàєìîäії ìîëåêóë àìîíіàêó òà
ìåòàíàìіíó ç ìîëåêóëàìè âîäè óòâîðþþòüñÿ êàòіîíè
àìîíіþ NH4

+ òà ìåòàíàìîíіþ âіäïîâіäíî òà ãіäðîêñèä-àíі-
îíè (ðèñ. 4.10). Ó öіé ðåàêöії àòîì Íіòðîãåíó є äîíîðîì 

íåïîäіëåíîї åëåêòðîííîї ïàðè, à êàòіîí Ãіäðîãåíó – àêöåïòîðîì, áî ïðè-
éìàє її íà âіëüíó 1s îðáіòàëü. Äîíîðàìè ìîæóòü áóòè àòîìè Íіòðîãåíó,
Îêñèãåíó, Ôîñôîðó, Ñóëüôóðó òîùî. Ðîëü àêöåïòîðіâ ìîæóòü âèêîíóâàòè
ïðîòîí òà àòîìè ç íåçàïîâíåíèì îêòåòîì, íàïðèêëàä àòîìè åëåìåíòіâ IIIÀ
ãðóïè ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ.

Ðèñ. 4.9. Êîâàëåíòíèé
çâ’ÿçîê: íåïîëÿðíèé (1)

і ïîëÿðíèé (2)

1

2
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1 3 42

СH3NH2 H2O СH3NH3
+ OH–

+ +

+ +

I.

III.

Ðèñ. 4.10. 1. Ïіä ÷àñ ðîç÷èíåííÿ àìîíіàêó (1) ó âîäі (2) óòâîðþþòüñÿ êàòіîíè àìî-
íіþ NH4

+ (3) і ãіäðîêñèä-àíіîíè ÎH– (4). Êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê, ùî óòâîðèâñÿ ìіæ
àòîìîì Íіòðîãåíó òà ïðîòîíîì, – ðåçóëüòàò óñóñïіëüíåííÿ íèìè íåïîäіëåíîї åëåê-
òðîííîї ïàðè àòîìà Íіòðîãåíó. Âіí íі÷èì íå âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ çâ’ÿçêіâ

N–Í. 2. Óòâîðåííÿ êàòіîíіâ ìåòàíàìîíіþ CH3NH3
+ і ãіäðîêñèä àíіîíіâ ÎH–

Зобразіть графічні варіанти електронних формул бор(ІІІ) флуориду та 
нітроген(ІІІ) флуориду. У якому стані – основному чи збудженому – перебуває 
атом Бору в бор(ІІІ) флуориді? Складіть рівняння реакції бор(ІІІ) флуориду з

нітроген(ІІІ) флуоридом, зазначте донор та акцептор.

                                   
  Õіìі÷íèì çâ’ÿçêîì íàçèâàþòü ñèëè, ÿêі óòðèìóþòü àòîìè â ìîëåêóëàõ 
àáî êðèñòàëàõ.

  Ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ìîëåêóë ó õіìі÷íèõ ðåàêöіÿõ àòîìè õіìі÷íèõ åëå-
ìåíòіâ ïðàãíóòü óòâîðèòè ñòіéêó çîâíіøíþ îáîëîíêó ç âіñüìîõ åëåêòðî-
íіâ.

  Çâ’ÿçîê ìіæ àòîìàìè çà ðàõóíîê ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ ïàð íàçèâàþòü
êîâàëåíòíèì. Éîãî çîáðàæóþòü çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ і ãðàôі÷íèõ 
ôîðìóë ìîëåêóë.

  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.

  Åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íîãî åëåìåíòà – öå âëàñòèâіñòü éîãî àòîìà 
ïðèòÿãó âàòè ñïіëüíі ç  іíøèì àòîìîì åëåêòðîííі ïàðè.

  Çі çðîñòàííÿì ïðîòîííîãî ÷èñëà åëåêòðîíåãàòèâíіñòü õіìі÷íèõ åëåìåí-
òіâ çðîñòàє â ïåðіîäàõ і çìåíøóєòüñÿ â ïіäãðóïàõ.

  Êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê, ó ÿêîìó îäíà ÷è êіëüêà ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ 
ïàð çìіùåíі â áіê áіëüø åëåêòðîíåãàòèâíîãî àòîìà, íàçèâàþòü ïîëÿð-
íèì çâ’ÿçêîì.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

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 Н2О Б І2 В РН3 ГО2

3. Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів намага-
ються набути стійкої зовнішньої оболонки з
А трьох електронів    Б чотирьох електронів
В шістьох електронів  Г вісьмох електронів

4. Вставте пропущене слово. Для утворення хімічного зв’язку між двома атомами по-
трібно, 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 елек-
тронегативності.
А І,  Ве, С, О Б В, N, С, Р  В Н, N, K, С  Г Р, Сl, Вг, I

6. Правильним є запис (електронегативність)
А χ(Н) < χ(СІ) Б χ(Н) > χ(О)
В χ(Р) < χ(Вг)  Г χ(Н) > χ(N)

7. Порівняйте ковалентні зв’язки: а) у молекулах водню і гідроген хлориду; б) у моле-
кулі амоніаку та катіоні амонію. Чим вони подібні і чим відрізняються? Відповідь
оформте як таблиці або діаграми Венна.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

8. Складіть короткі оповідання (вірші, пісні) за мотивами рисунка 4.11.

                   

Ðèñ. 4.11. Ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè? Ãóðòîì! Õòî ç âàñ ïîëÿðíèé?

9. Використайте блоки LEGO, щоб зрозуміло й наочно пояснити молодшому учнів-и
ству, що таке ковалентний хімічний зв’язок.
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§ 5. Éîííèé çâ’ÿçîê 
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  наводити приклади сполук з йонним хімічним зв’язком;
  пояснювати утворення йонного зв’язку;
  характеризувати його особливості.

Éîíè – öå çàðÿäæåíі ÷àñòèíêè, íà ÿêі ïåðåòâîðþþòüñÿ
àòîìè é ìîëåêóëè âíàñëіäîê ïðèєäíàííÿ àáî âòðà÷àííÿ 
îäíîãî àáî êіëüêîõ åëåêòðîíіâ. ßêùî åëåêòðîíåéòðàëüíà
÷àñòèíêà ïðèєäíóє åëåêòðîíè, âîíà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà

íåãàòèâíèé éîí – àíіîí. Öåé ïðîöåñ ñóïðîâîäæóєòüñÿ âèäіëåííÿì åíåðãії. 
Íàòîìіñòü êàòіîí – ïîçèòèâíèé éîí – óòâîðþєòüñÿ âíàñëіäîê âòðà÷àííÿ
åëåêòðîíåéòðàëüíîþ ÷àñòèíêîþ åëåêòðîíіâ. Ïіä ÷àñ öüîãî ïðîöåñó åíåð-
ãіÿ ïîãëèíàєòüñÿ. Ïðîòèëåæíî çàðÿäæåíі éîíè ïðèòÿãóþòüñÿ, ìіæ íèìè
âèíèêàє éîííèé çâ’ÿçîê.

Поняття і термін «йон» увів у 1834 році англійський науковець Майкл Фарадей 
(рис.   5.1). У перекладі з давньогрецької ἰόν – той, що йде. Аніон – той, що йде вгору, 
катіон – той, що йде вниз.

Ðèñ. 5.1. Ôàðàäåé Ìàéêë (1791–1867). Àíãëіéñüêèé
íàóêîâåöü. Íàâ÷àâñÿ ñàìîòóæêè, íàóêîâі äîñëіäæåííÿ
ïî÷àâ ó ãàëóçі õіìії. Çðîáèâ âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
õіìі÷íîãî àíàëіçó, ñèíòåòè÷íîї îðãàíі÷íîї õіìії, ìåòàëóð-
ãії; óïåðøå îòðèìàâ íèçêó ãàçіâ ó çðіäæåíîìó ñòàíі.
Óñòàíîâèâ êіëüêіñíі çàêîíè åëåêòðîëіçó. Óâіâ òåðìіíè
«éîí», «êàòіîí», «àíіîí», «åëåêòðîä», «åëåêòðîëіò», ïî-
íÿòòÿ äіåëåêòðè÷íîї ïðîíèêíîñòі. Äîñëіäæóâàâ åëåêòðî-
ìàãíåòèçì, ñòâîðèâ ó÷åííÿ ïðî åëåêòðîìàãíіòíå ïîëå.
×ëåí áàãàòüîõ àêàäåìіé íàóê і íàóêîâèõ òîâàðèñòâ×ëåí áàãàòüîõ àêàäåìіé íàóê і íàóêîâèõ òîâàðèñòâ

Éîííèé çâ’ÿçîê – öå çâ’ÿçîê ìіæ êàòіîíàìè òà àíіîíàìè. Éîãî ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê ãðàíè÷íèé âèïàäîê êîâàëåíòíîãî ïîëÿðíîãî çâ’ÿçêó. ßêùî
ðіçíèöÿ â çíà÷åííÿõ åëåêòðîíåãàòèâíîñòі àòîìіâ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ äóæå
âåëèêà, ñïіëüíі åëåêòðîííі ïàðè ìàéæå ïîâíіñòþ çìіùóþòüñÿ äî àòîìà
áіëüø åëåêòðîíåãàòèâíîãî åëåìåíòà. Çà öèõ óìîâ àòîìè ïåðåòâîðþþòüñÿ
íà éîíè. Ðîçãëÿíüìî óòâîðåííÿ éîííîãî çâ’ÿçêó â êðèñòàëі íàòðіé õëîðè-
äó (ðèñ. 5.2).

За рисунком 5.2 поясніть, як утворився йонний зв’язок. 

Çâåðíіòü óâàãó: ó êðèñòàëі íàòðіé õëîðèäó êàòіîí Íàòðіþ ç óñіõ áîêіâ
îòî÷åíèé àíіîíàìè Õëîðó é íàâïàêè. Åíåðãåòè÷íî íàéâèãіäíіøå, êîëè 
êîæåí éîí îòî÷åíèé ìàêñèìàëüíèì ÷èñëîì éîíіâ, ïðîòèëåæíèõ çà çíà-
êîì. Îäíàê ÷åðåç âіäøòîâõóâàííÿ îäíîéìåííèõ éîíіâ îäèí âіä îäíîãî
ñèñòåìà äîñÿãàє ñòіéêîãî ñòàíó ëèøå çà ïåâíîãî âçàєìíîãî ðîçòàøóâàííÿ
éîíіâ. Íàïðèêëàä, ó íàòðіé õëîðèäі êîæåí êàòіîí îòî÷åíèé øіñòüìà àíі-
îíàìè é íàâïàêè.

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Ïðèãàäàéòå: íà êàòіîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ àòîìè ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ, 
íà çîâíіøíüîìó åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі ÿêèõ 
çàçâè÷àé íå áіëüøå òðüîõ åëåêòðîíіâ. Íà àíіî-
íè ïåðåòâîðþþòüñÿ àòîìè íåìåòàëі÷íèõ åëå-
ìåíòіâ (çà âèíÿòêîì іíåðòíèõ), íà çîâíіøíüîìó
åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі ÿêèõ – âіä ÷îòèðüîõ äî 
ñåìè åëåêòðîíіâ. Àòîì Ãіäðîãåíó ìîæå óòâîðè-
òè ÿê êàòіîí, òàê і àíіîí.

Складіть електронну формулу атома Гідрогену. 
Визначте, скільки протонів і електронів у його 
катіоні та аніоні.

Çâåðíіòü óâàãó: ðàäіóñè éîíіâ âіäðіçíÿþòüñÿ 
âіä àòîìíèõ ðàäіóñіâ âіä ïîâіäíèõ õіìі÷íèõ åëå-
ìåíòіâ. Óòðà÷àííÿ àòîìàìè åëåêòðîíіâ çóìîâ-
ëþє çìåíøåííÿ їõíіõ åôåêòèâíèõ ðîçìіðіâ, à 
ïðèєäíàííÿ åëåêòðîíіâ – çáіëüøåííÿ. Òîìó 
ðàäіóñ êàòіîíà çàâæäè çíà÷íî ìåíøèé, à ðàäіóñ 
àíіîíà çàâæäè òðîõè áіëüøèé çà ðàäіóñ àòîìà
(ðèñ. 5.3). Ó ìåæàõ ãîëîâíîї ïіäãðóïè ðàäіóñè 
éîíіâ îäíàêîâîãî çàðÿäó, ÿê і ðàäіóñè àòîìіâ, 
çðîñòàþòü çі çáіëüøåííÿì ïðîòîííîãî ÷èñëà 
(ðèñ. 5.4).

Ðèñ. 5.2. 1. Óòâîðåííÿ êàòіîíіâ Íàòðіþ òà àíіîíіâ Õëîðó. 2. Óòâîðåííÿ õіìі÷íîãî
çâ’ÿçêó ìіæ éîíàìè Íàòðіþ òà Õëîðó

1

2

Ðèñ. 5.3. 1. Ðàäіóñè àòîìà
(1) і êàòіîíà (2) Íàòðіþ òà
àòîìà (3) і àíіîíà (4) Õëîðó 
â ïіêîìåòðàõ. Ïіêîìåòð 
(ñêîðî÷åííÿ ïì, ìіæíàðîä-
íå – ïì (pm) – ÷àñòêîâà 
îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ âіä-
ñòàíі, ÿêà äîðіâíþє 10–12 ì

189 пм 97 пм

99 пм 181 пм

1 2

3 4
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Радіуси, пм
АТ

О
М

ІВ
Й

О
Н

ІВ

Ðèñ. 5.4. 1. Çàêîíîìіðíîñòі çìіíè â ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ
ðàäіóñіâ àòîìіâ і éîíіâ

За рисунком 5.4 схарактеризуйте закономірності зміни радіусів атомів та йонів 
елементів у періодах і групах періодичної системи хімічних елементів.

Ìåæà ìіæ êîâàëåíòíèì ïîëÿðíèì òà éîííèì çâ’ÿçêîì äåùî óìîâíà.
Ðіçíèöÿ åëåêòðîíåãàòèâíîñòі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ äàє çìîãó âèçíà÷èòè,
íàñêіëüêè õіìі÷íèé çâ’ÿçîê ó ñïîëóöі âіäðіçíÿєòüñÿ âіä êîâàëåíòíîãî 
íåïîëÿðíîãî. Äëÿ êîâàëåíòíîãî íåïîëÿðíîãî çâ’ÿçêó ðіçíèöÿ ç íà÷åíü
åëåêòðîíåãàòèâíîñòі äîðіâíþє íóëþ àáî äóæå áëèçüêà äî íóëÿ. ßêùî
âåëè÷è íà  ìåíøà çà 0,4, òàêèé çâ’ÿçîê òåæ óìîâíî íàçèâàþòü «íåïî-
ëÿðíèì êîâàëåíòíèì». Çà ðіçíèöі åëåêòðîíåãàòèâíîñòі âіä 0,4 äî 2,0
çâ’ÿçîê óâàæàþòü ïîëÿðíèì êîâàëåíòíèì. Çà ðіçíèöі çíà÷åíü åëåêòðîíå-
ãàòèâíîñòі ïîíàä 2,0 çâ’ÿçîê óâ àæàþòü éîííèì.

1. Визначте тип хімічного зв’язку у сполуках: F2; O2; CCl4; HCl; SO2; NaFF2; O2;
CCl4; HCl; SO2; NaF. 2. Порівняйте ковалентний неполярний, ковалентний по-
лярний та йонний зв’язки (рис. 5.5). Зверніть увагу: літерою δ позначено част-

кові електричні заряди на атомах у молекулі гідроген хлориду.

[H : Cl]
HH  ClCl–Cl : ClCl : Cl [Na[Na+] [Cl] [Cl–]]

Ðèñ. 5.5. Çìіíà ðîçïîäіëó
åëåêòðîííîї ãóñòèíè ìіæ
àòîìàìè çàëåæíî âіä òèïó
õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó ó ñïîëó-

êàõ

?
v=ZiIMNJ68Axw&index=21&list=UUgFokBdfPtlT5DQaD5a02Hw

v=kGKLAQ6sgBI&list=UUgFokBdfPtlT5DQaD5a02Hw&index=23

  Éîííèé çâ’ÿçîê – öå çâ’ÿçîê ìіæ êàòіîíàìè òà àíіîíàìè.
  Ìåæà ìіæ êîâàëåíòíèì ïîëÿðíèì òà éîííèì çâ’ÿçêîì äåùî óìîâíà.
  Ðіçíèöÿ çíà÷åíü åëåêòðîíåãàòèâíîñòі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ äàє çìîãó
âèçíà÷èòè, íàñêіëüêè õіìі÷íèé çâ’ÿçîê ó ñïîëóöі âіäðіçíÿєòüñÿ âіä 
êîâàëåíòíîãî íåïîëÿðíîãî.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. У якому рядку наведено формули трьох речовин з йонним типом хімічного зв’язку?
A K2O; Cs2S, Lif  Б MgO; H2O; H2S  B H2SO4; CO2;Cl2 Г MgO; SO4; MN3

2. На прикладі реакції літію з фтором розгляньте утворення йонного зв’язку в літій 
флуориді.

3. Доповніть схеми утворення йонів: зазначте в прямокутнику над стрілкою, скільки 
електронів віддано або прийнято, у прямокутнику біля символа йона – його заряд.

4. У йоні якого хімічного елемента вдвічі більше електронів, ніж в атомі Флуору?
5. Наведіть приклади атома, катіона й аніона, будова електронної оболонки в яких 

така сама, як в аніона Сульфуру.
6. *Без використання довідкових даних спрогнозуйте зміну радіуса частинок за таких

перетворень: а) P5+ → P3+ → Р→ P3–; б) C4– → С → C4+. Відповідь обґрунтуйте.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

7. Класифікуйте речовини повсякденного вжитку за типом хімічного зв’язку, підготуй-
те презентацію свого дослідження. 8. Використайте блоки LEGO, щоб зрозуміло 
й наочно пояснити молодшому учнівству, що таке йонний хімічний зв’язок.

§ 6. Âîäíåâèé çâ’ÿçîê 
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  пояснювати утворення водневого зв’язку;
  оцінювати на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водне-

вого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів.

Âîäíåâèé çâ’ÿçîê íå є äëÿ âàñ íîâèì ïîíÿòòÿì. Âè âæå 
çíàєòå, ùî óòâîðåíі çà ðàõóíîê ñïіëüíèõ åëåêòðîííèõ
ïàð çâ’ÿçêè Î–Í ó ìîëåêóëі âîäè êîâàëåíòíі ïîëÿðíі. 

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ
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Âîíè ðîçìіùåíі ïіä êóòîì 104,5°, і öå çóìîâëþє àñèìåòðè÷íіñòü ñòðóêòó-
ðè é âèíèêíåííÿ äèïîëÿ – ñèñòåìè ç äâîõ çàðÿäіâ, ïðîòèëåæíèõ çà çíà-
êîì і îäíàêîâèõ çà âåëè÷èíîþ (ðèñ. 6.1).

