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Умовні позначення:

— практична робота.

— завдання для актуаліза
ції знань;

— завдання 
для самоконтролю;

— підсумовуємо вивчене;

— запам’ятайте;

— цікаво знати;

— лабораторний дослід;

— навчальний проект;

СавчинМ.М.
Хімія (рівень стандарту) : під руч. для 11 кл. закл. заг. серед. 

освіти / М. М. Сав чин. — К. : Гра мо та, 2019. — 240 с., іл.

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального пред
мета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стан
дарту, затвердженої МОН України. 

Зміст на вчальних тем спрямовано на формування предметних 
компетентностей учнівської молоді. Методичний апарат підручника 
зорієнтований на вікові особливості одинадцятикласників і передба
чає різноманітні види діяльності. У змісті підручника подано відо
мості про хімічний зв’язок і будову речовин, хімічні реакції, неорга
нічні речовини та їхні властивості.
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Шановні одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення шкільного курсу хімії. 
Упродовж попередніх років ви переконалися, що хімія має величезне значення для 
кожної людини. Адже хімічні знання є складником загальної культури людини,  
а вміння застосовувати знання в практичній діяльності визначає рівень її життєвої 
компетентності й успішної соціалізації. Загальновідомо, що світ, у якому ми 
живемо, — це світ речовин, з яких побудовані клітини живих організмів, і речовин, 
які формують наше довкілля.

В 11 класі, вивчаючи загальну хімію та хімію неорганічних сполук, ви 
формуватимете уявлення про цю науку як про цілісну систему вмінь, набуватимете 
досвіду роботи з речовинами. Використовуючи отриманий досвід, ви зможете 
поєднати вивчені поняття, закони й теорії органічної та неорганічної хімії, осягнути 
їхню універсальність і внутрішньопредметний інтегральний характер. Матеріал 11 
класу передбачає можливості самостійно проводити дослідження та спостереження, 
виконувати практичні роботи, розв’язувати розрахункові й експериментальні задачі, 
створювати навчальні проекти.

Програма рівня стандарту в 11 класі передбачає вивчення п’яти тем: Тема 1. Періо
дичний закон і періодична система хімічних елементів. Тема 2. Хімічний зв’язок і 
будова речовин. Тема 3. Хімічні реакції. Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості. 
Тема 5. Хімія і прогрес людства.

Опановуючи матеріал цих тем, ви поглибите здобуті в основній школі знання про 
хімічні елементи та речовини, узагальните відомості про електронну будову атомів 
елементів за їхнім розміщенням у періодичній системі. Вивчення властивостей 
речовин та їх практичне застосування сприятиме формуванню предметних і життє
вих компетентностей, розвиватиме критичне, логічне та дивергентне мислення, 
спонукатиме до навчання впродовж життя.

Завершальна тема курсу присвячена ролі хімії в розв’язанні найважливіших 
проблем людства: у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, 
забезпеченні продуктами харчування, сировиною та енергоресурсами, а також 
впливу діяльності людини на навколишнє середовище. Ознайомлення з філософією 
«зеленої» хімії як напряму досліджень сприятиме застосуванню технологій, які 
внеможливлюють утворення шкідливих речовин у процесах їхнього виробництва й 
використання. 

Підручник структуровано на окремі рубрики. На початку параграфів наведено 
узагальнені цілі, розкрито зміст навчального матеріалу. У тексті параграфів уміщено 
запитання та завдання з метою діалогічної взаємодії з цим текстом, рефлексії, 
формування вмінь висловлювати власні судження. Наприкінці кожного параграфа 
подано рубрики «Підсумовуємо вивчене» та «Завдання для самоконтролю», де  
вміщено різнорівневі завдання в порядку зростання складності.

Краще орієнтуватися в підручнику вам допоможуть умовні позначення рубрик.
Щиро бажаю успіхів у навчанні!

Авторка
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§ 1.ПЕРІОДИЧНИЙЗАКОНУСВІТЛІСУЧАСНИХУЯВЛЕНЬ

ПРОЕЛЕКТРОННУБУДОВУАТОМІВ

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати сучасне визначення періодичного закону; 
• пояснювати історичні аспекти відкриття періодичного закону та ство

рення періодичної системи хімічних елементів; структуру періодичної 
системи (малі та великі періоди, групи й підгрупи); склад атомних ядер і 
будову енергетичних рівнів; форми s, p, dорбіталей;

• спостерігати демонстрації короткої та довгої форм періодичної системи; 
• обчислювати максимальну кількість електронів на енергетичному рівні;
• характеризувати енергетичні рівні атомів і послідовність заповнення їх 

елект ро нами. 