     

Ðèñ. 6.1. 1. Ìàñøòàáíà
ìîäåëü ìîëåêóëè âîäè.
2. Ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ

äèïîëÿ

Åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ùî ìîëåêóëè âîäè ïîëÿðíі, ìîæíà
çà äîïîìîãîþ ïðîñòîãî äîñëіäó: òîíêà âîäÿíà öіâêà ïðèòÿãóєòüñÿ äî âèðî-
áіâ, íàåëåêòðèçîâàíèõ òåðòÿì (ðèñ. 6.2).

Ðèñ. 6.2. Öіâêà âîäè ïðèòÿãóєòüñÿ äî
íàåëåêòðèçîâàíîї ïîâіòðÿíîї êóëü-
êè. Ïåðåâіðòå öþ іíôîðìàöіþ åêñïå-

ðèìåíòàëüíî   

Ðèñ. 6.3. Âîäíåâі çâ’ÿçêè (1)
ìіæ ìîëåêóëàìè âîäè

1

Àñèìåòðè÷íіñòü ðîçïîäіëó åëåêòðè÷íèõ çàðÿäіâ ó ìîëåêóëàõ âîäè є 
ïðè÷èíîþ óòâîðåííÿ ìіæ íèìè âîäíåâèõ çâ’ÿçêіâ (ðèñ. 6.3).

Âîäíåâèé çâ’ÿçîê – ñëàáêèé. Âіí óòâîðþєòüñÿ ìіæ åëåêòðîíåãàòèâíèì 
àòîìîì òà àòîìîì Ãіäðîãåíó, ñïîëó÷åíèì õіìі÷íèì çâ’ÿçêîì ç іíøèì 
åëåêòðîíåãàòèâíèì àòîìîì. Îáèäâà åëåêòðîíåãàòèâíі àòîìè çäåáіëüøîãî є
àòîìàìè õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ äðóãîãî òà òðåòüîãî ïåðіîäіâ ïåðіîäè÷íîї ñèñ-
òåìè, çîêðåìà Íіòðîãåíó, Îêñèãåíó, Ôëóîðó. Ïåðåâàæíî âîäíåâèé
çâ’ÿçîê   – öå åëåêòðîñòàòè÷íà âçàєìîäіÿ. Її ïіäñèëþþòü ìàëèé ðîçìіð àòî-
ìіâ Ãіäðîãåíó, ùî âìîæëèâëþє çáëèæåííÿ äèïîëіâ, ÿêі âçàєìîäіþòü. Âîä-
íåâі çâ’ÿçêè є ïðè÷èíîþ àíîìàëüíî âèñîêèõ (ïîðіâíÿíî ç ëåòêèìè ñïîëó-
êàìè іíøèõ åëåìåíòіâ VІÀ ãðóïè ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè) òåìïåðàòóð êèïіí-
íÿ òà ïëàâëåííÿ âîäè, à òàêîæ äåÿêèõ іíøèõ ëåòêèõ ñïîëóê ç Ãіäðîãåíîì
(ðèñ. 6.4).

Те
м

пе
ра

ту
ра

 к
ип

ін
ня

,
ТТ

C

номер періоду

(1)

(2)

(3)

(4)

1 22

Ðèñ. 6.4. 1. Òåìïåðàòóðè êèïіííÿ ëåòêèõ ñïîëóê ç Ãіäðîãåíîì. 2. Êóëåñòåðæíåâі 
ìîäåëі ìîëåêóë âîäè (1), ãіäðîãåí ôëóîðèäó (2), àìîíіàêó (3) òà ìåòàíó (4)

1. Проаналізуйте дані щодо температур кипіння, наведені на рисунку 6.4.1, та 
геометричну форму молекул (рис. 6.4. 2). Чи можуть утворитися водневі зв’язки
між молекулами метану? Чому? 2. Зобразіть утворення водневих зв’язків між 

молекулами гідроген флуориду.

Óòâîðåííÿ âîäíåâèõ çâ’ÿçêіâ ìîæëèâå íå ëèøå ìіæ ìîëåêóëàìè íåîð-
ãàíі÷íèõ ñïîëóê. Âè âæå çíàєòå, ùî ìіæ ìîëåêóëàìè ñïèðòіâ, à òàêîæ 
ìіæ íèìè òà ìîëåêóëàìè âîäè óòâîðþþòüñÿ âîäíåâі çâ’ÿçêè (ðèñ. 6.5).

1 2

Ðèñ. 6.5. Óòâîðåííÿ âîäíåâèõ çâ’ÿçêіâ: 1 – ìіæ ìîëåêóëàìè åòàíîëó; 2 – ìіæ
ìîëåêóëàìè åòàíîëó é âîäè

За рисунком 6.5 поясніть: 1) як утворюються водневі зв’язки між молекулами
спиртів та між ними й молекулами води; 2) чому температури кипіння спиртів 
вищі за температури кипіння алканів з приблизно такою самою масою молекул.

Âîäíåâèé çâ’ÿçîê âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó íåîðãàíі÷íіé òà îðãàíі÷íіé
õіìії. Éîãî íèçüêà åíåðãіÿ, çäàòíіñòü ëåãêî ðóéíóâàòèñÿ é âіäíîâëþâàòèñÿ
çà çâè÷àéíîї1 òåìïåðàòóðè âîäíî÷àñ іç âåëè÷åçíîþ ïîøèðåíіñòþ çóìîâëþє 
íåïåðåñі÷íå çíà÷åííÿ âîäíåâîãî çâ’ÿçêó â áіîëîãі÷íèõ ñèñòåìàõ. Óïîðÿä-
êîâàíå ðîçòàøóâàííÿ ïîëіïåïòèäíèõ ëàíöþãіâ ó ñòðóêòóðі áіëêà, ïîïåðå-
÷íі çâ’ÿçêè â ñòðóêòóðі öåëþëîçè òà â ïîäâіéíіé ñïіðàëі äåçîêñèðèáîíó-
êëåїíîâîї êèñëîòè (ÄÍÊ) çóìîâëåíі âîäíåâèìè çâ’ÿçêàìè. Äîâåäåíî, ùî

1  20–25 Ñ, òèñê 1 àòì.
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âîíè óòâîðþþòüñÿ íà äåÿêèõ ñòàäіÿõ ìàéæå âñіõ áіîõіìі÷íèõ ïðîöåñіâ.
Âîäíåâі çâ’ÿçêè áåðóòü ó÷àñòü ó êàòàëіòè÷íèõ і ôîòîõіìі÷íèõ ïðîöåñàõ, 
ôåðìåíòíîìó áðîäіííі, є ñêëàäíèêàìè ìåõàíіçìіâ äії ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ, 
ïîòðіáíі äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìіâ (ðèñ. 6.6).

1 2 3 4

Ðèñ. 6.6. Áàãàòîëèêèé âîäíåâèé çâ’ÿçîê. 1. Âîäíåâі çâ’ÿçêè â êðèñòàëі÷íіé ñòðóê-
òóðі ëüîäó. 2. Ñíіæèíêè ñêëàäàþòüñÿ ç êðèñòàëèêіâ ëüîäó (âèñëîâòå ïðèïóùåííÿ
ùîäî ïðè÷èí òîãî, ÷îãî â áóäü-ÿêîї ñíіæèíêè ñàìå øіñòü ïðîìåíіâ). 3. Çàâèâàííÿ
òà ðîçïðÿìëÿííÿ âîëîññÿ ïіä äієþ âèñîêîї òåìïåðàòóðè ïîñëàáëþє âîäíåâі çâ’ÿçêè
ìіæ ìîëåêóëàìè áіëêà, òîìó âîëîññÿ çìіíþє ôîðìó, îäíàê ùîéíî âîíî íàìîêàє,
òî ïîâåðòàєòüñÿ äî ïî÷àòêîâîãî ñòàíó. 4. Ó ïîäâіéíіé ñïіðàëі ìîëåêóëè ÄÍÊ Àçî-
òèñòі îñíîâè îäíîãî ç ëàíöþãіâ ñïîëó÷åíі ç íіòðîãåíîâìіñíèìè îñíîâàìè іíøîãî
ëàíöþãà âîäíåâèìè çâ’ÿçêàìè çãіäíî ç ïðèíöèïîì êîìïëåìåíòàðíîñòі: àäåíіí 

ç’єäíóєòüñÿ ëèøå ç òèìіíîì, ãóàíіí – ëèøå іç öèòîçèíîì

Самовідновлюваний за звичайної температури полімерний матеріал (органічне
скло) створив 2017 року в Токійському університеті (Японія) Ю. Янагісава (Yu
Yanagisawa). Відновлення цілісності внаслідок легкого стискання зумовлено утворен-
ням водневих зв’язків.

Проаналізуйте цю інформацію й висловте припущення щодо перспектив ви-
користання нового матеріалу.

                                   
  Äèïîëü – ñèñòåìà ç äâîõ çàðÿäіâ, ïðîòèëåæíèõ çà çíàêîì і çà âåëè÷è-
íîþ.

  Àñèìåòðè÷íіñòü ðîçïîäіëó åëåêòðè÷íèõ çàðÿäіâ ó ìîëåêóëàõ âîäè є
ïðè÷èíîþ óòâîðåííÿ ìіæ íèìè âîäíåâèõ çâ’ÿçêіâ.

  Âîäíåâі çâ’ÿçêè є ïðè÷èíîþ àíîìàëüíî âèñîêèõ (ïîðіâíÿíî ç ëåòêèìè 
ñïîëóêàìè іíøèõ åëåìåíòіâ VІÀ ãðóïè ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè) òåìïåðà-
òóð êèïіííÿ òà ïëàâëåííÿ âîäè.

  Ïåðåáіã áàãàòüîõ áіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ òà іñíóâàííÿ æèâèõ îðãàíіçìіâ
ìîæëèâі ñàìå çàâäÿêè óòâîðåííþ òà ðóéíóâàííþ âîäíåâèõ çâ’ÿçêіâ.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Визначте, якою цифрою на рисунку 6.7 позначено водневий 
зв’язок. Чим зумовлена можливість його утворення? 2. Поясніть мож-
ливість утворення водневих зв’язків між молекулами води й амоніаку 
(рис. 6.8).

                                   Ðèñ. 6.7

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

3. Підготуйте презентацію «Водневі зв’язки в живих організмах».

§ 7. Ìåòàëі÷íèé çâ’ÿçîê 
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  пояснювати утворення металічного зв’язку;
  порівнювати металічний зв’язок з ковалентним та йонним зв’язками.

Â àòîìàõ ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ íà çîâíіøíüîìó åíåð-
ãåòè÷íîìó ðіâíі ìіñòèòüñÿ âіä îäíîãî äî òðüîõ åëåêòðîíіâ,
çðіäêà – ÷îòèðè. Íàïðèêëàä, â àòîìі Íàòðіþ íà çîâíіø-
íüîìó åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі îäèí åëåêòðîí. Âіääàâøè

éîãî, öåé àòîì íàáóâàє ñòіéêîї åëåêòðîííîї êîíôіãóðàöії àòîìà Íåîíó.
Òàêîї ñàìîї êîíôіãóðàöії íàáóâàþòü àòîìè Ìàãíіþ òà Àëþìіíіþ, âіääàâøè
âіäïîâіäíî äâà і òðè åëåêòðîíè. Â àòîìі Ñòàíóìó íà çîâíіøíüîìó åíåðãå-
òè÷íîìó ðіâíі ÷îòèðè åëåêòðîíè. Óíàñëіäîê їõíüîї âòðàòè óòâîðþєòüñÿ
ñòіéêà åëåêòðîííà êîíôіãóðàöіÿ àòîìà Êðèïòîíó.

Запишіть електронні формули атома Неону, атомів і катіонів Натрію, Магнію та 
Алюмінію і зобразіть їхні графічні варіанти, порівняйте електронну будову за-
значених частинок.

Ùî ìåíøå åëåêòðîíіâ ìіñòèòüñÿ íà çîâíіøíüîìó åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі і 
÷èì áіëüøèé ðàäіóñ àòîìà, òî ëåãøå àòîì ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà ïåðå-
òâîðþєòüñÿ íà êàòіîí.

ßêі ÷àñòèíêè ìіñòÿòüñÿ ó êðèñòàëі÷íèõ ґðàòêàõ ìåòàëіâ? Ïîíàä ñòî-
ëіòòÿ òîìó íіìåöüêèé ôіçèê Ïàóëü Äðóäå (ðèñ. 7.1) çàïðîïîíóâàâ òåîðіþ,
çãіäíî ç ÿêîþ ìåòàë ñêëàäàєòüñÿ ç êàòіîíіâ і âіëüíèõ åëåêòðîíіâ – òàê 
çâàíîãî åëåêòðîííîãî ãàçó. Åëåê-
òðîíè â ìåòàëі áåçëàäíî ðóõàþòü-
ñÿ, ïåðåõîäÿòü âіä îäíîãî àòîìà äî 
іíøîãî. Íàòîìіñòü êàòіîíè ëèøå 
çëåãêà êîëèâàþòüñÿ íàâêîëî ñâîãî
ïîëîæåííÿ â êðèñòàëі÷íèõ ґðàò-
êàõ. Òîáòî â ìåòàëі÷íèõ êðèñòà-
ëі÷íèõ ґðàòêàõ (ðèñ. 7.2. À) âà -
ëåíòíі åëåêòðîíè óñóñïіëüíåíі (íå 
ïîâ’ÿçàíі ç ïåâíèìè àòîìàìè) – öå 
îñîáëèâіñòü ìåòàëі÷íîãî çâ’ÿçêó. 

Ðèñ. 6.8

Ðèñ. 7.1. Äðóäå 
Ïàóëü (1867–1906).
Íіìåöüêèé ôіçèê, 
àâòîð òåîðіé åëåê-
òðîííîї ïðîâіäíîñòі 
ìåòàëіâ, ïîëÿðèçà-
öії ñâіòëà, âіäáèòî-
ãî âіä ìåòàëåâîї ïî-
âåðõíі, äèñïåðñії
ñâіòëà
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Òîìó ïіä óïëèâîì íàâіòü íåâåëèêîї ðіçíèöі ïîòåíöіàëіâ öі åëåêòðîíè
ïî÷èíàþòü ðóõàòèñÿ âïîðÿäêîâàíî (ðèñ. 7.2. Á) ó íàïðÿìêó, çóìîâëåíîìó
çîâíіøíіì åëåêòðè÷íèì ïîëåì, – âèíèêàє åëåêòðè÷íèé ñòðóì.

1            2         3   

Ðèñ. 7.2. Ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ
ìåòàëі÷íèõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê.
Àòîìè (1) ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà òà
éîãî êàòіîíè (2) âçàєìîïåðåòâîðþòü-
ñÿ âíàñëіäîê âòðà÷àííÿ åëåêòðîíіâ
(3) çîâíіøíüîãî ðіâíÿ àòîìàìè òà
ïðèєäíàííÿ їõ êàòіîíàìè. À. Õàîòè÷-
íèé ðóõ óñóñïіëüíåíèõ åëåêòðîíіâ.
Á. Ñïðÿìîâàíèé ðóõ åëåêòðîíіâ çà

íàÿâíîñòі ðіçíèöі ïîòåíöіàëіâ

Ïëàñòè÷íіñòü і êîâêіñòü áàãàòüîõ ìåòàëіâ òàêîæ ìîæíà ïîÿñíèòè îñîá-
ëèâîñòÿìè ìåòàëі÷íîãî çâ’ÿçêó. Âè ëåãêî çðîçóìієòå öå, ðîçäèâèâøèñÿ
ðèñóíîê 7.3.

Ðèñ. 7.3. Óíàñëіäîê óäàðó ÷è іíøîãî ìåõàíі÷íîãî âïëèâó (1) âіäáóâàєòüñÿ çñóâ 
øàðіâ éîíіâ ó øìàòêó ìåòàëó (2), îäíàê öå íå ñïðè÷èíÿє éîãî ðóéíóâàííÿ, îñêіëü-

êè âñі åëåêòðîíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü іñíóâàííÿ õіìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ, – ñïіëüíі

Ви, звісно, пам’ятаєте з курсу хімії 8 класу, що алмаз дуже твердий, але крих-
кий. Пригадайте тип кристалічних ґраток алмазу. Назвіть зв’язки, які руйну-
ються внаслідок деформації цього кристала.

Для майбутніх фізиків і матеріалознавців зауважимо, що описані уявлення про хі-
мічний зв’язок у металах є дуже спрощеними, хоча й дають змогу наочно пояснити зу-
мовленість фізичних властивостей металів їхньою будовою. Наступним кроком набли-
ження до істини вважатимемо модель, згідно з якою частинки кристалічних ґраток ме-
талу зв’язані між собою двома типами зв’язків. Перекривання електронних хмар зу-
мовлює утворення міцних ковалентних зв’язків. Ці самі електронні хмари утворюють
спільну для всього кристала електронну хмару, яка внаслідок упливу зовнішнього
електричного поля дуже легко пересувається в шматку металу вздовж напрямку, зу-
мовленого полем.

Ìè ç’ÿñóâàëè, ùî ñïіëüíі ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі (íàçâіòü їõ) ìåòàëіâ
çóìîâëåíі ïîäіáíіñòþ áóäîâè їõíіõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê і îñîáëèâèì òèïîì 
õіìі÷íîãî çâ’ÿçêó – ìåòàëі÷íèì. Îäíàê ìåòàëè âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí âіä
îäíîãî, òîáòî ìàþòü îñîáëèâі âëàñòèâîñòі. Ïðè÷èíà öüîãî – âіäìіííîñòі â 
áóäîâі àòîìіâ ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ і ðіçíîìàíіòíіñòü êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê 
ìåòàëіâ (ðèñ. 7.4).

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Zn, Mg, Cd Al, Cu, Ag Cr, Fe, W

Ðèñ. 7.4. Êðèñòàëі÷íі ґðàòêè äåÿêèõ ìåòàëіâ

  Â àòîìàõ ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ íà çîâíіøíüîìó åíåðãåòè÷íîìó ðіâíі
ìіñòèòüñÿ âіä îäíîãî äî òðüîõ åëåêòðîíіâ, çðіäêà – ÷îòèðè. Ìåòàëі÷íі 
åëåìåíòè ëåãêî âіääàþòü åëåêòðîíè, óòâîðþþ÷è êàòіîíè.

  Êðèñòàëі÷íі ґðàòêè ìåòàëіâ ñêëàäàþòüñÿ ç êàòіîíіâ, ìіæ ÿêèìè õàîòè÷-
íî ðóõàþòüñÿ óñóñïіëüíåíі åëåêòðîíè. Òàêèé õіìі÷íèé çâ’ÿçîê íàçèâà-
þòü ìåòàëі÷íèì. Ñàìå âіí çóìîâëþє ôіçè÷íі òà õіìі÷íі âëàñòèâîñòі
ìåòàëіâ – íàñàìïåðåä їõíі âèñîêі òåïëî- òà åëåêòðîïðîâіäíіñòü.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете 
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Поясніть, які особливості будови атомів металічних елементів не дають їм змоги
утворювати один з одним а) йонний; б) ковалентний зв’язок? 2. Висловте припущен-
ня, як змінюватиметься електропровідність металів з підвищенням температури та
обґрунтуйте його. Перевірте свої міркування, скориставшися різними джерелами
інформації.

3. Порівняйте: а) металічний та йонний зв’язки; б) металічний та ковалентний не-
полярний зв’язки. Відповідь оформіте як таблицю або діаграму Венна.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

4. Підготуйте презентацію «Металічні зв’язки навколо мене».

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ
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§ 8. Êðèñòàëі÷íèé і àìîðôíèé ñòàíè òâåðäèõ ðå÷îâèí. 
Çàëåæíіñòü ôіçè÷íèõ âëàñòèâîñòåé ðå÷îâèí âіä їõíüîї áóäîâè
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  наводити приклади аморфних і кристалічних речовин;
  пояснювати відмінності між аморфними і кристалічними речовинами;
  прогнозувати фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову

речовин на основі їхніх фізичних властивостей;
  висловлювати судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою я

будовою і властивостями.

Òâåðäі ðå÷îâèíè çàçâè÷àé ìàþòü êðèñòàëі÷íó áóäîâó,
ÿêіé ïðèòàìàííå ïðàâèëüíå ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíîê ó 
ñòðîãî âèçíà÷åíèõ òî÷êàõ ïðîñòîðó (ðèñ. 8.1).

Ðèñ. 8.1. Êðèñòàëè ãàëіòó (êàì’ÿíîї
ñîëі NaCl) ìàþòü êóáі÷íó ôîðìó,
їõ ëåãêî ðîçêîëîòè çà ãðàíÿìè

êóáà

Яким кольором у моделі кристала галіту (рис. 8.1) позначено катіони Натрію, а
яким – аніони Хлору? Обґрунтуйте свою думку

Êðèñòàëè (âіä ãðåö.  – ëіä, ãіðñüêèé êðèøòàëü, êðèñòàë) –
òіëà, ùî ìàþòü ïðèðîäíó çîâíіøíþ ôîðìó ïðàâèëüíèõ ñèìåòðè÷íèõ áàãà-
òîãðàííèêіâ, çóìîâëåíó їõíüîþ âíóòðіøíüîþ ñòðóêòóðîþ (ðèñ. 8.2).

Ðèñ. 8.2. Áàãàòîãðàííèé
ñâіò êðèñòàëіâ.

1. Áåðèë Al2Be3[Si6O18].
2. Ãðàíàò R3

2+R2
3+(SiO4)3,

äå R2+ = Ñà2+, Få2+, Ìg2+, 
Ìn2+, à R3+ = Àl3+, Få3+, 

Cr3+, Mn3+: 
À – SiO4

4–, òåòðàåäð;

Á – R2+; Â – R3+

Al
Be
Si
O В

Б
A

1
2

Àìîðôíі ðå÷îâèíè (âіä äàâí.-ãðåö.  – íå- і μ – âèä, ôîðìà) íå 
ìàþòü êðèñòàëі÷íîї ñòðóêòóðè (ðèñ. 8.3.1) і, íà âіäìіíó âіä êðèñòàëіâ, íå

ðîçùåïëþþòüñÿ ç óòâîðåííÿì êðèñ-
òàëі÷íèõ ãðàíåé (ïðèãàäàéòå, âè âæå
âèâ÷àëè öå íà óðîêàõ ôіçèêè).
Àìîðôíèìè є ñêëî, ïëàñòè÷íі ìàñè,
ñìîëè, áóðøòèí òîùî (ðèñ. 8.3.2).

Àìîðôíі ðå÷îâèíè óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê øâèä-
êîãî îõîëîäæåííÿ ðîçïëàâіâ àáî êîíäåíñàöії ãàçó íà
îõîëîäæåíó ïîâåðõíþ, òîæ àòîìè íå âñòèãàþòü
çàéíÿòè ïðàâèëüíі ïîëîæåííÿ. Іç ÷àñîì àìîðôíі
ðå÷îâèíè êðèñòàëіçóþòüñÿ (ðèñ. 8.4).

Àìîðôíі ðå÷îâèíè íå ìàþòü ÷іòêî âèçíà÷åíîї
òåìïåðàòóðè ïëàâëåííÿ (âèñëîâòå ïðèïóùåííÿ
÷îìó). Óíàñëіäîê íàãðіâàííÿ âîíè ðîçì’ÿêàþòü òà
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà â’ÿçêó ðіäèíó.

Аморфний метал або металеве скло (bulk metallic glass, 
BMG) має аморфну структуру. Такі матеріали в 50 разів міц-
ніші за пластик, удесятеро – за алюміній, утричі – за сталь.
Металеве скло майже неможливо подряпати.

Висловте припущення, для чого можна використати металеве скло. Порівняй-
те свій прогноз з думкою автора розробки. 

Êðèñòàëі÷íі ґðàòêè – ìîäåëü, çà äîïîìîãîþ ÿêîї îïèñóþòü âíóòðіøíþ 
áóäîâó êðèñòàëіâ. Òî÷êè ïðîñòîðó, ó ÿêèõ ðîçòàøîâàíі ñòðóêòóðíі ÷àñ-
òèíêè ðå÷îâèíè â êðèñòàëі, íàçèâàþòü âóçëàìè êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê.
Ïðèðîäà ÷àñòèíîê ó âóçëàõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê òà ñèëè âçàєìîäії ìіæ
÷àñòèíêàìè âèçíà÷àþòü òèï ґðàòîê: éîííі, àòîìíі, ìîëåêóëÿðíі òà ìåòà-
ëі÷íі.

Àòîìíі êðèñòàëè. Òèïîâèì ïðèêëàäîì òàêèõ ðå÷îâèí є àëìàç (ðèñ.
8.5). Âіí íå ïðîâîäèòü åëåêòðè÷íèé ñòðóì (ïîÿñíіòü ÷îìó). Öå íàäçâè÷àé-
íî ñòіéêà ôîðìà іñíóâàííÿ Êàðáîíó (ïîÿñíіòü ÷îìó). Ó áîðó, ñèëіöіþ, 
ãåðìàíіþ, àðñåíó, êâàðöó òàêîæ àòîìíі êðèñòàëі÷íі ґðàòêè (ñïðîãíîçóéòå
âëàñòèâîñòі öèõ ðå÷îâèí, ïåðåâіðòå ñâîї ïðèïóùåííÿ, âèêîðèñòàâøè
äîäàòêîâі äæåðåëà іíôîðìàöії).

1

2
 

Ðèñ. 8.5. 1. Êðèñòà-
ëі÷íі ґðàòêè àëìà-
çó. 2. Äіàìàíòè – 

îãðàíåíі àëìàçè

За рисунком 8.5 поясніть, якими зв’язками сполучені атоми в алмазі. Порівняй-
те всі щонайближчі між’ядерні відстані й усі кути між чотирма зв’язками атома 
Карбону в ньому. Чи є в кристалічних ґратках алмазу вільні електрони? Чому?

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Ðèñ. 8.4. 1. Êðèñòàëі-
çàöіÿ ñàõàðîçè (ÿêà
її ìîëåêóëÿðíà ôîð-
ìóëà?) íà ïîâåðõíі
ëüîäÿíèêіâ âіäáóâà-
єòüñÿ ïîðіâíÿíî

øâèäêî

Ðèñ. 8.3.1. Ìîäåëü áóäîâè àìîðôíîї ðå÷î-
âèíè. 2. Áóðøòèí – àìîðôíà ðå÷îâèíà

1

2
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Ðå÷îâèíè, ùî ìàþòü àòîìíі êðèñòàëі÷íі ґðàòêè, ïëàâëÿòüñÿ çà âèñîêèõ
òåìïåðàòóð (ïîÿñíіòü ÷îìó). Íàïðèêëàä, òåìïåðàòóðà ïëàâëåííÿ êâàðöó
SiO2 ñòàíîâèòü 1725 Ñ. Àòîìíі ґðàòêè і â íàäçâè÷àéíî òâåðäîãî áîð(ІІІ) 
íіòðèäó BN, à òàêîæ ó íàéòóãîïëàâêіøîї ç óñіõ âіäîìèõ ðå÷îâèí – ãàôíіé 
êàðáіäó HfC (3959 ± 84 Ñ). Ðå÷îâèíè ç àòîìíèìè êðèñòàëі÷íèìè ґðàòêà-
ìè ìàéæå íåðîç÷èííі â áóäü-ÿêèõ ðîç÷èííèêàõ, ìàþòü íèçüêó ðåàêöіéíó 
çäàòíіñòü (ïîÿñíіòü ÷îìó).

Ìîëåêóëÿðíі êðèñòàëі÷íі ґðàòêè ïîáóäîâàíі ç ìîëåêóë (íàâåäіòü ïðè-
êëàäè ðå÷îâèí ç ìîëåêóëÿðíèìè êðèñòàëі÷íèìè ґðàòêàìè). Çàçâè÷àé ó 
íèõ íèçüêі òåìïåðàòóðè ïëàâëåííÿ é êèïіííÿ (ïîÿñíіòü ÷îìó). Íà ðèñóí-
êó 8.6 çîáðàæåíî êðèñòàëі÷íі ґðàòêè éîäó, ó âóçëàõ ÿêèõ – ìîëåêóëè I2.
Àòîìè Éîäó â ìîëåêóëі ñïîëó÷åíі äîñèòü ìіöíèìè çâ’ÿçêàìè (ÿêèìè 
ñàìå?), à ìîëåêóëè ìіæ ñîáîþ – ñëàáêèìè ñèëàìè. Òîìó âæå çà íåçíà÷íî-
ãî íàãðіâàííÿ éîä íå ïëàâèòüñÿ, à ïåðåõîäèòü ç êðèñòàëі÷íîãî ñòàíó â 
ãàçóâàòèé (ñóáëіìóєòüñÿ), çà îõîëîäæåííÿ ïàðà éîäó êðèñòàëіçóєòüñÿ.

слабкі міжмолекулярні сили 
притягування

міцні ковалентні зв’язки

Ðèñ. 8.6.
1. Êðèñòàëі÷íі
ґðàòêè éîäó.
2. Ñóáëіìàöіÿ
òà êðèñòàëіçà-

öіÿ

1

2

Ìіöíіñòü ìîëåêóëÿðíèõ êðèñòàëіâ çàëåæèòü âіä ðîçìіðіâ і ñêëàäíîñòі
ìîëåêóë. Íàïðèêëàä, áàãàòî îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, ó ìîëåêóëàõ ÿêèõ äåñÿò-
êè òèñÿ÷ і áіëüøå àòîìіâ, óçàãàëі íå ïëàâëÿòüñÿ. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî
ìіöíіñòü çâ’ÿçêіâ ìіæ ìîëåêóëàìè çàãàëîì âèùà çà ìіöíіñòü çâ’ÿçêіâ
óñåðåäè íі ìîëåêóëè.

Пригадайте молекулярні формули крохмалю та целюлози й поясніть, чому ці 
речовини починають руйнуватися раніше, ніж плавитися.

Âàæëèâî ðîçóìіòè, ùî õіìі÷íà àêòèâíіñòü ðå÷îâèí ìîëåêóëÿðíîї áóäî-
âè çàëåæèòü ïåðåäóñіì âіä ìіöíîñòі âíóòðіøíüîìîëåêóëÿðíèõ çâ’ÿçêіâ – 
àäæå ñàìå âîíè ðóéíóþòüñÿ ïіä ÷àñ õіìі÷íèõ ðåàêöіé.

Éîííі êðèñòàëè çàçâè÷àé òâåðäі, àëå êðèõêі. Ïîÿñíіòü öåé ôàêò çà 
ðèñóíêîì 8.7. Ó ðå÷îâèí ç éîííèìè êðèñòàëі÷íèìè ґðàòêàìè âèñîêі òåì-
ïåðàòóðè ïëàâëåííÿ (ïîÿñíіòü ÷îìó). Òàêîæ õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ éîí-

íèõ ðå÷îâèí є åëåêòðîïðîâіäíіñòü їõíіõ ðîçïëàâіâ і âîäíèõ ðîç÷èíіâ (ïîÿñ-
íіòü ÷îìó).

ßêі ÷àñòèíêè ðîçòàøîâàíі ó âóçëàõ ìåòàëі÷íèõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê, à 
ÿêі áåçëàäíî ðóõàþòüñÿ ìіæ íèìè, âè âæå çíàєòå ç ïîïåðåäíüîãî ïàðàãðà-
ôà (íàçâіòü їõ). Òàêà îñîáëèâіñòü ìåòàëі÷íèõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê çóìîâ-
ëþє áëèñê1, âèñîêó åëåêòðî- òà òåïëîïðîâіäíіñòü ìåòàëіâ, їõíþ êîâêіñòü
(ðèñ. 8.8).

1
 

2

3   
4

Ðèñ. 8.8. Ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ çóìîâëåíі їõíüîþ áóäîâîþ. 1. Íå âñå òå çîëî-
òî, ùî áëèùèòü. 2. Óäàð áëèñêàâêè â áëèñêàâè÷íèê Åéôåëåâîї âåæі (Ïàðèæ, 
Ôðàíöіÿ, 2018 ðіê). 3. Ìåòàëåâà ïі÷ äëÿ îáіãðіâó ïðèìіùåíü òà ïðèãîòóâàííÿ їæі
(áóðæóéêà), ïîïóëÿðíà â ïåðøіé ïîëîâèíі XX ñòîëіòòÿ. 4. Êóé çàëіçî, ïîêè

ãàðÿ÷å

Перевагою й водночас недоліком пічки-буржуйки, корпус якої виготовляють зі 
сталі або чавуну, є те, що вона швидко нагрівається й не менш швидко холоне. 
Поясніть, чим це зумовлено!

*Êðèñòàëі÷íà ñòðóêòóðà ãðàôіòó (ðèñ. 8.9) çîâñіì íå ñõîæà íà ñòðóêòó-
ðó àëìàçó, õî÷à îáèäâі ðå÷îâèíè є ïðîñòèìè ðå÷îâèíàìè Êàðáîíó. Òðè 
åëåêòðîíè çîâíіøíüîãî åíåðãåòè÷íîãî ðіâíÿ êîæíîãî àòîìà Êàðáîíó â
ãðàôіòі áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі êîâàëåíòíèõ (ÿêèõ ñàìå?) çâ’ÿçêіâ ç
іíøèìè àòîìàìè Êàðáîíó. ×åòâåðòèé åëåêòðîí êîæíîãî ç íèõ є ñïіëüíèì 

1 Ó ìåòàëіâ áëèñê çóìîâëåíèé âіäáèòòÿì ñâіòëîâèõ ïðîìåíіâ âіä åëåêòðîííîãî 
ãàçó. Âіí є ëèøå â êîìïàêòíèõ ìàñàõ ìåòàëó. Íàïðèêëàä, ïîðîøêîïîäіáíà ìіäü 
íå áëèùèòü, îäíàê ïіñëÿ óòðàìáîâóâàííÿ òà øëіôóâàííÿ її ïîðîøêó ïîâåðõíÿ
ìåòàëó ñòàє áëèñêó÷îþ. Ëèøå ïîðîøêè ìàãíіþ òà àëþìіíіþ ìàþòü áëèñê.

Ðèñ. 8.7. Ðóéíóâàííÿ éîííèõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê óíàñëіäîê ìåõàíі÷íîãî âïëèâó.
1. Ìіñöå âïëèâó. 2. Çñóâàííÿ øàðіâ éîíіâ. 3. Ðóéíóâàííÿ âíàñëіäîê âіäøòîâõó-

âàííÿ ìіæ îäíàêîâî çàðÿäæåíèìè éîíàìè
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äëÿ âñüîãî àòîìíîãî øàðó. Ìіæ àòîìíèìè øàðàìè â ãðàôіòі äіþòü ñëàáêі
ñèëè ïðèòÿãàííÿ. Íà âіäìіíó âіä àëìàçó ãðàôіò íåïðîçîðèé, ìàє ÷îðíèé
êîëіð (ðèñ. 8.9. 2).

1   
2

Ðèñ. 8.9. 1. Êðèñòàëі÷íі ґðàòêè ãðàôіòó. 2. Ãðàôіò – ñêëàäíèê îëіâöіâ

Поміркуйте й поясніть. 1. У якому напрямку – вертикальному чи горизонталь-
ному – графіт є атомним, а в якому – молекулярним кристалом? 2. Чому графіт:
а) має високу електропровідність; б) легко розшаровується на лусочки; в) є ту-

гоплавкою речовиною. 3. Графен – новітній матеріал з унікальними властивостями.
Якими саме? Спробуйте спрогнозувати властивості графену з огляду на те, що віни
має 2D-структуру, це моноатомний шар графіту. Перевірте свій прогноз, скористав-
шись додатковими джерелами інформації.

h

                                   
  Êðèñòàëі÷íіé áóäîâі ðå÷îâèíè íà âіäìіíó âіä àìîðôíîї ïðèòàìàííå ïðà-
âèëüíå ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíîê ó ñòðîãî âèçíà÷åíèõ òî÷êàõ ïðîñòîðó.

  Ïðèðîäà ÷àñòèíîê ó âóçëàõ êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê òà ñèëè âçàєìîäії ìіæ
÷àñòèíêàìè âèçíà÷àþòü òèï ґðàòîê: àòîìíі, éîííі, ìåòàëі÷íі, ìîëåêó-
ëÿðíі.

  Âëàñòèâîñòі ðå÷îâèí çàëåæàòü âіä їõíüîї áóäîâè é çóìîâëþþòü çàñòîñó-
âàííÿ.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Кварцове скло виготовляють плавленням кварцового піску або гірського кришта-
лю. У чому полягає відмінність у будові кварцового скла та природного кристалу гір-
ського кришталю? 2. Які частинки розташовані у вузлах кристалічних ґраток речовин, 
хімічні формули яких СаО, CO2, Si, Na2СO3? 3. Спрогнозуйте тип кристалічних ґраток у 
речовинах за описом їхніх властивостей і застосування: а) камфора (компонент мазей, 
крапель та інших лікарських форм) – безбарвні леткі кристали з характерним запахом;
б) ванілін (ароматизатор кондитерських виробів) – безбарвні кристали з приємним за-

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

пахом; в) бор нітрид BN (боразон) за твердістю наближається до алмазу, водночас він 
стійкіший до високих температур. Його використовують для виготовлення надтвердих 

) р р ( р ) р у

абразивних матеріалів. 4. Карбон(IV) оксид у твердому стані називають сухим льодом.
На відміну від звичайного льоду він не тане, а випаровується. Поясніть це явище.
5. Порівняйте кристалічні ґратки різних типів. Результат порівняння оформте як табли-
цю або діаграму Венна. *6. Порівняйте кристалічні ґратки графіту з атомними, молеку-
лярними та металічними кристалічними ґратками. Результат порівняння оформте як 
таблицю або діаграму Венна.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

7. Визначте типи кристалічних ґраток у речовинах повсякденного вжитку, підготуй-
те презентацію свого дослідження.

Проектуймо! Творімо!
4. Застосування рідких кристалів.
5. Використання речовин різними видами хімічних зв’язків у техніці.
6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Òåñò-êîíòðîëü

1. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену
А енергія поглинається
Б енергія виділяється.
В енергія спочатку поглинається, потім – виділяється.
Г енергія спочатку виділяється, потім – поглинається.

2. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену утворюється
спільна електронна оболонка. Вона подібна до електронної оболонки атома
А Гелію  Б Оксигену  В Неону  Г Літію

3. Ковалентний зв’язок між атомами Х–Y виникає за рахунок
А переходу електрона від Y до Х.
Б сил електростатичного притягання між атомами Х та Y.
В перекривання атомних орбіталей атомів Х та Y.
Г переходу пари електронів від Y до Х.

4. Ковалентним зв’язком сполучені атоми
А лужних елементів
Б металічних елементів
В неметалічних елементів
Г інертних елементів

5. Ковалентним зв’язком сполучені атоми
А Натрію  Б Сульфуру й Флуору  В Неону  Г Натрію й Хлору

6. У якій речовині два типи хімічного зв’язку – йонний і ковалентний?
А SO3 Б MgF2  В KOH  Г H2SO4

7. Укажіть аморфну речовину.
А натрій хлорид  Б янтар  В алмаз  Г йод

8. Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками.
А вода  Б натрій хлорид  В алмаз  Г графіт

9. Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками.
А сахароза  Б алмаз  В карбон(IV) оксид  Г калій бромід

10. Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками.
А вода  Б графіт  В карбон(IV) оксид  Г магній оксид 
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Òåìà 3. Õіìі÷íі ðåàêöії
Хімічні перетворення, хімічні реакції є головним предметом хімії.

М.М. Семенов

§ 9. Íåîáîðîòíі òà îáîðîòíі õіìі÷íі ïðîöåñè. 
Õіìі÷íà ðіâíîâàãà. Ïðèíöèï Ëå Øàòåëüє

Після опрацювання параграфа ви зможете:
  пояснювати вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги;
  наводити приклади необоротних та оборотних хімічних реакцій;
  розрізняти необоротні та оборотні хімічні реакції;
  характеризувати суть хімічної рівноваги;
  добирати умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі прин-

ципу Ле Шательє;
  висловлювати судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хіміч-

ними процесами. 

Ïî÷àòêîâі óÿâëåííÿ ïðî íåîáîðîòíі òà îáîðîòíі õіìі÷íі 
ïðîöåñè âè äіñòàëè â îñíîâíіé øêîëі é, çâіñíî, ïàì’ÿòàєòå,
ùî óìîâàìè ïåðåáіãó äî êіíöÿ (íåîáîðîòíîñòі) ðåàêöіé
îáìіíó ìіæ åëåêòðîëіòàìè â ðîç÷èíі є óòâîðåííÿ îñàäó, 

âîäè ÷è âèäіëåííÿ ãàçó.

Наведіть кілька прикладів необоротних реакцій обміну між електролітами в 
розчинах, скориставшися таблицею «Розчинність кислот, основ, амфотерних
гідроксидів та солей у воді»1. 

Íåîáîðîòíі ðåàêöії âіäáóâàþòüñÿ ëèøå â îäíîìó íàïðÿìêó àæ äî ïîâíîї 
âèòðàòè îäíîãî ç ðåàãåíòіâ. Íàïðèêëàä, ðåàêöіÿ ãîðіííÿ ìàãíіþ íåîáîðîò-
íà. Âîíà òðèâàòèìå äîòè, äîêè íå âèòðàòèòüñÿ âåñü ìàãíіé àáî (ÿêùî
ðåàêöіÿ âіäáóâàєòüñÿ â çàêðèòіé ñèñòåìі) êèñåíü, ÿêèé ïіäòðèìóє ãîðіííÿ 
(ðèñ. 9.1). Íàòîìіñòü îáîðîòíі ðåàêöії âіäáóâàþòüñÿ îäíî÷àñíî ó äâîõ ïðî-
òèëåæíèõ íàïðÿìêàõ – ïðÿìîìó òà îáåðíåíîìó (ðèñ. 9.2).

Ãіäðîãåí éîäèä – ïðîäóêò âçàєìîäії éîäó ç âîäíåì – ëåãêî ðîçêëàäàєòü-
ñÿ – âіäáóâàєòüñÿ îáåðíåíà ðåàêöіÿ. Øâèäêіñòü ïðÿìîї ðåàêöії ñïî÷àòêó 
ìàêñèìàëüíà. Çãîäîì âîíà çìåíøóєòüñÿ, áî ïîñòóïîâî çìåíøóєòüñÿ âìіñò
âîäíþ òà éîäó. Íàòîìіñòü çðîñòàє øâèäêіñòü îáåðíåíîї ðåàêöії – àäæå 
âìіñò ãіäðîãåí éîäèäó â ðåàêöіéíîìó ñåðåäîâèùі çáіëüøóєòüñÿ. ×åðåç ïåâ-
íèé ÷àñ ïіñëÿ ïî÷àòêó ðåàêöії øâèäêіñòü ïðÿìîї ðåàêöії çðіâíþєòüñÿ çі
øâèäêіñòþ îáåðíåíîї. Òîìó â ðåàêöіéíіé ñóìіøі є âñі ó÷àñíèêè ðåàêöії: 
âîäåíü, éîä і ãіäðîãåí éîäèä.

Реакція необоротна, якщо в реакційній суміші після завершення про-
цесу не можна виявити хоча б один з реагентів.

Реакція оборотна, якщо після того, як швидкість оберненої реакції 
зрівняється зі швидкістю прямої реакції, у реакційній суміші є всі учасники
реакції – і реагенти, і продукти. 
Поясніть, чому в рівняннях оборотних хімічних реакцій замість знака «=» вико-
ристовують знак «⇄».

Ðîçãëÿíüìî ðåàêöіþ òåðìі÷íîãî ðîçêëàäàííÿ êàëüöіé êàðáîíàòó.
Ó ïðîìèñëîâîñòі її âèêîðèñòîâóþòü äëÿ äîáóâàííÿ íåãàøåíîãî âàïíà ç 
âàïíÿêó:

ÑaCO3(ò)  ÑaO(ò) + ÑO2(ã), {H  0.

ßêùî ðåàêöіÿ âіäáóâàєòüñÿ ó âіäêðèòіé ñèñòåìі, òî ãàçóâàòèé êàðáîí(ІV) 
îêñèä íåîáîðîòíî çàëèøàє ñôåðó ðåàêöії. Çà òàêèõ óìîâ ðåàêöіÿ òðèâàє
àæ äî ïîâíîї âèòðàòè êàëüöіé êàðáîíàòó. Íàòîìіñòü ó çàêðèòіé ñèñòåìі
(ðèñ. 9.3) âîäíî÷àñ âіäáóâàєòüñÿ ÿê ïðÿìà ðåàêöіÿ:

ÑaCO3(ò)  ÑaO(ò) + ÑO2(ã), {H  0,

òàê і îáåðíåíà ðåàêöіÿ:

ÑaO(ò) + ÑO2(ã)  ÑaCO3(ò), {H  0.

Òîáòî îäíî÷àñíî âіäáóâàþòüñÿ äâà ïðîöåñè – ïðÿìèé і îáåðíåíèé:

ÑaCO3(ò)  ÑaO(ò) + ÑO2(ã), {H  0.

Çâåðíіòü óâàãó: ïðÿìà ðåàêöіÿ åíäîòåðìі÷íà, à îáåðíåíà – åêçîòåðìі÷-
íà. Êіëüêіñòü òåïëîòè, ÿêà âèòðà÷àєòüñÿ íà ðîçêëàäàííÿ êàëüöіé êàðáîíà-
òó, äîðіâíþє êіëüêîñòі òåïëîòè, ÿêà âèäіëÿєòüñÿ âíàñëіäîê ðåàêöії ìіæ
âіäïîâіäíèìè îêñèäàìè.

Ñïî÷àòêó øâèäêіñòü ïðÿìîї ðåàêöії áóäå âèñîêîþ, îäíàê çі çìåíøåí-
íÿì êîíöåíòðàöії ðåàãåíòіâ ïðÿìà ðåàêöіÿ ïîñòóïîâî óïîâіëüíþâàòèìåòü-
ñÿ. Îñêіëüêè âíàñëіäîê ïåðåáіãó ïðÿìîї ðåàêöії çðîñòàòèìå êîíöåíòðàöіÿ
її ïðîäóêòіâ, òî ïðèøâèäøèòüñÿ îáåðíåíà ðåàêöіÿ, äëÿ ÿêîї öі ðå÷îâèíè є
ðåàãåíòàìè. Íàñòàíå ìèòü, êîëè øâèäêіñòü ïðÿìîї ðåàêöії äîðіâíþâàòèìå
øâèäêîñòі îáåðíåíîї ðåàêöії – ñèñòåìà ïåðåéäå â ñòàí 
õіìі÷íîї ðіâíîâàãè. Îáèäâі ðåàêöії òðèâàòèìóòü, îäíàê
êîíöåíòðàöії ïðîäóêòіâ і ðåàãåíòіâ іç ÷àñîì íå çìіíþâàòè-
ìóòüñÿ.

Ðèñ. 9.1. Ãîðіííÿ
ìàãíіþ

Ðèñ. 9.2. Ñõåìàòè÷íå çîáðà-
æåííÿ îáîðîòíîї ðåàêöії

âîäíþ ç éîäîì.

1 Її ðîçìіùåíî â Äîäàòêó.

Ðèñ. 9.3. Ó çàêðèòіé ñèñòåìі ðåàêöіÿ òåðìі÷íîãî ðîçêëàäàííÿ 
êàëüöіé êàðáîíàòó îáîðîòíà. Ó ðåàêöіéíіé ñóìіøі є ÿê ðåàãåí-
òè, òàê і ïðîäóêòè ðåàêöії: êàëüöіé êàðáîíàò, êàëüöіé îêñèä і 

êàðáîí(ІV) îêñèä
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Ïðèíöèï Ëå Øàòåëüє. ×è ìîæíà çðóøèòè õіìі÷íó ðіâíîâàãó? Àäæå 
âèðîáíèöòâî ñóëüôàòíîї êèñëîòè, àìîíіàêó, áàãàòüîõ іíøèõ íåîðãàíі÷íèõ
і îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ïîâ’ÿçàíå ç îáîðîòíèìè ïðîöåñàìè. ßêùî íå êåðóâà-
òè íèìè ççîâíі, íåìîæëèâî áóäå îòðèìàòè öіëüîâèé ïðîäóêò õіìі÷íîãî
âèðîáíèöòâà. Âè âæå çíàєòå, ùî íà øâèäêіñòü õіìі÷íèõ ðåàêöіé óïëèâà-
þòü êîíöåíòðàöіÿ ðåàãåíòіâ, òåìïåðàòóðà òà (äëÿ ãàçóâàòèõ ðå÷îâèí) òèñê.
Òîáòî, çìіíèâøè öі óìîâè, ìîæíà ïðèøâèäøóâàòè ÷è óïîâіëüíþâàòè ÿê
ïðÿìó, òàê і îáåðíåíó ðåàêöії.

Ó 1864 ðîöі Àíðі Ëå Øàòåëüє (ðèñ. 9.5) ñôîðìóëþâàâ çàãàëüíèé ïðèí-
öèï çìіùåííÿ õіìі÷íîї ðіâíîâàãè:

система, що перебуває в стані стійкої хімічної рівноваги, під зовнішнім 
упливом (зміною температури, тиску, концентрації реагентів і продуктів
реакції тощо) прагне повернутися до стану рівноваги, компенсувавши дію 
впливу.

Ðèñ. 9.4. Àíðі Ëóї Ëå Øàòåëüє (1850–1936, Ôðàíöіÿ),
ôіçèê і õіìіê, ìåòàëîçíàâåöü. Ñôîðìóëþâàâ (1884) çàãàëü-
íèé çàêîí çìіùåííÿ õіìі÷íîї ðіâíîâàãè. Äîñëіäæóâàâ âèñî-
êîòåìïåðàòóðíі ïðîöåñè, ñïëàâè ìåòàëіâ, ñêîíñòðóþâàâ ìå-
òàëîãðàôі÷íèé ìіêðîñêîï. Çà àêòèâíîї ó÷àñòі Ëå Øàòåëüє
ôіçè÷íà õіìіÿ òà õіìі÷íà òåõíîëîãіÿ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñàìî-
ñòіéíі ãàëóçі íàóêè, ùî àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ. Ëå Øàòåëüє
áóëî óäîñòîєíî áàãàòüîõ íàãîðîä: ó 1886 ð. âіí ñòàâ êàâàëå-
ðîì îðäåíà Ïî÷åñíîãî ëåãіîíó, ó 1916 ð. îäåðæàâ ìåäàëü 
Äåâі Ëîíäîíñüêîãî êîðîëіâñüêîãî òîâàðèñòâà

Ðîçãëÿíüìî ïðèêëàäè êåðóâàííÿ õіìі÷íîþ ðіâíîâàãîþ âіäïîâіäíî äî
öüîãî ïðèíöèïó. Ñèíòåç àìîíіàêó ç àçîòó òà âîäíþ – îáîðîòíèé ïðîöåñ:

N2(ã) + 3Í2(ã)  2NH3(ã), {H  0.

Ïðÿìà ðåàêöіÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ âèäіëåííÿì òåïëà, à îáåðíåíà, âіäïî-
âіäíî, éîãî ïîãëèíàííÿì. ßêùî òåïëî íàäõîäèòèìå ççîâíі, òî çàêðèòà
ñèñòåìà ìàє éîãî ïîãëèíóòè – òîáòî ïðèøâèäøèòüñÿ îáåðíåíà ðåàêöіÿ – 
ðîçêëàäàííÿ àìîíіàêó. ßêùî æ òåïëî âіäâîäèòè іç ñèñòåìè íàçîâíі, äëÿ 
êîìïåíñàöії éîãî âòðàòè ìàє ïðèøâèäøèòèñÿ ïðÿìà ðåàêöіÿ. Òîáòî âíà-
ñëіäîê ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ðіâíîâàãà åêçîòåðìі÷íîї ðåàêöії çñóíåòü-
ñÿ ëіâîðó÷, à åíäîòåðìі÷íîї – ïðàâîðó÷. Óíàñëіäîê çíèæåííÿ òåìïåðàòó-
ðè âñå âіäáóäåòüñÿ íàâïàêè.

Öÿ ðåàêöіÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ çíèæåííÿì òèñêó: çà êîåôіöієíòàìè ïåðåä
ôîðìóëàìè ðå÷îâèí ëåãêî âèçíà÷èòè, ùî â ðåàêöіþ âñòóïàþòü ãàçè, 
ñóìàðíà êіëüêіñòü ðå÷îâèíè ÿêèõ ñòàíîâèòü 4 ìîëü, à óòâîðþєòüñÿ ãàç
êіëüêіñòþ ðå÷îâèíè 2 ìîëü. Òîáòî ÿêùî ïіäâèùèòè òèñê, òî äëÿ êîìïåí-
ñàöії öієї äії ðіâíîâàãà çñóíåòüñÿ â áіê ïðÿìîї ðåàêöії. ßêùî òèñê çíèçèòè, 
òî íàâïàêè – ó áіê îáåðíåíîї. Çâåðíіòü óâàãó: òèñê ó ñèñòåìі çóìîâëåíèé 
ëèøå ãàçóâàòèìè ðå÷îâèíàìè.

Êîíöåíòðàöіÿ ðåàãåíòіâ і ïðîäóêòіâ ðåàêöії òàêîæ óïëèâàє íà øâèä-
êіñòü õіìі÷íîї ðåàêöії. Çі çáіëüøåííÿì êîíöåíòðàöії ðåàãåíòіâ òà çìåí-
øåííÿì êîíöåíòðàöії ïðîäóêòіâ ðåàêöії ïðèøâèäøóєòüñÿ ïðÿìà ðåàêöіÿ,
і íàâïàêè – çі çìåíøåííÿì êîíöåíòðàöії ðåàãåíòіâ òà çáіëüøåííÿì êîí-
öåíòðàöії ïðîäóêòіâ ðåàêöії ïðèøâèäøóєòüñÿ îáåðíåíà ðåàêöіÿ. Çâåðíіòü
óâàãó: êàòàëіçàòîð îäíàêîâîþ ìіðîþ ïðèøâèäøóє ÿê ïðÿìó, òàê і îáåðíå-
íó ðåàêöіþ, òîìó íà ñòàí õіìі÷íîї ðіâíîâàãè íå âïëèâàє.

Складіть термохімічне рівняння синтезу гідроген йодиду з простих речовин (ре-
акція ендотермічна, реагенти й продукти – гази). Проаналізуйте зміщення хі-
мічної рівноваги під упливом різних чинників у цій реакції та в реакції термічного 

розкладання кальцій карбонату.

  Íåîáîðîòíі ðåàêöії âіäáóâàþòüñÿ ëèøå â îäíîìó íàïðÿìêó, îáîðîòíі
ðåàêöії âіäáóâàþòüñÿ îäíî÷àñíî ó äâîõ ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìêàõ – ïðÿ-
ìîìó òà îáåðíåíîìó.

  Ó ðіâíÿííÿõ îáîðîòíèõ õіìі÷íèõ ðåàêöіé çàìіñòü çíàêà «=» âèêîðèñòî-
âóþòü çíàê « », ÿêèé óêàçóє íà îäíî÷àñíèé ïåðåáіã äâîõ ïðîòèëåæíèõ
çà íàïðÿìêàìè ðåàêöіé – ïðÿìîї () òà îáåðíåíîї ().

  Ðåàêöіÿ íåîáîðîòíà, ÿêùî â ðåàêöіéíіé ñóìіøі ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïðî-
öåñó íå ìîæíà âèÿâèòè õî÷à á îäèí ç ðåàãåíòіâ.

  Ðåàêöіÿ îáîðîòíà, ÿêùî ïіñëÿ òîãî, ÿê øâèäêіñòü îáåðíåíîї ðåàêöії
çðіâíÿєòüñÿ çі øâèäêіñòþ ïðÿìîї ðåàêöії, ó ðåàêöіéíіé ñóìіøі є і ðåà-
ãåíòè, і ïðîäóêòè.

  Ó ñòàíі õіìі÷íîї ðіâíîâàãè øâèäêіñòü ïðÿìîї ðåàêöії äîðіâíþє øâèäêî-
ñòі îáåðíåíîї ðåàêöії.