Пригадайте, що вам відомо з курсу хімії 8 класу про періодичний закон і періо
дичну зміну властивостей елементів та їхніх сполук.

КоротКо про спроби КласифіКації хімічних елементів.На початку ХІХ ст. з від
криттям дедалі більшої кількості хімічних елементів з’ясувалося, що класифіка
ція елементів на металічні та неметалічні, а простих речовин — на метали й 
неметали, запропонована французьким ученим А.-Л. де Лавуазьє, не охоплює 
всіх відомих на той час елементів. 

Проблема класифікації елементів хвилювала багатьох учениххіміків. Її 
розв’язанням займалися німецький учений Й. В. Деберайнер, англійський хімік  
Дж. Ньюлендс, французький геолог О.-Е. де Шанкуртуа. Та найбільше наблизився 
до природної класифікації німецький науковець, хімік Л. Ю. Мейєр. Учений 
класифікував елементи за відносними атомними масами та створив таблицю з 
дев’яти стовпців, у якій розташував подібні елементи горизонтально.

Російський хімік Д. І. Менделєєв, узагальнивши всі попередні дослідження, 
сформулював закон періодичної зміни властивостей елементів, або періодичний 
закон. Він науково обґрунтував залежність між атомною масою хімічних 
елементів і властивостями простих та складних речовин. На основі періодичного 
закону була складена таблиця періодичної зміни властивостей елементів, яка 
дістала назву «періодична система». У таблиці акумульовано найважливіші 
відомості про хімічні елементи, які ви навчилися зчитувати ще у 8 класі. 
Спираючись на внесені в таблицю відомості, учений передбачив властивості 
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тоді ще не відкритих елементів. Нині хімічній науці відомо 118 елементів. Їх у 
2017 р. внесено в таблицю, яка наочно ілюструє періодичний закон. 

Пригадайте та поясніть, про що можна довідатися з однієї клітинки періодичної 
системи.

У підручниках з хімії періодичну систему переважно подають у двох 
формах: короткій (див. форзац 1) і довгій (див. форзац 2). Ознайомитися з 
цими формами періодичної системи можна також віртуально (Режим доступу:  
https://www.youtube.com/watch?v=7fbIJjSb1mI). 

Пригадайте з курсу хімії 8 класу: а) що таке протонне число та який його фізич-
ний зміст; б) що таке періоди та які періоди називають малими, а які — вели-
кими; в) що таке групи та як їх поділяють; г) як змінюються властивості хімічних 
елементів та їхніх сполук у періодах і групах.

Явище періодичності. Найрізноманітніші явища, які ви можете спостерігати 
візуально: зміна дня і ночі, пір року; зміни в рослинному світі, що відбуваються 
навесні, улітку, восени та взимку; міграція багатьох видів птахів тощо, 
підтверджують наявність явища періодичності в природі.

З’ясуємо, що розуміють під поняттям «періодичність» у хімії. Це періодична 
зміна електронної будови атомів і, відповідно, властивостей хімічних елементів 
і простих і складних речовин, утворених цими елементами. Це періодична зміна 
радіусів атомів, валентності й ступенів окиснення. Такі зміни відбуваються 
через кожні 8 елементів у малих періодах і через кожні 18 і 32 елементи — у 
великих.

З часу відкриття періодичного закону здійснено багато відкриттів щодо 
будови атома: спростовано твердження про його неподільність; з’ясовано, що 
атом складається з ядра й електронної оболонки; доведено, що ядро є складним 
утворенням. Зокрема, установлено, що ядро містить  позитивно заряджені час
тинки із зарядом +1 — протони р+ й електронейтральні частинки — нейт  ро
ни n0. Протони й нейтрони мають однакову масу. Оскільки в ядрі зарядженими 
є тільки протони, то заряд ядра атома визначають кількістю протонів у ядрі. 
Цей заряд нейтралізує така сама кількість електронів, що рухаються навколо 
ядра, тому атом є електронейтральною частинкою.

Пригадайте визначення періодичного закону, сформульоване Д. І. Мен де
лєєвим.

Ураховуючи дослідження будови атома, учені дійшли висновку, що не атомні 
маси безпосередньо впливають на властивості елементів, а заряди атомних ядер. 
Тому сучасне формулювання періодичного закону дещо інше.

Отже, завдяки новим відкриттям періодичний закон було науково 
обґрунтовано на основі сучасного бачення будови атомів і повніше розкрито 
явище періодичності.

Властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодич
ній залежності від величини зарядів ядер їхніх атомів.
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Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  

будова енергетичних рівнів атомів. форми елеКтронних орбіталей s-, p-, 
d-елеКтронів. Електронна оболонка атома складається з електронів, що руха
ються на певних віддалях від ядра, утворюючи енергетичні рівні залежно від 
запасу енергії електронів. Тому періодичний характер зміни властивостей еле
ментів залежить від періодичної зміни електронної будови атомів. 

Кількість енергетичних рівнів в атомі визначають за номером періоду, 
у якому розміщений хімічний елемент у періодичній системі, і позначають 
цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або літерами латинського алфавіту K, L, M, N, O, P, Q. 
Отже, атоми хімічних елементів 1 періоду мають один енергетичний рівень,  
2 — два, 3 — три, 4 періоду — чотири тощо. Наприклад, елемент Хлор міститься  
в 3 періоді, тому 17 електронів розміщуються на трьох енергетичних рівнях.

Максимальну кількість електронів на енергетичному рівні визначають за 
формулою:

  

де n — номер енергетичного рівня.

Інакше кажучи, максимальна кількість електронів на енергетичному 
рівні дорівнює подвоєному квадрату номера енергетичного рівня.

Використавши цю формулу, обчислимо максимальну кількість електронів 
на кожному енергетичному рівні для перших чотирьох періодів періодичної 
системи:

n = 1,  2 ∙ 12 = 2;    n = 2,  2 ∙ 22 = 8;    n = 3,  2 ∙ 32 = 18;    n = 4,  2 ∙ 42 = 32. 
Кожний енергетичний рівень складається з підрівнів. Підрівні одного енер

гетичного рівня відрізняються неоднаковою енергією зв’язку з ядром. 
Кількість підрівнів дорівнює числу n: якщо n = 1, то на цьому енергетичному 

рівні є один підрівень, якщо n = 2, то два. Підрівні утворюються орбіталями.

Пригадайте, що відбувається з електронами під час їхнього руху навколо ядра 
атома та які форми електронних орбіталей ви знаєте.

З курсів хімії та фізики основної школи вам відомо, що негативно заряджені 
електрони в атомі безперервно рухаються. Швидкий рух електрона навколо 
ядра атома спричиняє утворення «електронної хмари», яка є неоднорідною 
за густиною негативного заряду. Утворену рухом електрона хмару називають 
електронною орбі таллю.

Енергетичні рівні — це віддалі, на яких рухаються електрони з певним 
запасом енергії стосовно ядра атома.

Електронна орбіталь – це об’єм простору навколо ядра, у якому най
більш імовірне перебування  електрона.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система 
хімічних елементів  
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Орбіталі відрізняються за формою та розміром залежно від того, як вони 
рухаються та який запас енергії властивий кожному електрону.

Згідно із сучасними дослідженнями відомо чотири форми орбіталей: s (ес),  
p- (пе),  d- (де),  f- (еф). Ознайомимося з першими трьома формами. 

Щоб краще зрозуміти розміщення орбіталей у просторі, використаємо вісь 
координат (рис. 1).

Електронні sорбіталі (від англ. sphere — сфера) мають форму кулі (рис. 2). 
Така форма орбіталі властива атому Гідрогену. У центрі цієї хмари розміщується 
ядро атома. 

Електронні рорбіталі (від англ. perpendicular — перпендикуляр) утво рю
ються під час руху р-електронів навколо ядра у формі правильної вісімки 
(гантелі). Кожна з цих орбіталей має різну просторову орієнтацію, зокрема 
вони розміщуються в трьох взаємно перпендикулярних площинах (рис. 3). 

Електронні dорбіталі (від англ. diffusive — дифузна), порівнюючи з 
рорбіталями, мають ще складнішу будову електронних хмар (рис. 4). Така форма 
орбіталі нагадує чотирипелюсткову квітку (квітка бузку).

Так само, як і орбіталі, латинськими літерами s, p-, d-, f- позначають підрівні: 
s-підрівень, p-підрівень і т. под. 

Орбіталі, що мають однаковий запас енергії, утворюють енергетичний рівень.