  Ñèñòåìà, ùî ïåðåáóâàє â ñòàíі ñòіéêîї õіìі÷íîї ðіâíîâàãè, ïіä çîâíіø-
íіì óïëèâîì ïðàãíå ïîâåðíóòèñÿ äî ñòàíó ðіâíîâàãè, êîìïåíñóâàâøè
éîãî äіþ.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете ви 
відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Чому до необоротних процесів відно-
сять горіння деревини, зсідання молока,
скисання виноградного соку, а до оборот-
них – електролітичну дисоціацію гідроген 
сульфіду у водному розчині, утворення гід-
роген йодиду, перетворення кисню на озон,
газування води карбон(IV) оксидом? Скла-
діть рівняння оборотних реакцій. Нітро -
ген(IV) оксид (газ бурого кольору) унаслі-
док охолодження перетворюється на без-
барвний димер. Цей процес оборотний:
зміщення хімічної рівноваги визначають за
зміною інтенсивності забарвлення газу – з
підвищенням температури вона посилю-
ється. На рисунку 9.5 зображено графіки
швидкостей прямої та оберненої реакцій.
Визначте, який з графіків відображає зміну 
швидкості прямої реакції, який  – оберненої.
Поясніть, який фрагмент графіків відпові-
дає стану динамічної рівноваги.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Ðèñ. 9.5.
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2. Перетворіть схеми оборотних наведених реакцій на хімічні рівняння. Проаналі-
зуйте зміщення хімічної рівноваги в цих реакціях під упливом різних чинників:

а) CO(г) + H2O(г) ⇄ СO2(г) + H2(г), ΔH < 0
б) CO(г) + O2(г) ⇄ СO2(г), ΔH < 0
в) N2O4(г) ⇄ NO2 (г), ΔH > 0
г) С(т) + Н2О(г) ⇄ СО(г) + Н2(г), ΔH > 0 
д) РCl5(г) ⇄ РCl3(г) + Cl2(г); ΔH > 0
3. У виробництві сульфатної кислоти використовують оборотну реакцію окиснення 

сульфур(IV) оксиду до сульфур(VІ) оксиду киснем (реакція екзотермічна, реагенти й
продукти – гази). Складіть термохімічне рівняння цієї реакції, проаналізуйте зміщення
хімічної рівноваги в ній під упливом різних чинників.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

4. Придумайте мнемонічне правило для ліпшого розуміння принципа Ле Шательє.
5. Дізнайтеся, де ще, окрім хімії, працює принцип Ле Шательє, і підготуйте стисле
повідомлення за результатами дослідження.

§ 10. Ãіäðîëіç ñîëåé
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  характеризувати суть гідролізу солей;
  експериментально визначати рН середовища водних розчинів солей за допомо-

гою індикаторів;
  прогнозувати можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних розчи-

нів солей;
  складати рівняння реакцій гідролізу солей.

Грец. ὕδωρ — вода, λύσις – розкладання. Поясніть, про що, 
на вашу думку, ідеться в параграфі. Пригадайте, чи тра-
плявся вам цей термін раніше. У якому контексті?

Ñîëі – ñèëüíі åëåêòðîëіòè. Öå âè âèâ÷èëè â êóðñі õіìії îñíîâíîї øêî-
ëè. Òîáòî ðîç÷èííі ñîëі ó âîäíèõ ðîç÷èíàõ äèñîöіþþòü ïîâíіñòþ òà íå -
îáîðîòíî ç óòâîðåííÿì ãіäðàòîâàíèõ éîíіâ.

Ðèñ. 10.1. Ðîç÷èíåííÿ íàòðіé õëîðèäó ó âîäі: ìàêðî- і ìіêðîðіâíі

За рисунком 10.1 поясніть, які процеси відбуваються під час розчинення у воді
натрій хлориду, та складіть рівняння його електролітичної дисоціації. Чи є у

водному розчині натрій хлориду катіони Гідрогену або гідроксид-іони? Спрогнозуйте
забарвлення універсального індикаторного папірця в цьому розчині та перевірте свій 
прогноз експериментально.

Ëàáîðàòîðíèé äîñëіä 1.
Âèçíà÷åííÿ ðÍ ñåðåäîâèùà âîäíèõ ðîç÷èíіâ ñîëåé çà äîïîìîãîþ
іíäèêàòîðіâ

Ïðèãàäàéòå òà íåóõèëüíî âèêîíóéòå

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ ÏІÄ ×ÀÑ ÐÎÁÎÒÈ 
Ç ÎÁËÀÄÍÀÍÍßÌ І ÐÅÀÊÒÈÂÀÌÈ  

Îáëàäíàííÿ: øòàòèâ ç ïðîáіðêàìè àáî ïëàñòèíà іç çàãëèáèíàìè, ïіïåò-
êè àáî ñêëÿíі ïàëè÷êè, óíіâåðñàëüíèé іíäèêàòîðíèé ïàïіð.

Ðåàêòèâè: âîäíі ðîç÷èíè ñîëåé – íàòðіé õëîðèäó, íàòðіé êàðáîíàòó,
àëþìіíіé õëîðèäó.1

Çàâäàííÿ. Âèçíà÷òå pÍ ñåðåäîâèùà âèäàíèõ âàì âîäíèõ ðîç÷èíіâ 
ñîëåé.

Ðåçóëüòàòè äîñëіäó çàïèøіòü äî òàáëèöі çà çðàçêîì:

Ôîðìóëà
ñîëі

Êîëіð óíіâåðñàëüíîãî
іíäèêàòîðà ó âîäíîìó

ðîç÷èíі ñîëі

Ïðèáëèçíå çíà÷åííÿ
pÍ âîäíîãî ðîç÷èíó

ñîëі

Ñåðåäîâèùå
âîäíîãî ðîç÷èíó

ñîëі

Ðåçóëüòàòè äîñëіäó, ìàáóòü, âèÿâèëèñÿ äëÿ âàñ äåùî íåñïîäіâàíèìè.
Âè ïðàâèëüíî ñïðîãíîçóâàëè, ùî ñåðåäîâèùå âîäíîãî ðîç÷èíó íàòðіé õëî-
ðèäó íåéòðàëüíå é, íàïåâíî, ââàæàëè, ùî ñåðåäîâèùå âîäíèõ ðîç÷èíіâ
óñіõ ñîëåé ìàє áóòè íåéòðàëüíèì. Àäæå âíàñëіäîê åëåêòðîëіòè÷íîї äèñî-
öіàöії ñîëåé óòâîðþþòüñÿ êàòіîíè ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ2 é àíіîíè êèñëîò-
íèõ çàëèøêіâ, à ñòóïіíü äèñîöіàöії âîäè íà êàòіîíè Ãіäðîãåíó é ãіäðîêñèä-
àíіîíè ìіçåðíî ìàëèé3.

Ñïðîáóéìî ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó âèÿâëåíîї ñóïåðå÷íîñòі. Ïðîàíàëіçóéìî
õіìі÷íèé ñêëàä íàòðіé õëîðèäó, íàòðіé êàðáîíàòó, àëþìіíіé õëîðèäó ç
îãëÿäó íà òå, ç ÿêèõ êàòіîíіâ і àíіîíіâ ñêëàäàþòüñÿ їõíі êðèñòàëè і ïðî-
äóêòàìè âçàєìîäії ÿêèõ êèñëîò é îñíîâ є öі ñîëі.

Íàòðіé õëîðèä ñêëàäàєòüñÿ ç êàòіîíіâ Íàòðіþ òà õëîðèä-àíіîíіâ, òîáòî 
є ïðîäóêòîì ðåàêöії ìіæ ñèëüíèìè åëåêòðîëіòàìè – íàòðіé ãіäðîêñèäîì і 
õëîðèäíîþ êèñëîòîþ. Íàòðіé êàðáîíàò ñêëàäàєòüñÿ ç êàòіîíіâ Íàòðіþ òà 
êàðáîíàò-àíіîíіâ, òîáòî є ïðîäóêòîì ðåàêöії ìіæ ñèëüíîþ îñíîâîþ íàòðіé 
ãіäðîêñèäîì і ñëàáêîþ êàðáîíàòíîþ êèñëîòîþ. Àëþìіíіé õëîðèä ñêëàäà-
єòüñÿ ç êàòіîíіâ Àëþìіíіþ òà õëîðèä-àíіîíіâ, òîáòî є ïðîäóêòîì ðåàêöії 
ìіæ ñëàáêîþ îñíîâîþ àëþìіíіé ãіäðîêñèäîì і ñèëüíîþ õëîðèäíîþ êèñëî-
òîþ.

Îòæå, ìîæíà âèÿâèòè ïåâíі çàêîíîìіðíîñòі. Íàçâіòü їõ, ïðîàíàëіçó-
âàâøè ñõåìó íà ðèñóíêó 10.2.

1 Òà/àáî іíøèõ ñîëåé íà ðîçñóä ó÷èòåëÿ àáî â÷èòåëüêè õіìії.
2 Óíàñëіäîê äèñîöіàöії ñîëåé àìîíіþ – êàòіîíè àìîíіþ.
3 Ëèøå îäíà ìîëåêóëà âîäè ç 550 000 її ìîëåêóë äèñîöіþє íà êàòіîí Ãіäðîãåíó 

òà ãіäðîêñèä-іîí.
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Ðèñ. 10.2. Õàðàêòåð ñåðåäîâèùà âîäíîãî ðîç÷èíó ñîëі çàëåæèòü
âіä ñèëè âіäïîâіäíèõ êèñëîòè òà îñíîâè

Çâіäêè æ óçÿâñÿ â ðîç÷èíàõ ñîëåé íàäëèøîê êàòіîíіâ Ãіäðîãåíó àáî 
ãіäðîêñèä-іîíіâ? Àäæå ñàìå âîíè çóìîâëþþòü êèñëå àáî ëóæíå ñåðåäîâè-
ùå. Âî÷åâèäü, ÿêùî äî ñêëàäó ñîëі âõîäÿòü éîíè, ÿêèì âіäïîâіäàþòü
ñëàáêà îñíîâà àáî ñëàáêà êèñëîòà, ïðîöåñ ðîç÷èíåííÿ íå îáìåæóєòüñÿ
ëèøå ïåðåõîäîì êàòіîíіâ é àíіîíіâ ñîëі â ðîç÷èí.

Àíіîíè ñîëі, óòâîðåíîї ñëàáêîþ êèñëîòîþ, âçàєìîäіÿòèìóòü ç ìîëåêó-
ëàìè âîäè. Óíàñëіäîê ðåàêöії îáìіíó óòâîðþâàòèìóòüñÿ ìîëåêóëè ñëàáêîї
êèñëîòè òà ãіäðîêñèä-іîíè. Òîæ ðîç÷èí ñîëі ìàòèìå ëóæíó ðåàêöіþ:

Àíіîí– + HOH ⇄ HÀíіîí + OH–.

Àíàëîãі÷íî êàòіîíè ñëàáêîї îñíîâè çâ’ÿçóâàòèìóòü ãіäðîêñèä àíіîíè ç
óòâîðåííÿì íàäëèøêó êàòіîíіâ Ãіäðîãåíó:

Êàòіîí+ + HOH ⇄ ÊàòіîíÎÍ + H+.

Òîæ òåïåð çðîçóìіëî, ùî âіäáóëîñÿ ó âîäíîìó ðîç÷èíі íàòðіé êàðáîíà-
òó:

Na2CO3  2Na+ + CO2–
3 ;

2Na+ + CO2–
3 + HOH ⇄ 2Na+ + HCO–

3 + ÎÍ–;

CO2–
3 + HOH ⇄ HCO–

3 + ÎÍ–.

Çâåðíіòü óâàãó: êàðáîíàò-àíіîí äâîçàðÿäíèé, òîæ ìîæëèâå ïðèєäíàí-
íÿ íèì ùå îäíîãî êàòіîíà Ãіäðîãåíó:

HCO–
3 + HOH ⇄ HCO3 + ÎÍ–.

Òîáòî ïðîöåñ ãіäðîëіçó íàòðіé êàðáîíàòó äâîñòàäіéíèé:

І ñòàäіÿ: CO2–
3 + HOH ⇄ HCO–

3 + ÎÍ–;

ІІ ñòàäіÿ: HCO–
3 + HOH ⇄ H2CO3 + ÎÍ–.

Çâåðíіòü óâàãó: íà äðóãіé ñòàäії ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòêà ãіäðîãåíêàðáî-
íàò-іîíіâ ç-ïîìіæ òèõ, ùî óòâîðèëèñÿ íà ïåðøіé ñòàäії, çàçíàє ãіäðîëіçó.
Òîìó çàïèñóâàòè ñóìàðíå ðіâíÿííÿ é ñêîðî÷óâàòè ôîðìóëè éîíіâ, ùî 
áåðóòü ó÷àñòü ó ãіäðîëіçі, íå ìîæíà.

Òàê ñàìî ïîåòàïíî âіäáóâàєòüñÿ ãіäðîëіç àëþìіíіé õëîðèäó:

ÀlCl3  Àl3+ + 3Cl–; 

Àl3+ + 3Cl– + HOH ⇄ ÀlÎÍ2+ + 3Cl– + H+;

І ñòàäіÿ: Àl3+ + HOH ⇄ ÀlÎÍ2+ H+;

ІІ ñòàäіÿ: ÀlÎÍ2+ + HOH ⇄  Àl(OH)+2 + H+; 

ІІІ ñòàäіÿ: Àl(OH)+2 + HOH ⇄  Àl(OH)3 + H+.

Çâåðíіòü óâàãó: ãіäðîëіç íà äðóãіé ñòàäії âіäáóâàєòüñÿ â çíà÷íî ìåíøî-
ìó ñòóïåíі, íіæ íà ïåðøіé, à íà òðåòіé – ìàéæå íå âіäáóâàєòüñÿ. Ïðî öå
ñâіä÷èòü ïðîçîðіñòü ðîç÷èíó. Òîáòî àëþìіíіé ãіäðîêñèäó óòâîðþєòüñÿ òàê
ìàëî, ùî íà ïðîñòå îêî ïîáà÷èòè éîãî íåìîæëèâî.

Перетворіть скорочені йонні рівняння кожної зі стадій реакцій гідролізу натрій
карбонату та алюміній хлориду на молекулярні.

À ÿêùî ñëàáêі îáèäâі – і îñíîâà, і êèñëîòà, ç êàòіîíіâ é àíіîíіâ ÿêèõ 
ñêëàäàєòüñÿ ñіëü? Ó öüîìó ðàçі ãіäðîëіç òàêîæ âіäáóâàєòüñÿ, áî êàòіîíè
ñëàáêîї îñíîâè çâ’ÿçóþòü ãіäðîêñèä àíіîíè, à àíіîíè ñëàáêîї êèñëîòè –
êàòіîíè Ãіäðîãåíó. Òîáòî âіäáóâàòèìóòüñÿ äâі íåçàëåæíі îáîðîòíі ðåàêöії.
Òîæ ÿêèõ éîíіâ – H+ ÷è H– – ó ðîç÷èíі âèÿâèòüñÿ áіëüøå, çàëåæèòü âіä 
ñòóïåíÿ ïåðåáіãó êîæíîї ç íèõ.

Óíàñëіäîê çâ’ÿçóâàííÿ ãіäðîêñèä-іîíіâ і éîíіâ Ãіäðîãåíó їõíі êîíöåí-
òðàöії â ðîç÷èíі çìåíøóþòüñÿ. Òîæ çãіäíî ç ïðèíöèïîì Ëå Øàòåëüє ðіâ-
íîâàãà ðåàêöії îáìіíó ìіæ ñіëëþ é âîäîþ çìіùóâàòèìåòüñÿ â áіê óòâîðåí-
íÿ ïðîäóêòіâ ãіäðîëіçó àæ äî ïîâíîãî ãіäðîëіçó ñîëі â îêðåìèõ âèïàäêàõ.

Алюміній сульфід у розчині зазнає повного гідролізу. Складіть скорочені йонні
рівняння кожної стадії гідролізу цієї сполуки за: а) катіоном; б) аніоном.

Áіëüøå ïðî âïëèâ ðіçíèõ ÷èííèêіâ íà ïåðåáіã ãіäðîëіçó ñîëåé áóäå â
íàñòóïíîìó ïàðàãðàôі.

                                    
  Ãіäðîëіç ñîëі – ðåàêöіÿ éîííîãî îáìіíó ìіæ éîíàìè ñîëі òà ìîëåêóëàìè
âîäè, óíàñëіäîê ÿêîї ñåðåäîâèùå ðîç÷èíó ñîëі ìîæå ñòàòè âіäìіííèì
âіä íåéòðàëüíîãî.

  Ãіäðîëіç ñîëі, óòâîðåíîї ñëàáêîþ îñíîâîþ é ñèëüíîþ êèñëîòîþ, – öå
ãіäðîëіç çà êàòіîíîì. Óíàñëіäîê öüîãî ñåðåäîâèùå ðîç÷èíó ñòàє êèñëèì:

  Êàòіîín+ + HOH ⇄ ÊàòіîíÎÍ(n–1)+ + H+.
  Ãіäðîëіç ñîëі, óòâîðåíîї ñèëüíîþ îñíîâîþ òà ñëàáêîþ êèñëîòîþ, – öå 
ãіäðîëіç çà àíіîíîì. Óíàñëіäîê öüîãî ñåðåäîâèùå ðîç÷èíó ñòàє ëóæíèì.

  Àíіîín– + HOH ⇄ ÍÀíіîí(n–1)– + H–.
  Ùîá ñêëàñòè ðіâíÿííÿ ðåàêöії ãіäðîëіçó ñîëі, ñêëàäàєìî ðіâíÿííÿ її 
åëåêòðîëіòè÷íîї äèñîöіàöії. Âèçíà÷àєìî éîí ñëàáêîãî åëåêòðîëіòó.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ



4746 Òåìà 3 Õіìі÷íі ðåàêöіі

Çàïèñóєìî éîííå ðіâíÿííÿ ðåàêöії ãіäðîëіçó çà ó÷àñòі öüîãî éîíà.
Âèçíà÷àєìî ñåðåäîâèùå ðîç÷èíó ñîëі.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Спрогнозуйте характер середовища у водних розчинах цинк сульфату, літій 
сульфіду, ферум(ІІІ) хлориду, калій карбонату, натрій етаноату. Складіть рівняння
відповідних реакцій. 2. Проаналізуйте інформацію: 1) алюміній сульфід добувають на-
гріванням суміші алюмінію із сіркою та зберігають у щільно закоркованій посудині. За
зберігання на повітрі він перетворюється на розпливчасту масу з неприємним запахом
тухлих яєць; 2) якщо у водний розчин цинк хлориду занурити цинкову пластинку, по-
чнуть виділятися бульбашки газу; 3) унаслідок зливання водних розчинів натрій карбо-
нату та ферум(III) хлориду випадає бурий осад і виділяється газ; 4) середовище вод-
ного розчину мила (пригадайте його хімічний склад) лужне. Поясніть ці явища, скла-
діть рівняння відповідних реакцій на підтвердження своїх міркувань. 3. Поясніть, до-
бавляння яких речовин до розчину ферум(ІІІ) хлориду підсилить його гідроліз: 
а) хлоридна кислота; б) натрій гідроксид; в) магній хлорид; г) натрій карбонат. Відпо-
відь обґрунтуйте. 4. У таблиці розчинності на місці купрум(ІІ) карбонату прочерк. Лише
в 1959 році цю речовину добули за особливих умов – 150 °С в атмосфері вуглекислого
газу під тиском 60–80 атм. Поясніть, чому не можна добути цю сіль реакцією йонного 
обміну в розчині. 5. Порівняйте відомі вам реакції гідролізу за участі органічних і неор-
ганічних речовин. Відповідь оформте як таблицю або діаграму Венна.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

6. Складіть сенкан «Гідроліз» або/та мнемонічне правило, що дає змогу передба-
чити характер середовища водного розчину певної солі. 

§ 11. Ïðî ãіäðîëіç äîêëàäíіøå 
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  пояснювати вплив різних чинників на гідроліз солей;
  обґрунтовувати вплив гідролізу солей на рН ґрунтів.