Рис. 1.  
Вісь координат

Рис. 2. Форма 
sорбіталі та розмі
щення її в просторі
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Рис. 3. Форма електронних рорбіталей  
та їхнє розміщення в просторі
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Рис. 4. Форма електронних dорбіталей та їхнє розміщення в просторі
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Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  

хараКтеристиКа енергетичних рівнів.Для того щоб зрозуміти причини періо
дичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, необхідно знати 
будову енергетичних рівнів, що утворюють електронну оболонку атомів. Вам 
відомо, що енергетичні рівні складаються з підрівнів, які різняться між собою 
неоднаковою енергією зв’язку з ядром, а кожний підрівень містить певну кіль
кість орбіталей (s, p-, d-, f-). Найближчий до ядра атома підрівень кожного 
енергетичного рівня містить одну sорбіталь. Другий підрівень — три рорбіталі, 
третій — п’ять dорбіталей, четвертий — сім fорбіталей. Отже, кожному зна
ченню енергетичного рівня n відповідає кількість орбіталей n2, як це зазначено 
у формулі (див. с. 6).

Дослідженнями встановлено, що на кожній орбіталі може міститися не 
більше ніж два електрони. Наприклад, атом Гідрогену має один sелектрон.  
У Гелію на тому ж першому рівні є два sелектрони. Постає запитання: як на одному 
енергетичному рівні можуть розміщуватися дві орбіталі сферичної форми?

Квантова фізика дає таку відповідь: електрони, крім руху навколо ядра, 
обертаються й навколо власної осі. Якщо уявити образно, то один із них рухається 
навколо власної осі за годинниковою стрілкою, другий — проти. Такий стан 
електрона в атомі дістав назву спін (від англ. spin — обертання). Два електрони 
того самого енергетичного рівня можуть характеризуватися трьома однаковими 
числами (енергетичний рівень, підрівень, орбіталь), але різним напрямком руху 
електрона навколо власної осі, тобто спіном. Електрони, що рухаються у двох 
протилежних напрямках навколо власної осі, мають антипаралельні спіни.  
Їх називають спареними електронами.

Отже, підсумуємо характеристику руху електрона в атомі. 
• Залежно від запасу енергії електрони здатні рухатися на певній віддалі 

від ядра атома. Віддаль, на якій найбільш імовірне перебування електрона, 
називають енергетичним рівнем. Найбільший запас енергії мають електрони 
найвіддаленішого від ядра енергетичного рівня. Такий енергетичний рівень 
називають зовнішнім. 

• Енергетичні рівні складаються з підрівнів, кількість яких відповідає номеру 
енергетичного рівня. Електрони того чи того підрівня мають певну просторову 
орієнтацію та форму орбіталі (рис. 2–4, с. 7). 

• Розрізняють чотири форми орбіталей: s-, p-, d-, f-орбіталі. На одному 
підрівні можуть перебувати тільки два електрони з однаковою формою орбіталей, 
які мають антипаралельні спіни.

послідовність заповненнЯ орбіталей елеКтронами.Заповнення орбіталей елек
тронами здійснюється за принципом «мінімальної енергії», згідно з яким елек
трон в атомі розміщується так, щоб його енергія була найменшою. Через те 
електрони заповнюють орбіталі в порядку зростання їхньої енергії: спочатку 
запов нюється перший енергетичний рівень, і аж тоді як він повністю завер
шиться, починається заповнення другого тощо.

На одному енергетичному рівні насамперед заповнюється s-підрівень. На
приклад, у 2 періоді, який має два підрівні, спочатку заповнюється s-підрівень,  
а потім р-підрівень.
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   § 1.  Періодичний закон у світлі сучасних уявлень...

Атом, що перебуває в основному стані, має мінімальну енергію. Розподіл 
енергетичних рівнів і підрівнів хімічних елементів 1–4 періодів визначає така 
послідовність зростання енергії електронів: 

1s  < 2s < 2р < 3s < 3р < 4s < 3d < 4р. 

Максимальну кількість електронів на енергетичних рівнях і підрівнях перших 
чотирьох періодів наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Розподілелектронівнаенергетичнихрівняхіпідрівнях

Енергетичний  
рівень

Максимальна  
кількість електронів 

на енергетичному 
рівні

Підрівень  
на енергетичному 

рівні

Максимальна  
кількість електронів  

на енергетичному  
підрівні

1 2ē s 2ē

2 8ē
s 2ē

p 6ē

3 18ē

s 2ē

p 6ē

d 10ē

4 32ē

s 2ē

p 6ē

d 10ē

f 14ē

Отже, для розуміння явища періодичної зміни властивостей хімічних 
елементів та їхніх сполук, радіусів атомів і ступенів окиснення елементів 
необхідно мати уявлення про сучасну модель будови атома, особливо будову 
електронних оболонок атомів.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

•	 З погляду теорії будови атома періодичний закон трактується так: властивості 
хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності 
від величини зарядів ядер їхніх атомів.