Ãіäðîëіç – îáîðîòíà ðåàêöіÿ. Òîæ її ïåðåáіãîì ìîæíà êåðóâàòè çãіäíî ç
ïðèíöèïîì Ëå Øàòåëüє. Ãіäðîëіç ñîëåé – ïðîöåñ, îáåðíåíèé ðåàêöії íåé-
òðàëіçàöії, óíàñëіäîê ÿêîї óòâîðþþòüñÿ ñіëü òà âîäà. Ðåàêöіÿ íåéòðàëіçà-
öії åêçîòåðìі÷íà, òîæ ãіäðîëіç є åíäîòåðìі÷íèì ïðîöåñîì. Îäíèì ç ðåàãåí-
òіâ ó ðåàêöіÿõ ãіäðîëіçó є âîäà, òîìó ðîçáàâëÿííÿ ðîç÷èíó ñîëі çñóâàє
ðіâíîâàãó â áіê óòâîðåííÿ ïðîäóêòіâ, òîáòî ïіäñèëþє ãіäðîëіç.

Óíàñëіäîê ãіäðîëіçó â ðîç÷èíі ñîëі óòâîðþєòüñÿ íàäëèøîê êàòіîíіâ Ãіä-
ðîãåíó (ó ÿêîìó âèïàäêó?) àáî ãіäðîêñèä-іîíіâ (ó ÿêîìó âèïàäêó?). ßêùî
îäèí ç ïðîäóêòіâ ãіäðîëіçó ñîëі çàëèøàє ñôåðó ðåàêöії, õіìі÷íà ðіâíîâàãà
òàêîæ çñóâàєòüñÿ ïðàâîðó÷ – ãіäðîëіç ïîñèëþєòüñÿ. Öå âëàñòèâî ñîëÿì
ñëàáêèõ, ëåòêèõ і íåñòіéêèõ êèñëîò – êàðáîíàòíîї, ñóëüôіäíîї, ñóëüôіòíîї.

1. Спрогнозуйте, підсилиться чи послабиться гідроліз солі, здатної до нього, 
унаслідок нагрівання її розчину. 2. Поясніть, чому для добування реакцією об-
міну солей слабких основ або слабких кислот потрібно використовувати холод-

ні концентровані розчини реагентів. 3. Поясніть, чому добавлянням до сольового 
розчину лугу або сильної кислоти можна посилити або послабити гідроліз солі. Наве-
діть приклади. 4. На прикладі натрій карбонату поясніть, чому внаслідок кип’ятіння

його розчину збільшується лужність середовища. Які два чинники в цьому випадку
підсилюють гідроліз?

Ãіäðîëіç ñîëåé є îñíîâîþ áàãàòüîõ âàæëèâèõ ïðîöåñіâ ó ïðèðîäі. Íàïðè-
êëàä, ãіäðîëіç ìіíåðàëіâ ãіðñüêèõ ïîðіä ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìіíîþ êàðêàñ-
íîї ñòðóêòóðè ïîëüîâèõ øïàòіâ, ÿêі ïåðåòâîðþþòüñÿ íà øàðóâàòі ãëèíèñòі
ìіíåðàëè (ðèñ. 11.1):

K++ÀlSiO–
8 + HOH ⇄ HÀlSi3O8 + K++ OH–

ÀlSiO–
8 + HOH ⇄ HÀlSi3O8 + OH–

Визначте ступені окиснення хімічних елементів в ортоклазі KÀlSiO8 .

1
 

2

Ðèñ. 11.1. 1. Ïîëüîâі øïàòè, çîêðåìà îðòîêëàç (1), – íàéïîøèðåíіøі ïîðîäîòâіðíі 
ìіíåðàëè, ìàñîâà ÷àñòêà ÿêèõ ó çåìíіé êîðі áëèçüêî 50 %. Óíàñëіäîê ãіäðîëіçó òà 
іíøèõ ïðîöåñіâ óòâîðþþòüñÿ îñàäîâі ïîðîäè. 2. Êàîëіíîâі øàðè íàä ãðàíіòàìè â

Ïîëîíîâñüêîìó ðîäîâèùі êàîëіíіâ (Óêðàїíà, Õìåëüíè÷÷èíà)

Òàêîæ ãіäðîëіç ñîëåé óïëèâàє íà ïîêàçíèê pH ґðóíòіâ. Âèñîêà ëóæ-
íіñòü, ÿê і ïіäâèùåíà êèñëîòíіñòü ґðóíòó, ìîæå ñòâîðþâàòè äóæå íåñïðè-
ÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîñòó é ðîçâèòêó áàãàòüîõ êóëüòóð. Ëóæíі ґðóíòè ìàþòü
íèçüêó ðîäþ÷іñòü, îñêіëüêè çàçâè÷àé âàæêі, â’ÿçêі, ïîãàíî ïðîïóñêàþòü
âîëîãó é ñëàáî íàñè÷åíі ãóìóñîì. Ó íèõ âèñîêèé óìіñò ñîëåé Êàëüöіþ é
çàâèñîêå çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà ðÍ.

Поясніть, чому: а) високий уміст солей Кальцію зумовлює підвищену лужність 
ґрунту; б) для зниження лужності ґрунту використовують добриво амоній суль-
фат або обробляють ділянку водним розчином ферум(ІІ) сульфату, купрум(ІІ)

сульфату, алюміній сульфату, амоній нітрату.

Çàâèñîêà êèñëîòíіñòü (ðÍ íèæ÷å 5,0) ґðóíòó ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî
áàãàòî ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ïåðåõîäÿòü ó ñòàí, ó ÿêîìó їõ íå çàñâîþþòü
ðîñëèíè. Äî òîãî æ áàãàòî ÿêі ç êîðèñíèõ áàêòåðіé ïðèïèíÿþòü æèòòєäі-
ÿëüíіñòü çà òàêèõ óìîâ. Äëÿ çìåíøåííÿ êèñëîòíîñòі âèêîðèñòîâóþòü
êàëіé êàðáîíàò – ïîòàø (ïîÿñíіòü ÷îìó).

Якщо вирощувати гортензію на ділянці, де рі-
вень рН ґрунту становить 6,0–6,2, то на рослині роз-
пустяться рожеві квіти. Якщо ж знизити рН до 5,0–
5,2, то виростуть квіти з блакитними або фіолетови-
ми пелюстками. Ґрунт з рН між 5,5–6,0 зумовить 

р у ф

фіолетовий колір квітів або суміш рожевого і бла-
китного на одному кущі гортензії. Якщо полити ней-
тральний ґрунт слабким розчином ферум(ІІ) суль-
фату, гортензія забарвиться у фіолетовий (пояс-
ніть чому) колір (рис. 11.2).

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Ðèñ. 11.2. pH ìàє çíà÷åííÿ!
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  Ãіäðîëіç – îáîðîòíà ðåàêöіÿ.
  Ïåðåáіãîì ãіäðîëіçó ìîæíà êåðóâàòè çãіäíî ç ïðèíöèïîì Ëå Øàòåëüє.
  Ãіäðîëіç ñîëåé – ïðîöåñ, îáåðíåíèé ðåàêöії íåéòðàëіçàöії.
  Ãіäðîëіç є åíäîòåðìі÷íèì ïðîöåñîì.
  Ãіäðîëіç ñîëåé є îñíîâîþ áàãàòüîõ âàæëèâèõ ïðîöåñіâ ó ïðèðîäі.
  Ãіäðîëіç ñîëåé óïëèâàє íà ïîêàçíèê pH ґðóíòіâ.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Класифікуйте реакцію гідролізу за ознакою оборотності та тепловим ефектом.
2. Поясніть, для чого під час кип’ятіння білизни добавляють пральну соду – натрій 
карбонат. 3. Якщо в складі ґрунтових солей переважають сульфат і хлорид Натрію, 
утворюються солончаки, якщо натрій карбонат – солонці. Поясніть, якою, на вашу 
думку, має бути реакція середовища солончаків та солонців. 4. Алюмокалієвий галун
[KAl(SO4)2 ∙ 12Н2O] накопичується в болотних ґрунтах морських узбереж і дельт тропі-
ків Америки, Азії та Африки, приморських низовин і боліт Нідерландів, Прибалтики, 
Скандинавії. Спрогнозуйте реакцію середовища цих ґрунтів, відповідь обґрунтуйте.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

5. Дослідіть pH ґрунтів у вашій місцевості. Перевірте експериментально, як можна 
вплинути на нього, використавши явище гідролізу солей.

§ 12. Ïîíÿòòÿ ïðî ãàëüâàíі÷íèé åëåìåíò ÿê õіìі÷íå äæåðåëî 
åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó

Після опрацювання параграфа ви зможете:
  пояснювати принцип дії гальванічного елемента;
  оцінювати негативний уплив на довкілля відпрацьованих гальванічних елементів
та дотримуватися правил їхньої утилізації.я

Ãàëüâàíі÷íèé åëåìåíò – õіìі÷íå äæåðåëî åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó, äіÿ
ÿêîãî ґðóíòóєòüñÿ íà âçàєìîäії äâîõ ìåòàëіâ êðіçü åëåêòðîëіò, óíàñëіäîê
÷îãî â çàìêíóòîìó ëàíöþçі âèíèêàє åëåêòðè÷íèé ñòðóì. Íà ðèñóíêó 12.1
çîáðàæåíî ìіäíî-öèíêîâèé ãàëüâàíі÷íèé åëåìåíò Äàíіåëÿ – ßêîáі.

Íà àíîäі âіäáóâàєòüñÿ îêèñíåííÿ öèíêó:

Zn0 – 2e = Zn2+.
Óíàñëіäîê öüîãî àòîìè Öèíêó ïåðåòâîðþþòüñÿ íà éîíè, ÿêі ïåðåõîäÿòü

ó ðîç÷èí, à öèíêîâèé àíîä ðîç÷èíÿєòüñÿ, éîãî ìàñà çìåíøóєòüñÿ. Çâåð-
íіòü óâàãó, ùî àíîä ó ãàëüâàíі÷íîìó åëåìåíòі є íåãàòèâíèì åëåêòðîäîì
(çà ðàõóíîê åëåêòðîíіâ, îòðèìàíèõ âіä àòîìіâ Öèíêó) íà âіäìіíó âіä ïðî-
öåñó åëåêòðîëіçó, äå éîãî ïіäêëþ÷åíî äî ïîçèòèâíîãî ïîëþñà çîâíіøíüîãî
äæåðåëà åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Åëåêòðîíè âіä àòîìіâ Öèíêó çîâíіøíіì åëåêòðè÷íèì êîëîì (ìåòàëåâèì
ïðîâіäíèêîì) ðóõàþòüñÿ äî êàòîäà, äå âіäáóâàєòüñÿ âіäíîâëåííÿ êàòіîíіâ
Êóïðóìó(ІІ) ç âîäíîãî ðîç÷èíó її ñîëі:

Cu2+ + 2 e = Cu0.
Óíàñëіäîê öüîãî óòâîðþþòüñÿ àòîìè Êóïðóìó, ÿêі îñіäàþòü íà ïîâåðõ-

íі êàòîäà, ìàñà ÿêîãî çáіëüøóєòüñÿ. Êàòîäîì ó ãàëüâàíі÷íîìó åëåìåíòі є
ïîçèòèâíî çàðÿäæåíèé åëåêòðîä. Ñóìàðíå ðіâíÿííÿ ðåàêöії, ùî âіäáóâà-
єòüñÿ â ìіäíî-öèíêîâîìó ãàëüâàíі÷íîìó åëåìåíòі, òàêå:  

Zn0 + Cu2+ = Zn2+ + Cu0.
Ñïðÿìîâàíèé òà óïîðÿäêîâàíèé ïîòіê çàðÿäæåíèõ ÷àñòèíîê (ó äàíîìó

âèïàäêó åëåêòðîíіâ) – öå åëåêòðè÷íèé ñòðóì, ÿêèé âèíèêàє â çîâíіøíüî-
ìó ëàíöþçі ãàëüâàíі÷íîãî åëåìåíòà.

Поясніть, чому електрони рухаються від атомів цинку до йонів Купруму, а не
навпаки. За потреби скористайтеся рядом активності металів.

SALt (Sustainable Alternative Lighting)  – 
лампа, яка може горіти протягом 8 годин 
на одній склянці води і двох чайних лож-
ках солі. Волонтер Грінпіс і за сумісни-
цтвом інженер університету De La Salle 
Айса Міжено (Aisa Mijeno, рис. 12.2) при-
йшла до ідеї створення «соляного сві-
тильника» під час перебування в місце-
вих філіппінських племенах. Це світлоді-
одна лампа, джерелом енергії для якої є
гальванічний елемент. За словами вина-
хідниці, готовий продукт – сольова бата-
рея – не тільки забезпечить світлом будинки без центральної електромережі, а й дасть
змогу заряджати мобільні пристрої (смартфони, планшети) через USB-порт, убудова-
ний у бічну частину лампи.

Ãàëüâàíі÷íі åëåìåíòè é äîâêіëëÿ. Âіä ÷àñіâ Ëóїäæі Ãàëüâàíі òà Àëåñ-
ñàíäðî Âîëüòà (ðèñ. 12.3) ñòâîðåíî áàãàòî ðіçíîâèäіâ õіìі÷íèõ äæåðåë

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Ðèñ. 12.1. À. Ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ ãàëüâàíі÷íîãî åëåìåíòà. 1. Öèíêîâèé àíîä. 
2. Ìіäíèé êàòîä. 3. Âîäíèé ðîç÷èí öèíê íіòðàòó (êîíöåíòðàöіÿ ñîëі 1 ìîëü/ë). 
4. Âîäíèé ðîç÷èí êóïðóì(ІІ) íіòðàòó (êîíöåíòðàöіÿ ñîëі 1 ìîëü/ë). 5. Ñîëüîâèé
ìіñòîê (âîäíèé ðîç÷èí íàòðіé õëîðèäó). 6. Ãàëüâàíîìåòð. Á. Ôîòî àíîäà і êàòîäà

Ðèñ. 12.2. Àéñà Ìіæåíî òà її âèíàõіä

А Б

1 2

3 4

5

6
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ñòðóìó, ÿêі ïðèíåñëè âåëè÷åçíó êîðèñòü ëþäñòâó. Ïðîòå ìàñîâå âèêîðèñ-
òàííÿ їõ òàїòü íåàáèÿêі íåáåçïåêè. ßêі ñàìå? Âàøîãî æèòòєâîãî äîñâіäó 
öіëêîì äîñòàòíüî, ùîá, ïðîàíàëіçóâàâøè ðèñóíîê 12.4, íàçâàòè íàéãîëîâ-
íіøі ç íèõ і çàïðîïîíóâàòè ñïîñîáè ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї íàãàëüíîї ïðîáëå-
ìè (çðîáіòü öå).

Ðèñ. 12.3. 1. Ëóїäæі (Àëîїçіé) Ãàëüâàíі
(1737–1798, Іòàëіÿ) – ìåäèê і ôіçèê, çàñíî-
âíèê åëåêòðîôіçіîëîãії. 2. Àëåññàíäðî Äæó-
çåïïå Âîëüòà (1745–1827, Іòàëіÿ) – ôіçèê і
ôіçіîëîã, çàñíîâíèê åëåêòðîäèíàìіêè. Ñòâî-
ðèâ ïåðøå íàéïðîñòіøå õіìі÷íå äæåðåëî
ñòðóìó (1799), ÿêå íàçâàâ íà ÷åñòü ñâîãî
äðóãà, Ëóїäæè Ãàëüâàíі, ãàëüâàíі÷íèì åëå-
ìåíòîì

2 дерева

2 їжаки

20 м2 ґрунту

400 л води

2 кроти

повітря

шляхи

ЗДАЙ ЗБЕРЕЖИ РОЗКАЖИ

 

Ðèñ. 12.4.

Поясніть, що зображено на рисунку 12.4, та запропонуйте назву до нього.

  Ãàëüâàíі÷íèé åëåìåíò – õіìі÷íå äæåðåëî åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó, äіÿ ÿêî-
ãî ґðóíòóєòüñÿ íà âçàєìîäії äâîõ ìåòàëіâ êðіçü åëåêòðîëіò, óíàñëіäîê
÷îãî â çàìêíóòîìó ëàíöþçі âèíèêàє åëåêòðè÷íèé ñòðóì.

  Âèêîðèñòàííÿ áàòàðåéîê ïîòðåáóє äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïåêè é ïðà-
âèëüíîãî óòèëіçóâàííÿ їõ.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете ви
відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Опишіть процеси, які відбуваються в
гальванічному елементі, зображеному на рисун-
ку 12.5. Визначте, катодом чи анодом є мідна
пластинка в ньому, і поясніть чому.

2. Схематично зобразіть срібно-цинковий
гальванічний елемент і опишіть процеси, що
відбуваються в ньому. 3. Головними складника-
ми сухих гальванічних елементів – батарейок –
є цинк, сталь, нікель, манган(IV) оксид, графіт
або сажа, папір, пластик, водний розчин калій
гідроксиду або цинк хлорид з добавками амоній
хлориду, літій хлориду, кальцій хлориду,
меркурій(ІІ) хлориду, хром(ІІІ) сульфату. Помір-
куйте й поясніть, які корисні продукти можна
добути внаслідок комплексної переробки бата-
рейок. Відповідь оформте на власний розсуд,
наприклад як ілюстровану схему.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

4. Розробіть сценарій заходу, спрямованого на формування культури використання 
батарейок для: а) молодшого учнівства; б) мешканців вашого будинку.

§ 13. Îá÷èñëåííÿ çà õіìі÷íèìè ðіâíÿííÿìè âіäíîñíîãî âèõîäó 
ïðîäóêòó ðåàêöії

Після опрацювання параграфа ви зможете:
  обчислювати за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції й обґрун-

товувати вибраний спосіб розв’язання.

Âèõіä ç áóäü-ÿêîї ïðîáëåìíîї ñèòóàöії òðåáà øóêàòè –
òîäі íåîäìіííî çíàéäåòå éîãî. Íàðàçі ïðîáëåìíó äëÿ âàñ
ñèòóàöіþ ìîæå ñòâîðèòè ïðîïîçèöіÿ îá÷èñëèòè âèõіä
ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî. Àäæå öåé òèï çàäà÷ є

íîâèì, òîæ ðîçãëÿíüìî éîãî.

Ç’ÿñóéìî íàñàìïåðåä, ùî òàêå òåîðåòè÷íèé âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії. Öå
êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ïðîäóêòó ðåàêöії, îá÷èñëåíà çà õіìі÷íèì ðіâíÿí-
íÿì. Âіäïîâіäíî éîãî ïîçíà÷àþòü n òåîð., mòåîð., Vòåîð.VV

Çàçâè÷àé íà ïðàêòèöі êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ïðîäóêòó ðåàêöії ìåíøà
ð ðð ð

çà ðîçðàõîâàíó òåîðåòè÷íî – àäæå ïîìіæ ðåàêöіé òðàïëÿþòüñÿ îáîðîòíі,

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Ðèñ. 12.5. Ñðіáíî-ìіäíèé ãàëüâà-
íі÷íèé åëåìåíò

Cu Ag +

NaNO3
(розчин)

пористий
корок

Cu(NO3)2
(розчин)(розчин)

AgNO3
(розчин)(розчин)

NO3
– Na+–

Cu2+

NO3
–

Ag+

NO3
–
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ïіä ÷àñ ëàáîðàòîðíèõ і òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé ïåâíó êіëüêіñòü ïðîäóêòó 
âòðà÷àþòü.