•	 Під поняттям «періодичність» у хімії розуміють періодичну зміну електронної 
будови атомів і, відповідно, властивостей хімічних елементів і простих та склад
них речовин, утворених цими елементами; періодичну зміну радіусів атомів, 
валентності та ступенів окиснення. 

•	 Енергетичні рівні — віддалі, на яких рухаються електрони з певним запасом 
енергії стосовно ядра атома. Енергетичні рівні складаються з підрівнів, які 
утворюються орбіталями, що мають однаковий запас енергії.
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Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  

•	 Номер енергетичного рівня позначають числом n. Максимальну кількість елек
тронів на енергетичному рівні визначають за формулою N = 2n2, тобто макси-
мальна кількість електронів на енергетичному рівні дорівнює подвоєному 
квадрату номера рівня. Номер періоду в періодичній системі вказує на кіль
кість енергетичних рівнів в атомі хімічного елемента.

•	 Кожний підрівень складається з певної кількості s-, p-, d-, f-орбіталей. 
Найближчий до ядра підрівень кожного енергетичного рівня містить одну 
s-орбіталь, другий підрівень — три р-орбіталі, третій — п’ять d-орбіталей, 
четвертий — сім f-орбіталей. 

•	 Дослідженнями встановлено, що на кожній орбіталі може бути не більше ніж 
два електрони, які відрізняються напрямком руху електрона навколо власної 
осі, тобто спіном. Електрони, що рухаються у двох протилежних напрямках 
навколо власної осі, мають антипаралельні спіни. Їх називають спареними 
електронами.

•	 Послідовність заповнення орбіталей електронами визначається за принципом 
«мінімальної енергії», згідно з яким електрон в атомі розміщується так, щоб 
його енергія була мінімальною.

•	 Атом в основному стані має мінімальну енергію. Розподіл енергетичних рівнів 
і підрівнів елементів 1–4 періодів відбувається відповідно до зростання енергії 
електронів у такій послідовності: 1s < 2s < 2р < 3s < 3р < 4s < 3d < 4р. 

•	 Для розуміння явища періодичності необхідно мати уявлення про сучасну 
модель будови атома, особливо будову електронних оболонок атомів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сформулюйте сучасне визначення періодичного закону.

2. Поясніть, чому за основу класифікації хімічних елементів узято будову атома.

3.  Пригадайте склад атомних ядер і поясніть, від чого залежить кількість елек
тронів в електронній оболонці атома.

4. Поясніть, що розуміють під поняттям «періодичність» у хімії.

5. Охарактеризуйте будову енергетичних рівнів атомів.

6. Поясніть, як можна визначити максимальну кількість електронів на  енерге
тичному рівні.

7.  Охарактеризуйте s-, p-, d-орбіталі та вкажіть максимальну кількість електро
нів на кожній орбіталі.

8. Охарактеризуйте поняття «спін», «антипаралельні спіни».

9. Поясніть послідовність заповнення орбіталей електронами.

§ 2.БУДОВАЕЛЕКТРОННИХОБОЛОНОКАТОМІВХІМІЧНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ.ЕЛЕКТРОННІТАГРАФІЧНІЕЛЕКТРОННІФОРМУЛИ

АТОМІВs, p, d-ЕЛЕМЕНТІВ

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• знати поняття «електронна формула», або «електронна конфігурація», 
«графічні електронні формули»; 

• називати s-, p-, d-елементи за їхнім розміщенням у періодичній системі;
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   § 2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів...

• складати електронні та графічні електронні формули атомів s-, p-, 
d-елементів; електронні та графічні електронні формули атомів немета
лічних елементів 2 і 3 періодів в основному та збудженому станах; 

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

• характеризувати принцип «мінімальної енергії»; основний та збуджений 
стани атомів; розміщення s-, p-, d-елементів у періодичній системі.

Пригадайте, що таке електронні та графічні електронні формули.

елеКтронні та графічні елеКтронні формули.У § 1 ви ознайомилися з розпо
ділом електронів на енергетичних рівнях і підрівнях (табл. 1, с. 9). Його відо
бражають електронними та графічними електронними формулами. Згідно з 
принципом «мінімальної енергії», електрон займає вільну орбіталь, що харак
теризується найменшою енергією; тобто цей електрон найміцніше притягу
ється ядром атома.

В електронних формулах цифрами вказують номер енергетичного рівня 
та кількість електронів на орбіталях, а латинською літерою позначають 
енергетичний підрівень. Тож електронна формула атома Гідрогену, що має 
заряд ядра атома +1, або в запису 1Н, записується 1s1. Розглянемо рис. 5  
і з’ясуємо, що означає такий запис.

Крім електронних формул, структуру електронних оболонок атомів 
відображають графічними електронними формулами. Орбіталь графічно 
позначають квадратом, який називають енергетичною коміркою; електрони — 
стрілкою, що вказує на орієнтацію спіну електрона. Якщо квадрат без стрілки, то 
це означає, що орбіталь вільна. Її може зайняти електрон, коли атом перебуває в 
збудженому стані.

У квадраті може бути одна або дві стрілки: одна стрілка символізує один 
неспарений електрон, дві протилежно спрямовані стрілки — два електрони з 
антипаралельними спінами, тобто спарені електрони. 

Приклади запису графічних електронних формул хімічних елементів  
1 періоду зображено на рис. 6 (с. 12).

Рис. 5. Електронна формула атома Гідрогену

  § 2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів...



12

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  

Пригадаємо, як записують електронні формули елементів 1–3 періодів і 
розміщення цих елементів у періодичній системі (табл. 2).

Таблиця 2
Електронніформулиатомівелементів1–3періодівтарозміщенняїх

уперіодичнійсистемі

Період
Групи елементів

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII

1 1Н
1s1

2Не
1s2

2 3Li
1s22s1

4Be
1s22s2

5B
1s22s22p1

6C
1s22s22p2

7N
1s22s22p3

8O
1s22s22p4

9F
1s22s22p5

10Ne
1s22s22p6

3
11Na

1s22s22p6

3s1

12Mg
1s22s22p6

3s2

13Al
1s22s22p6

3s23p1

14Si
1s22s22p6

3s23p2

15P
1s22s22p6

3s23p3

16S
1s22s22p6

3s23p4

17Cl
1s22s22p6

3s23p5

18Ar
1s22s22p6

3s23p6

sелементи. Заповнюється електронами sпідрівень зовнішнього енер ге тич но го рівня. 

релементи. Елементи 2 та 3 періодів, в атомах яких поступово завершується р-під 
рівень зовнішнього енергетичного рівня.

Розглянемо докладніше графічні електронні формули. Оскільки з формулами 
атомів Гідрогену та Гелію ви ознайомилися на рис. 6, то звернемо увагу на 
елементи з порядковими номерами 3–18 (рис. 7).

Проаналізуємо розміщення електронів в атомах елементів 2 періоду. Як 
бачимо, в елемента Літію 3Li формується новий (другий) енергетичний рівень. 
Його утворює s-електрон, сферична орбіталь якого така сама, як і в Гідрогену, 
але з більшим запасом енергії. Тому електронна хмара, яку він описує під час 
руху навколо ядра, більша за розміром. В атомах елемента Берилію 4Be четвертий 
електрон розміщується на s-орбіталі другого енергетичного рівня; s-підрівень 
стає завершеним, електрони спарені. 

Починаючи з Бору 5В, в атомах елементів заповнюється рорбіталь. Крім двох 
s-електронів, п’ятий — це неспарений релектрон, який під час руху навколо ядра 
атома описує електронну хмару у формі гантелі. У Карбону 6C й Нітрогену 7N  
неспарені релектрони заповнюють вільні рорбіталі цього енергетичного 
рівня, а від Оксигену 8O до Неону 10Ne відбувається спарювання р-електронів з 
антипаралельними спінами. Другий енергетичний рівень у Неону завершений.

1Н 2Нe
а б

1s21s1 

Рис. 6. Графічна електронна формула атомів Гідрогену (а) і Гелію (б)



13

   § 2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів...

2 пе -
ріод

1s 2s 2p
3 пе-
ріод

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

3Li 11Na

4Be 12Mg

5B 13Al

6C 14Si

7N 15P

8O 16S

9F 17Cl

10Ne 18Ar

Рис. 7. Розміщення електронів по орбіталях в атомах елементів 2 та 3 періодів  
в основному стані

В атомах елементів 3 періоду заповнення електронами зовнішнього 
енергетичного рівня повторює послідовність другого рівня. Як бачимо з рис. 7, 
3d-підрівень залишається вільним.

Тепер розглянемо електронні формули атомів елементів 4 періоду. Нагадаємо, 
що це великий період, який складається з двох рядів, а атоми містять по 18 
електронів в електронній оболонці (табл. 3).

Щоб скоротити запис електронних формул, замість попередньої формули 
1s22s22p63s23p6, властивої атому Аргону, використаємо запис [Ar], а потім — 
електронні формули наступних енергетичних рівнів і порядок заповнення їхніх 
підрівнів.