Ïðàêòè÷íèé âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії ïîçíà÷àþòüї nïðàêò., mïðàêò., Vïðàêò.VV
Âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî ïîçíà÷àþòü ëіòåðîþ ãðåöüêîї

ð ð ð

àáåòêè  (âèìîâëÿþòü «åòà») òà îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ

(Õ) = 
n(Õ)ïðàêò

n(Õ)òåîð.

.

Òîáòî âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî () – öå âіäíîøåííÿ éîãî 
ïðàêòè÷íîãî âèõîäó (nïðàêò.) äî òåîðåòè÷íîãî (nòåîð.). Îñêіëüêè ìàñè (m) òà
îá’єìè (V) ðå÷îâèí ïðÿìî ïðîïîðöіéíі їõíіì êіëüêîñòÿì (

ð ð
VV n), äëÿ îá÷èñ-

ëåííÿ âèõîäó ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü
òàêі ôîðìóëè:

(Õ) = 
m(Õ)ïðàêò

m(Õ)òåîð.

;

(Õ) =
V(Õ)VV ïðàêò

V(Õ)VV òåîð.

.  

×è ìàє âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî îäèíèöі âèìіðþâàí-
íÿ? ßê і áóäü-ÿêà іíøà âіäíîñíà âåëè÷èíà (íàïðèêëàä, ìàñîâà ÷àñòêà 
õіìі÷íîãî åëåìåíòà â ñïîëóöі, ðîç÷èíåíîї ðå÷îâèíè â ðîç÷èíі, êîåôіöієíò
êîðèñíîї äії òîùî) âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî – âåëè÷èíà
áåçðîçìіðíà. Öå î÷åâèäíî ç ôîðìóë, çà ÿêèìè її îá÷èñëþþòü, – àäæå
ôіçè÷íі âåëè÷èíè â їõíüîìó ÷èñåëüíèêó òà çíàìåííèêó ìàþòü îäíі é òі
ñàìі îäèíèöі âèìіðó, ÿêі ñêîðî÷óþòü. Òîáòî âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä
òåîðåòè÷íîãî – öå ÷àñòêà âіä îäèíèöі.

Çàçâè÷àé âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî âèðàæàþòü ó âіäñîò-
êàõ. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü òàêі ôîðìóëè:

(Õ) = 
n(Õ)ïðàêò

n(Õ)òåîð.

 100 ;

(Õ) =
m(Õ)ïðàêò

m(Õ)òåîð.

 100 ;

(Õ) = 
V(Õ)VV ïðàêò

V(Õ)VV òåîð.

 100 . 

Öі ôîðìóëè âіäîáðàæàþòü ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ïðàêòè÷íèì і òåîðåòè÷-
íèì âèõîäîì ïðîäóêòó ðåàêöії.

Çãіäíî ç ôîðìóëîþ (Õ) = 
n(Õ)ïðàêò

n(Õ)òåîð.

 ìîæíà âèîêðåìèòè òðè íàéâàæ-

ëèâіøі òèïè çàäà÷, â óìîâі ÿêèõ éäåòüñÿ ïðî âèõіä ïðîäóêòó âіä òåîðåòè÷-
íî ìîæëèâîãî. Àëãîðèòìè їõíüîãî ðîçâ’ÿçóâàííÿ íàâåäåíî íà ðèñóíêàõ
13.1–13.3.

З формули (Õ) =
n(Õ)ïðàêò

n(Õ)òåîð.
 виведіть формули для обчислення практичного 

й теоретичного виходів продукту реакції.

● Обчисліть за хімічним рівнянням теоретичний вихід (кількість, масу, 
об’єм) продукту реакції.1

● Обчисліть вихід продукту реакції від теоретичного. Він дорівнює частці 
від ділення практичного виходу продукту реакції на його теоретичний
вихід.

2
Ðèñ. 13.1. Àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ âèõîäó ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî, ÿêùî

âіäîìі éîãî ïðàêòè÷íèé âèõіä òà êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ðåàãåíòó

● Обчисліть за хімічним рівнянням теоретичний вихід (кількість, масу, 
об’єм) продукту реакції1

● Обчисліть практичний вихід продукту реакції. Він дорівнює добутку 
виходу продукту реакції від теоретичного на теоретичний вихід2

Ðèñ. 13.2. Àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ ïðàêòè÷íîãî âèõîäó ïðîäóêòó ðåàêöії, ÿêùî âіäî-
ìі éîãî âèõіä âіä òåîðåòè÷íîãî òà êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ðåàãåíòó

● Обчисліть теоретичний вихід (кількість, масу, об’єм) продукту реакції. 
Він дорівнює частці від ділення практичного виходу продукту реакції 
на його вихід від теоретичного1

● Обчисліть за хімічним рівнянням кількість (масу, об’єм) реагенту 
за кількістю (масою, об’ємом) продукту реакції2

Ðèñ. 13.3. Àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ êіëüêîñòі (ìàñè, îá’єìó) ðåàãåíòó, ÿêùî âіäîìі 
êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ïðîäóêòó ðåàêöії òà éîãî âèõіä âіä òåîðåòè÷íîãî

Ðîçãëÿíüìî ïðèêëàäè òàêèõ çàäà÷. Çàäà÷à 1. Óíàñëіäîê äії õëîðèäíîї
êèñëîòè, óçÿòîї â íàäëèøêó, íà ìàãíіé îêñèä ìàñîþ 20 ã òà íàñòóïíîãî 
óïàðþâàííÿ ðîç÷èíó áóëî äîáóòî áåçâîäíó ñіëü ìàñîþ 47 ã. Îá÷èñëіòü
âèõіä ìàãíіé õëîðèäó âіä òåîðåòè÷íîãî.

Îá÷èñëіìî êіëüêіñòü ìàãíіé îêñèäó:
n(MgO) = 20 ã : 40 ã = 0,5 ìîëü.

Çà êîåôіöієíòàìè ó õіìі÷íîìó ðіâíÿííі MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
âèçíà÷àєìî, ùî n(MgCl2) = n(MgO), òîáòî n(MgCl2) = 0,5 ìîëü.

Îá÷èñëіìî ìàñó ìàãíіé õëîðèäó, ÿêà äîðіâíþє äîáóòêó éîãî êіëüêîñòі
(ìîëü) íà ìîëÿðíó ìàñó (öå òåîðåòè÷íèé âèõіä ìàãíіé õëîðèäó):

m(MgCl2)òåîð. = 0,5 ìîëü ⋅ 95 ã/ìîëü = 47,5 ã.
Îá÷èñëіìî âèõіä ñîëі, ÿêèé äîðіâíþє ÷àñòöі âіä äіëåííÿ ïðàêòè÷íîãî

âèõîäó ìàãíіé õëîðèäó íà òåîðåòè÷íèé: (MgCl2) = 47 ã : 47,5 ã/ìîëü 
0,99 (99 %)

Çàäà÷à 2. Îá÷èñëіòü ïðàêòè÷íèé âèõіä ìіäі, ÿêà óòâîðèòüñÿ âíàñëіäîê
її âіäíîâëåííÿ íàäëèøêîì âîäíþ ç êóïðóì(ІІ) îêñèäó ìàñîþ 20 ã, ÿêùî 
âèõіä ìіäі âіä òåîðåòè÷íîãî ñòàíîâèòü 80 %.

Îá÷èñëіìî êіëüêіñòü êóïðóì(ІІ) îêñèäó: 

n(CuO) = 20 ã : 80 ã/ìîëü = 0,25 ìîëü



5554 Òåìà 3 Õіìі÷íі ðåàêöіі

Çà êîåôіöієíòàìè ó õіìі÷íîìó ðіâíÿííі CuO + H2 = Cu + H2O âèçíà÷à-
єìî, ùî

n(Cu) = n(CuO), òîáòî n(Cu) = 0,25 ìîëü.

Îá÷èñëіìî òåîðåòè÷íèé âèõіä ìіäі:
m(Cu)òåîð. = 0,25 ìîëü ⋅ 64 ã/ìîëü = 16 ã.

Îá÷èñëіìî ïðàêòè÷íèé âèõіä ìіäі:
m(Cu)ïðàêò. = m(Cu)òåîð. ⋅ (Cu) = 16 ã ⋅ 0,8 = 12,8 ã

Çàäà÷à 3. Îá÷èñëіòü ìàñó öèíêó, ÿêèé ïðîðåàãóâàâ ç ðîçáàâëåíîþ ñóëü-
ôàòíîþ êèñëîòîþ, ÿêùî âíàñëіäîê öієї ðåàêöії óòâîðèâñÿ âîäåíü îá’єìîì
4,48 ë (í. ó.). Âèõіä âîäíþ âіä òåîðåòè÷íîãî ñòàíîâèòü 80 %.

Îá÷èñëіìî òåîðåòè÷íèé âèõіä âîäíþ:
V(ÍVV 2)ïðàêò. = 4,48 ë : 0,8 = 5,6 ë.

Îá÷èñëіìî êіëüêіñòü (ìîëü) âîäíþ:
n(Í2) = 5,6 ë : 22,4 ë/ìîëü = 0,25 ìîëü.

Çà êîåôіöієíòàìè ó õіìі÷íîìó ðіâíÿííі Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2
âèçíà÷àєìî, ùî

n(Zn) = n(Í2), òîáòî n(Zn) =0,25 ìîëü.
Îá÷èñëіìî ìàñó öèíêó:

m(Zn) = 0,25 ìîëü ⋅ 65 ã/ìîëü = 16,25 ã.

Çâåðíіòü óâàãó: ÷èìàëî çàäà÷ öüîãî òèïó òðàïèòüñÿ âàì ó íàñòóïíèõ 
ðîçäіëàõ ïіäðó÷íèêà, òîæ ìàòèìåòå íàãîäó áàãàòîðàçîâî çàñòîñóâàòè äëÿ
їõíüîãî ðîçâ’ÿçóâàííÿ çíàííÿ òà âìіííÿ, çäîáóòі ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ
öüîãî ïàðàãðàôà.

3A_Introductory_Chemistry_(CK-12)/12%
3A_Stoichiometry/12.9%3A_Theoretical_Yield_and_Percent_Yield

                                   
  Òåîðåòè÷íèé âèõіä – êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ïðîäóêòó, îá÷èñëåíà çà
õіìі÷íèì ðіâíÿííÿì. Éîãî ïîçíà÷àþòü nòåîð., mòåîð., Vòåîð.VV

  Ïðàêòè÷íèé âèõіä – êіëüêіñòü (ìàñà, îá’єì) ïðîäóêòó, îäåðæàíà âíà-
ñëіäîê ðåàêöії. Éîãî ïîçíà÷àþòü nïðàêò., mïðàêò., Vïðàêò.VV

  Âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî – âіäíîøåííÿ ïðàêòè÷íîãî
âèõîäó äî òåîðåòè÷íîãî. Éîãî ïîçíà÷àþòü ëіòåðîþ ãðåöüêîї àáåòêè 
(âèìîâëÿþòü «åòà») òà îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëàìè:

(Õ) =
n(Õ)ïðàêò

n(Õ)òåîð.

; (Õ) = 
m(Õ)ïðàêò

m(Õ)òåîð.

; (Õ) =
V(Õ)VV ïðàêò

V(Õ)VV òåîð.

.  

  ×àñòî âèõіä ïðîäóêòó ðåàêöії âіä òåîðåòè÷íîãî âèðàæàþòü ó âіäñîòêàõ,
âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî ôîðìóëè:

(Õ) = 
n(Õ)ïðàêò

n(Õ)òåîð.

 100 ; (Õ) = 
m(Õ)ïðàêò

m(Õ)òåîð.

 100 ; 

(Õ) = 
V(Õ)VV ïðàêò

V(Õ)VV òåîð.

 100 .

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника?

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Сергій та Аліна не могли дійти згоди. Сергій стверджував: те, що практичний ви-
хід продукту реакції менший за теоретичний, суперечить закону збереження маси ре-
човин під час хімічних реакцій. Аліна заперечувала, але їй забракло аргументів. Уявіть
себе на місці Аліни й поясніть Сергію, чому його твердження хибне. Унаслідок дії над-
лишку розчину сульфатної кислоти на купрум(ІІ) оксид масою 20 г та наступного упа-
рювання розчину було добуто безводну сіль масою 36 г. Обчисліть вихід купрум(ІІ)
сульфату від теоретичного. 2. Обчисліть практичний вихід купрум(ІІ) оксиду, який утво-
риться внаслідок окиснення міді масою 25,6 г надлишком кисню, якщо вихід міді від
теоретичного становить 80 %. 3. Обчисліть масу магнію, який прореагував з хлорид-
ною кислотою, якщо внаслідок цієї хімічної реакції утворився водень об’ємом 4,48 л
(н. у.). Вихід водню від теоретичного становить 0,88. 4. Обчисліть масу барій сульфа-
ту, який утвориться внаслідок добавляння водного розчину масою 400 г з масовою 
часткою барій нітрату 7 % до водного розчину масою 200 г з масовою часткою суль-
фатної кислоти 0,49. Вихід барій сульфату від теоретичного становить 98 %. *5. Визна-
чте вихід вольфраму від теоретичного, якщо внаслідок відновлення алюмінієм з руд-
ного концентрату масою 33,14 кг добули вольфрам масою 12,72 кг. Масова частка 
вольфрам(VI) оксиду в концентраті становить 70 %. 6. Порівняйте поняття «вихід про-
дукту реакції від теоретичного» та «коефіцієнт корисної дії». Результат порівняння
оформте як таблицю або діаграму Венна.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

7. Складіть і розв’яжіть задачі вивчених типів. Запропонуйте однокласникам 
розв’язати їх. Чи збіглися ваші розв’язання та відповіді? 8. У математиці існує багато
підходів до розв’язування задач – алгебраїчний, графічний тощо. З’ясуйте, чи можна
задачі, розглянуті в цьому параграфі, розв’язати в інші способи. За результатами до-
слідження підготуйте презентацію.

Проектуймо! Творімо!
7. Гальванічний елемент з картоплі, лимонів.
8. Види та принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація
їх.
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Òåìà 4. Íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè 
òà їõíі âëàñòèâîñòі

Люди під час поступового вивчення речовини опановують її, точніше й точніше
роблять стосовно неї передбачення, підтверджувані дійсністю, ширше й частіше ви-
користовують її для своїх потреб, і немає приводу бачити десь межу пізнання й воло-
діння речовиною.

Д.І. Менделєєв

§ 14. Îá÷èñëåííÿ êіëüêîñòі ðå÷îâèíè, ìàñè àáî îá’єìó 
ïðîäóêòó çà ðіâíÿííÿì õіìі÷íîї ðåàêöії, ÿêùî îäèí ç ðåàãåíòіâ 

âçÿòî â íàäëèøêó
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  обчислювати кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної
реакції, якщо один з реагентів взято в надлишку;

  обґрунтовувати вибраний спосіб розв’язування.

Îá÷èñëþâàòè êіëüêіñòü (îá’єì, ìàñó) ïðîäóêòó ðåàêöії 
çà ìàñàìè (îá’єìîì, êіëüêіñòþ ðå÷îâèíè) ðåàãåíòіâ, îäèí 
ç ÿêèõ óçÿòî â íàäëèøêó, ïîòðіáíî çà òієþ ðå÷îâèíîþ,
ÿêà ïîâíіñòþ âèòðàòèòüñÿ âíàñëіäîê ðåàêöії. Àäæå äðóãà

ñïîëóêà ïðîðåàãóє ëèøå ÷àñòêîâî – її íàäëèøîê íå ðåàãóâàòèìå. Òîáòî
êіëüêіñòü ïðîäóêòó ðåàêöії áóäå ïðÿìî ïðîïîðöіéíà êіëüêîñòі ðåàãåíòó,
âçÿòîãî â íåñòà÷і. Öі ñïіââіäíîøåííÿ çìîäåëüîâàíî íà ðèñóíêó 14.1.

Ìàéáóòíіì êîíäèòåðàì і êîíäèòåðêàì, íàïðèêëàä, íåâàæêî çáàãíóòè:
ÿêùî äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñîëîäêîї êàíàïêè ïîòðіáíî áіñêâіòíó îñíîâó, òðè 
âèøíі òà ëîæêó ìàëèíîâîãî ñèðîïó, òî ç ï’ÿòè áіñêâіòíèõ îñíîâ, òðüîõ 
ïàð âèøåíü і ÷îòèðüîõ ëîæîê ñèðîïó çãіäíî ç ðåöåïòîì ìîæíà âèãîòîâèòè 
ëèøå äâі ïîâíîöіííі êàíàïêè. Äâі ëîæêè ñèðîïó òà òðè áіñêâіòíі îñíîâè
çàëèøàòüñÿ íåâèêîðèñòàíèìè. Ìàéáóòíі äèðåêòîðè é äèðåêòîðêè ôіðì çі

çáèðàííÿ àâòіâîê çìîæóòü âèðàõóâàòè êіëüêіñòü åêñêëþçèâíèõ ÷îòèðè-
êîëіñíèõ àâòîìîáіëіâ, ÿêі ìîæíà çіáðàòè, ÿêùî ñóìіæíі ïіäïðèєìñòâà
ïîñòàâèëè 10 êîðïóñіâ і 55 êîëіñ (íå çàáóäüòå ïðî çàïàñíå!). Òі ó÷íі é 
ó÷åíèöі, ÷èї ïðîôåñії áóäóòü ïîâ’ÿçàíі ç ëàáîðàòîðíèìè äîñëіäæåííÿìè,
ëåãêî çìåòèêóþòü, ñêіëüêè ïðèëàäіâ äëÿ äîáóâàííÿ ãàçіâ ìîæíà çіáðàòè ç
äåñÿòè ïðîáіðîê і ÷îòèðüîõ ïðîáîê ç ãàçîâіäâіäíèìè òðóáêàìè, ÿêùî öåé
ïðèëàä ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîáіðêè-ðåàêòîðà, ïðîáêè ç ãàçîâіäâіäíîþ òðóáêîþ 
òà ïðîáіðêè äëÿ çáèðàííÿ ãàçó.

Стехіометрія (від дав.-гр. στοιχειον – елемент та μετρειν – вимірювати) – розділ хімії
про кількісні співвідношення реагентів у хімічних реакціях. Співвідношення кількостей
реагентів, що дорівнюють співвідношенням коефіцієнтів у стехіометричному рівнянні
реакції, називають стехіометричними.