Таблиця 3

Електронніформулиатомівелементів4періодуперіодичноїсистеми

Ряди

Групи та пігрупи

 І
А       B 

ІІ 
А       B

ІІІ
А       B

ІV
А       B

V
А       B

VІ
А       B

VІІ
А       B 

VІІІ
А                                          B 

4
19K
[Ar]3d0 

4s1 

20Ca
[Ar]3d0 

4s2

 21 Sc
[Ar]3d1

4s2

 22 Ti
[Ar]3d2

4s2

 23 V
[Ar]3d3

4s2

 24 Cr
[Ar]3d5

4s1

 25Mn
[Ar]3d5

4s2

 26Fe
[Ar]3d6

4s2

 7Co
[Ar]3d7

4s2 

 28Ni
[Ar]3d8

4s2 

5
 29Cu

[Ar]3d10

4s1

 30Zn
[Ar]3d10

4s2

31Ga
[Ar]3d10

4s24p1

32Ge
[Ar]3d10

4s24p2

33As
[Ar]3d10

4s24p3

34Se
[Ar]3d10

4s24p4

35Br
[Ar]3d10

4s24p5

36Kr
[Ar]3d10

4s24p6

 

 Оскільки в атомах елементів 3 періоду залишився вакантним р-підрівень 
(рис. 7), то в 4 періоді в Калію та Кальцію електрони займають sорбіталь чет вер

sелементи
pелементи
dелементи
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того енергетичного рівня: 19К 3d04s1  та 20Ca 3d04s2; починаючи від Скандію 21Sc до 
Цинку 30Zn заповнюється 3dпідрівень (рис. 8). Енергія заповненого електронами 
3dпідрівня є меншою від енергії 4s і 4рпідрівнів.

Еле-
менти

Підрівні

[Ar] 3d 4s 4p 4d

19K [Ar]

20Ca [Ar]

21Sc [Ar]

22Ti [Ar]

23V [Ar]

24Cr [Ar]

25Mn [Ar]

26Fe [Ar]

27Co [Ar]

28Ni [Ar]

29Cu [Ar]

30Zn [Ar]

31Ga [Ar]

32Gе [Ar]

33As [Ar]

Рис. 8. Розміщення електронів по орбіталях атомів в елементів 4 періоду  
в основному стані

Звернемо увагу на електронну формулу атома Хрому 24Cr: [Ar]3d54s1. За 
поступового заповнення рпідрівня на зовнішньому енергетичному рівні атома 
мало би бути два електрони, а на dпідрівні — чотири. Однак цього не від бу
вається, оскільки один s-електрон зовнішнього енергетичного рівня переходить 
на dпідрівень, тобто в нього запас енергії зменшується. Таке явище називають 
«провалом» електрона. Аналогічне явище спостерігається й у Купруму, тобто 
елемента, що розпочинає п’ятий ряд 4 періоду.

Явище «провалу» пояснюється тим, що атоми прагнуть до утворення 
наполовину або повністю стійких електронних конфігурацій, тобто d5 (для 
Хрому) і d10 (для Купруму).

Елементи, у яких електронами заповнюються внутрішні dпідрівні, називають 
dелементами.

Складемо графічні електронні формули для атомів елементів 19–33 періодичної 
системи.  Як бачимо з табл. 3 (с. 13), далі відбувається поступове спарення 
релектронів рпідрівня; 4dпідрівень заповнюється в елементів 5 періоду.

Отже, можна зробити висновок:
• хімічні елементи, в атомах яких заповнюється електронами s-підрівень 

зовнішнього енергетичного рівня, називають s-елементами;

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  
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• хімічні елементи, в атомах яких заповнюється електронами рпідрівень 
зовнішнього енергетичного рівня, називають р-елементами;

• хімічні елементи, в атомах яких заповнюється електронами dпідрівень 
другого ззовні енергетичного рівня, а на зовнішньому залишається один або два 
електрони, називають d-елементами.

розміщеннЯ s-, p-, d-елементів у періодичній системі. У табл. 2 (с. 12)  
і 3 (с. 13) s-, p-, d-елементи виділені кольорами: s-елементи — рожевим, р- — 
жовтим, d-елементи — блакитним.

Вам відомо, що внаслідок розташування періодів один під одним утворюються 
групи, які поділяють на підгрупи А і В. У головних підгрупах (підгрупи А) І та  
ІІ груп розміщуються s-елементи. До них також належать два елементи 1 періоду, 
тобто Гідроген і Гелій.

У головних підгрупах ІІІ–VІІІ груп розміщуються р-елементи. У їхніх атомах 
заповнюється електронами рпідрівень зовнішнього енергетичного рівня.