Ç îãëÿäó íà çäîáóòі óÿâëåííÿ ðîçãëÿíüìî ðåàêöіþ àçîòó ç âîäíåì. Âçà-
єìîäіþ öèõ ðå÷îâèí îïèñóє õіìі÷íå ðіâíÿííÿ:

N2 + 3H2 = 2NH3.
Âіäïîâіäíî äî ñòåõіîìåòðè÷íèõ êîåôіöієíòіâ êіëüêіñòü ðå÷îâèíè âîäíþ

âòðè÷і áіëüøà çà êіëüêіñòü ðå÷îâèíè àçîòó. Êіëüêіñòü ðå÷îâèíè ïðîäóêòó
ðåàêöії (àìîíіàêó) óäâі÷і áіëüøà çà êіëüêіñòü ðå÷îâèíè àçîòó é ñòàíîâèòü 
äâі òðåòèíè âіä êіëüêîñòі ðå÷îâèíè âîäíþ:

n(N2) : n(H2) : n(NH3) = 1 : 3 : 2.
Òîáòî

n(NH3) =
2

3
n(H2) = 2n(N2)

Çà ðèñóíêîì 14.2 íåñêëàäíî âèçíà÷èòè, ÿêèé ç ðåàãåíòіâ óçÿòî â íàä-
ëèøêó. Î÷åâèäíî, ùî â îäèíè÷íîìó àêòі ðåàêöії áåðå ó÷àñòü ìîëåêóëà 
àçîòó òà òðè ìîëåêóëè âîäíþ. Òîáòî àçîò âèòðàòèòüñÿ ïîâíіñòþ, à òðè 
ìîëåêóëè âîäíþ є íàäëèøêîì öüîãî ðåàãåíòó

H H
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H
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HH
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HH
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Ðèñ. 14.2. ßêèé ç ðåàãåíòіâ óçÿòî â íàäëèøêó?

Îñêіëüêè ðіâíі îá’єìè ðіçíèõ ãàçіâ çà îäíàêîâèõ óìîâ ìіñòÿòü îäíàêîâó
êіëüêіñòü ìîëåêóë, ìîæíà îáґðóíòîâàíî ñòâåðäæóâàòè, ùî ñïіââіäíîøåí-
íÿ ìіæ îá’єìàìè ðåàãåíòіâ і ïðîäóêòó öієї ðåàêöії òàêі:

V(NVV 2) : V(HVV 2) : V(NHVV 3) = 1 : 3 : 2.

Òîáòî V(NHVV 3) =
2

3
V(HVV 2) = 2V(NVV 2)

Àëãîðèòì ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ öüîãî òèïó òàêèé íàâåäåíî íà ðèñóíêó
14.3.

  ïіçíàâàëüíîÖіêàâî     і       і    

Ðèñ. 14.1. À. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñìà÷íîї âіòàìіííîї êàíàïêè çíàäîáëÿòüñÿ áіñêâіò-
íà îñíîâà (1 øòóêà), ñâіæі âèøíі (3 øòóêè) òà ìàëèíîâèé ñèðîï (1 äåñåðòíà ëîæ-
êà). Á. Ç ï’ÿòè áіñêâіòíèõ îñíîâ, òðüîõ ïàð âèøåíü òà ÷îòèðüîõ ëîæîê ñèðîïó 
çãіäíî ç ðåöåïòîì ìîæíà âèãîòîâèòè ëèøå äâі êàíàïêè. Òîæ äâі ëîæêè ñèðîïó òà 

òðè áіñêâіòíі îñíîâè є íàäëèøêîì

А

Б + + +=
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● За умовою задачі складіть рівняння реакції1

● Обчисліть згідно з умовою задачі масу або об’єм (для газуватої речови-
ни) продукту реакції за його кількістю речовини4

● Обчисліть кількості речовин реагентів2

● Визначте за стехіометричними коефіцієнтами співвідношення між 
кількостями речовин реагентів, щоб з’ясувати, який з них узято в 
надлишку

5

● Обчисліть кількість речовини продукту реакції за кількістю речовини 
реагенту, який під час реакції витратиться повністю3

Ðèñ. 14.3. Àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ ìàñè (îá’єìó, êіëüêîñòі) ïðîäóêòó ðåàêöії çà ìàñà-
ìè (îá’єìîì, êіëüêіñòþ ðå÷îâèíè) ðåàãåíòіâ, îäèí ç ÿêèõ óçÿòî â íàäëèøêó

Âèêîðèñòàéìî öåé àëãîðèòì äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷.
Çàäà÷à 1. Îá÷èñëіòü ìàñó âîäè, 

ÿêà óòâîðèòüñÿ âíàñëіäîê âèáóõó 
ãàçîâîї ñóìіøі, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 
âîäíþ îá’єìîì 0,56 ë (í. ó.) і êèñ-
íþ òàêîãî ñàìîãî îá’єìó (í. ó.) 
(ðèñ. 14.4).

Çà óìîâîþ çàäà÷і ñêëàäіìî ðіâ-
íÿííÿ ðåàêöії:

2Í2 + Î2 = 2Í2O.

Îá÷èñëіìî êіëüêîñòі (ìîëü) ðåàãåíòіâ:

n(Í2) = n(Î2) = 0,56 ë : 22,4 ë/ìîëü = 0,025 ìîëü.

Âèçíà÷ìî çà ñòåõіîìåòðè÷íèìè êîåôіöієíòàìè ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ
êіëüêîñòÿìè ðå÷îâèí ðåàãåíòіâ, ùîáè ç’ÿñóâàòè, ÿêèé ç íèõ óçÿòî â íàä-
ëèøêó:

n(Í2) : n(O2) : n(Í2O) = 2 : 1 : 2, òîáòî n(Í2) = 2n(O2).

Çà óìîâîþ êіëüêіñòü ðå÷îâèíè êèñíþ ñòàíîâèòü 0,025 ìîëü, òîæ êіëü-
êіñòü ðå÷îâèíè âîäíþ, ç ÿêèì âіí ðåàãóє, ìàëà á ñòàíîâèòè 0,05 ìîëü. Çà
óìîâîþ êіëüêіñòü âîäíþ äîðіâíþє 0,025 ìîëü, îòæå âіí ó íåñòà÷і, à
êèñåíü  – ó íàäëèøêó. 

Îá÷èñëіìî êіëüêіñòü ðå÷îâèíè ïðîäóêòó ðåàêöії çà êіëüêіñòþ ðå÷îâèíè
ðåàãåíòó, ÿêèé ïіä ÷àñ ðåàêöії âèòðàòèòüñÿ ïîâíіñòþ. Çà õіìі÷íèì ðіâíÿí-
íÿì n(Í2O) = n(Í2). Òîáòî n(Í2O) = 0,025 ìîëü.

Îá÷èñëіìî çãіäíî ç óìîâîþ çàäà÷і ìàñó ïðîäóêòó ðåàêöії çà éîãî êіëü-
êіñòþ ðå÷îâèíè:

m(Í2O) = 0,025 ìîëü ⋅ 18 ã/ìîëü = 0,45 ã.

Âіäïîâіäü: m(Í2O) = 0,45 ã

Çàäà÷à 2. Îá÷èñëіòü ìàñó ïëþìáóì(ІІ) éîäèäó, ÿêèé óòâîðèòüñÿ âíà-
ñëіäîê çìіøóâàííÿ äâîõ âîäíèõ ðîç÷èíіâ (ðèñ. 14.5), îäèí ç ÿêèõ ìіñòèòü
ïëþìáóì(ІІ) íіòðàò ìàñîþ 66,2 ã, à äðóãèé  – êàëіé éîäèä ìàñîþ 33,2 ã. 

Çà óìîâîþ çàäà÷і ñêëàäіìî ðіâíÿííÿ ðåàê-
öії:

2KI + Pb(NO3)2 = PbI2 + 2KNO3.

Îá÷èñëіìî êіëüêîñòі (ìîëü) ðåàãåíòіâ:

n(KI) = 33,2 ã : 166 ã/ìîëü = 0,2 ìîëü.
n(Pb(NO3)2) = 66,2 ã : 331 ã/ìîëü =

= 0,2 ìîëü.

Âèçíà÷ìî çà ñòåõіîìåòðè÷íèìè êîåôіöієíòàìè ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ
êіëüêîñòÿìè ðå÷îâèí ðåàãåíòіâ, ùîáè ç’ÿñóâàòè, ÿêèé ç íèõ óçÿòî â íàä-
ëèøêó:

n(KI) : n(Pb(NO3)2) : n(PbI2) = 2 : 1 : 1.

Òîáòî n(KI) = 2n(Pb(NO3)2).
Çà óìîâîþ êіëüêіñòü ðå÷îâèíè ïëþìáóì(ІІ) íіòðàòó ñòàíîâèòü 0,2 ìîëü,

òîæ êіëüêіñòü ðå÷îâèíè êàëіé éîäèäó, ç ÿêèì âіí ðåàãóє, ìàëà á ñòàíîâè-
òè 0,4 ìîëü. Çà óìîâîþ êіëüêіñòü êàëіé éîäèäó äîðіâíþє 0,2 ìîëü, îòæå
âіí ó íåñòà÷і, à ïëþìáóì(ІІ) íіòðàò – ó íàäëèøêó.

Îá÷èñëіìî êіëüêіñòü ðå÷îâèíè ïðîäóêòó ðåàêöії çà êіëüêіñòþ (ìîëü)
ðåàãåíòó, ÿêèé ïіä ÷àñ ðåàêöії âèòðàòèòüñÿ ïîâíіñòþ.

Çà õіìі÷íèì ðіâíÿííÿì n(PbI2) : n(KI) = 1 : 2, òîáòî 2n(PbI2) = n(KI),

n(PbI2) =
1

2
n(KI); n(PbI2) = 

1

2
 0,2 ìîëü = 0,1 ìîëü.

Îá÷èñëіìî çãіäíî ç óìîâîþ çàäà÷і ìàñó ïðîäóêòó ðåàêöії çà éîãî êіëü-
êіñòþ (ìîëü):

m(PbI2) = 0,1 ìîëü ⋅ 461ã/ìîëü = 46,1 ã.

Âіäïîâіäü: m(PbI2) = 46,1 ã.

Çàäà÷à 3. Îá÷èñëіòü ìàñó ñîëі, ÿêà óòâîðèòüñÿ âíàñëіäîê äîáàâëÿííÿ äî 
âîäíîãî ðîç÷èíó ìàñîþ 100 ã ç ìàñîâîþ ÷àñòêîþ íàòðіé ãіäðîêñèäó 0,2  âîä-
íîãî ðîç÷èíó íіòðàòíîї êèñëîòè ìàñîþ 126 ã ç ìàñîâîþ ÷àñòêîþ ðîç÷èíå-
íîї ðå÷îâèíè 10 %. Âèçíà÷òå êîëіð ëàêìóñó â ðîç÷èíі, ÿêèé óòâîðèòüñÿ 
âíàñëіäîê ðåàêöії.

Çà óìîâîþ çàäà÷і ñêëàäіìî ðіâíÿííÿ ðåàêöії:

NàÎÍ + ÍNO3 = NàNO3 + Í2O.

Îá÷èñëіìî ìàñè ðåàãåíòіâ òà їõíі êіëüêîñòі ðå÷îâèí. Ìàñà ðîç÷èíåíîї
ðå÷îâèíè äîðіâíþє äîáóòêó її ìàñîâîї ÷àñòêè â ðîç÷èíі íà éîãî ìàñó:

m(NàÎÍ) = 0,2 ⋅ 100 ã = 20 ã;
n(NàÎÍ) = 20 ã : 40 ã/ìîëü = 0,5 ìîëü;

m(ÍNO3) = 0,1 ⋅ 126 ã = 12,6 ã;
n(ÍNO3) = 12,6 ã : 63 ã/ìîëü = 0,2 ìîëü.

Âèçíà÷ìî çà ñòåõіîìåòðè÷íèìè êîåôіöієíòàìè ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ
êіëüêîñòÿìè ðå÷îâèí ðåàãåíòіâ, ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿêèé ç íèõ óçÿòî â íàä-
ëèøêó:

Ðèñ. 14.5. Óíàñëіäîê ðåàêöії ìіæ êàëіé éîäèäîì
(1) òà ïëþìáóì(ІІ) íіòðàòîì (2) і óòâîðþєòüñÿ

ÿñêðàâî-æîâòèé îñàä ïëþìáóì(ІІ) éîäèäó (3)

Ðèñ. 14.4. Âèáóõ ñóìіøі âîäíþ ç êèñíåì

1 2



6160 Òåìà 4 Íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè òà їõíі 
âëàñòèâîñòі

n(NàÎÍ) : n(ÍNO3) : n(NàNO3) = 1 : 1 : 1,

òîáòî n(NàÎÍ) = n(ÍNO3) = n(NàNO3).
Çà óìîâîþ êіëüêіñòü ðå÷îâèíè íàòðіé ãіäðîêñèäó ñòàíîâèòü 0,5 ìîëü,

òîæ êіëüêіñòü íіòðàòíîї êèñëîòè, ç ÿêîþ âіí ðåàãóє, ìàëà á òàêîæ ñòàíî-
âèòè 0,5 ìîëü. Çà óìîâîþ êіëüêіñòü íіòðàòíîї êèñëîòè äîðіâíþє 0,2 ìîëü,
îòæå, âîíà â íåñòà÷і, à íàòðіé ãіäðîêñèä – ó íàäëèøêó. Òîìó ðîç÷èí, 
ÿêèé óòâîðèòüñÿ âíàñëіäîê ðåàêöії, ìàòèìå íàäëèøîê ãіäðîêñèä-àíіîíіâ,
òîæ ëàêìóñ ó íüîìó íàáóäå ñèíüîãî êîëüîðó.

Îá÷èñëіìî êіëüêіñòü (ìîëü) ïðîäóêòó ðåàêöії çà êіëüêіñòþ (ìîëü) ðåà-
ãåíòó, ÿêèé ïіä ÷àñ ðåàêöії âèòðàòèòüñÿ ïîâíіñòþ. Çà õіìі÷íèì ðіâíÿííÿì

n(NàNO3) = n(ÍNO3), òîáòî n(NàNO3) = 0,2 ìîëü.

Îá÷èñëіìî çãіäíî ç óìîâîþ çàäà÷і ìàñó ïðîäóêòó ðåàêöії çà éîãî êіëü-
êіñòþ ðå÷îâèíè:

m(NàNO3) = 0,2 ìîëü ⋅ 85 ã/ìîëü = 17 ã.

Âіäïîâіäü: m(NàNO3) = 17 ã

Çâåðíіòü óâàãó: çàäà÷і öüîãî òèïó òðàïëÿòèìóòüñÿ âàì äàëі â ïіäðó÷íè-
êó, òîæ ìàòèìåòå íàãîäó áàãàòîðàçîâî çàñòîñóâàòè äëÿ їõíüîãî ðîçâ’ÿçó-
âàííÿ çíàííÿ òà âìіííÿ, çäîáóòі ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ öüîãî ïàðàãðàôà.

                                   
  Îá÷èñëþâàòè êіëüêіñòü ðå÷îâèíè (ìàñó, îá’єìó) ïðîäóêòó ðåàêöії
ïîòðіáíî çà êіëüêіñòþ (ìàñîþ, îá’єìîì) òієї ðå÷îâèíè, ÿêà ïîâíіñòþ
âèòðàòèòüñÿ âíàñëіäîê ðåàêöії.

  Àëãîðèòì ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ öüîãî òèïó íàâåäåíî íà ðèñóíêó 14.3.

Ïåðåâіðòå ñåáå

Перетворіть розповідні речення рубрики ПРО ГОЛОВНЕ на питальні. Чи можете
ви відповісти на ці запитання без допомоги підручника? 

Çàñòîñóéòå ñâîї çíàííÿ é óìіííÿ

1. Більшість учнівства одинадцятого класу сумлінно розв’язувала задачі на обчис-
лення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речови-
ни) реагентів, один з яких узято в надлишку. Проте кілька юнаків і юнок зауважили:
«Навіщо марнувати стільки часу на виконання домашнього завдання, адже є
комп’ютерна програма BestChem, за допомогою якої відповіді можна одержати майже 
миттєво?». Їхні опоненти й опонентки не знайшли, що відповісти. Допоможіть їм пере-
конати однокласників і однокласниць управлятися в розв’язуванні задач цього типу. 
2. Обчисліть: а) об’єм гідроген хлориду, який утвориться внаслідок реакції, для про-
ведення якої було взято водень об’ємом 1,2 л і хлор об’ємом 2,4 л (об’єми всіх газів 
виміряно за однакових умов); б) масу осаду, який утвориться внаслідок змішування
двох водних розчинів, один з яких містить аргентум(І) нітрат масою 17 г, а другий – на-
трій хлорид кількістю 0,2 моль; в) масу натрій хлориду, для добування якого було взя-
то натрій масою 0,46 г і хлор об’ємом (н. у.) 1,12 л.; г) масу осаду, який утвориться 
внаслідок змішування водного розчину масою 800 г з масовою часткою натрій сульфа-
ту 0,142 з водним розчином масою 400 г з масовою часткою барій нітрату 26,1 %.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅÃÎËÎÂÍÅ

3. Складіть і розв’яжіть задачі на обчислення кількості (маси, об’єму) продукту реакції
за кількістю речовини (масами, об’ємами) реагентів, один з яких узято в надлишку.
Запропонуйте однокласникам та однокласницям розв’язати їх. Чи збіглися ваші 
розв’язання та відповіді? 4*. У математиці є багато підходів до розв’язування задач – 
алгебричний, графічний тощо. З’ясуйте, чи можна задачі, розглянуті в цьому парагра-
фі, розв’язати в інші способи. За результатами дослідження підготуйте презентацію.
5*. Напишіть комп’ютерну програму для розв’язування хімічних задач вивченого типу.

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ

6. Виконайте попередні розрахунки, сплануйте та проведіть дослід, який би наочно 
продемонстрував, що кількість продукту реакції залежить від кількості реагенту, узято-
го в нестачі. Використайте для проведення досліду пластикові пляшки, гумові пові-
тряні кульки, питну соду, столовий оцет, саморобні індикатори.

§ 15. Íåìåòàëè. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà íåìåòàëіâ
Після опрацювання параграфа ви зможете:

  називати найпоширеніші в природі неметалічні елементи;
  характеризувати неметали;
  оцінювати біологічне значення неметалічних елементів – Оксигену, Нітрогену, 

Карбону, Фосфору, галогенів. 

Ìіñöå íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі 
âіäîìå âàì ç êóðñó õіìії îñíîâíîї øêîëè (ñõàðàêòåðèçóé-
òå éîãî çà ðèñóíêîì 15.1).

Ðèñ. 15.1. 1. Íåìåòàëі÷íі åëåìåíòè. 2. Åëåìåíòè, ïðîñòі ðå÷îâèíè ÿêèõ âèÿâëÿþòü 
âëàñòèâîñòі, ïðîìіæíі ìіæ ìåòàëàìè é íåìåòàëàìè. 3. Ìåòàëі÷íі åëåìåíòè

Ñêіëüêè íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ ó ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі? Íàðàçі äî 
íåìåòàëі÷íèõ âіäíåñåíî äâàäöÿòü äâà õіìі÷íі åëåìåíòè: Ãіäðîãåí, Íіòðî-
ãåí, Îêñèãåí, Áîð, Êàðáîí, Ñèëіöіé, Ôîñôîð, Àðñåí, Ñóëüôóð, Ñåëåí,
Òåëóð, ãàëîãåíè é іíåðòíі åëåìåíòè. Îáàáі÷ óìîâíîї ìåæі, ùî ïðîõîäèòü ó 
ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі âіä Áîðó äî Àñòàòó, ðîçòàøîâàíî õіìі÷íі åëåìåíòè,