У побічних підгрупах І–VІІІ груп розміщуються dелементи. У їхніх атомах 
заповнюється електронами d-підрівень попереднього енергетичного рівня.

Отже, за розміщенням хімічних елементів у періодичній системі можна скласти 
електронну та графічні електронні формули будьякого з елементів, і навпаки, за 
електронною або графічною електронною формулою атома елемента — з’ясувати 
розміщення елемента в періодичній системі.

збуджений стан атома.Вам уже відомо, що атоми елементів можуть перебу
вати в основному та збудженому станах. Основний стан атома характеризується 
найменшою енергією під час руху електронів навколо ядра, електрон в основ
ному стані зв’язаний з ядром атома найміцніше. Усі електронні формули атомів 
елементів, наведених у табл. 2 та 3, — атоми в основному стані.

Під час хімічних перетворень атоми, поглинаючи додаткову енергію (теплову, 
радіаційну), можуть переходити в збуджений стан, віддаючи або приєднуючи 
електрони. Це стан атома з вищим рівнем енергії, унаслідок чого зв’язок з ядром 
послаблюється аж до відриву електрона. Розглянемо електронні та графічні 
електронні формули атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів (рис. 9). 

Елементи 2 періоду Елементи 3 періоду

6С 1s22s22p2 
n = 2

6С 1s22s12p3  

n = 2

14Si 1s22s22p63s23p2  
n =3 

  

14Si 1s22s22p63s13p3

n = 3 

7N 1s22s22p3  

n =2

15P 1s22s22p63s23p3

n = 3
 

15P 1s22s22p63s13p33d1

n = 3
 

(А) (А)

(А)

(А)

(Б) (Б)

(Б)
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8О 1s22s22p4 

n = 2  16S 1s22s22p63s23p4    

n = 3 

 
16S 1s22s22p63s23p33d1 

n = 3

16S 1s22s22p63s13p33d2

n = 3 

 9F 1s22s22p5

  n = 2
    

   Атом в основному стані.

   Атом у збудженому стані.

17Cl 1s22s22p63s23p5

n = 3
 

17Cl 1s22s22p63s23p43d1

n = 3
 

17Cl 1s22s22p63s23p33d2

n = 3
 

17Cl 1s22s22p63s13p33d3

n = 3
 

Рис. 9. Розміщення електронів по орбіталях в атомах неметалічних елементів  
2 та 3 періодів в основному (А) та збудженому (Б) станах

валентні стани елементів. можливі ступені оКисненнЯ неметалічних елементів  
2 і 3 періодів. Уявлення про основні та збуджені стани атомів елементів дають 
змогу пояснити поняття «валентність» і періодичність її зміни. Насамперед будова 
електронної оболонки й енергетичних рівнів впливає на зміну радіуса атома.  
У межах одного періоду атомний радіус зменшується, бо із зростанням заряду 
ядра атома збільшуються сили притягання. З переходом до наступного періоду 
(див. табл. 2 і 3, с. 12 і 13) збільшується кількість енергетичних рівнів, а тому 
значно зростає радіус. Такі зміни спостерігаються в усіх періодах періодичної 
системи. Кожний новий період починається атомом, у якого формується новий 
енергетичний рівень (зовнішній) з одним sелектроном, що зумовлює 
стрибкоподібну зміну властивостей елементів та їхніх простих і складних речовин.

Пригадайте, у чому полягає відмінність між валентністю атомів елементів та 
їхніми ступенями окиснення.

Максимальну валентність атомів елементів і, відповідно, їхніх ступенів 
окиснення можна визначити за номером групи, у якій розміщений елемент. 
У головних підгрупах ці характеристики збігаються з кількістю електронів 
на зовнішньому енергетичному рівні. Найвищий ступінь окиснення елемент 
проявляє, коли утворює сполуки з найбільш електронегативними Оксигеном і 
Флуором. Серед усіх елементів електронегативність Флуору є найбільшою. Тому, 

(А)

(А)

(А)

(А)

(Б)

(Б)

(Б)

(Б)

(Б)

Продовження рис. 9
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утворюючи сполуки, він завжди має ступінь окиснення –1. Оксиген у сполуках 
з іншими елементами проявляє негативний ступінь окиснення, найчастіше –2, 
крім сполуки ОF2, у якій його ступінь окиснення дорівнює +2. У пероксидах 
(H2O2, Na2O2), де атоми Оксигену сполучені між собою ковалентним неполярним 
зв’язком, ступінь окиснення становить –1. Атоми цих елементів не переходять у 
збуджений стан.

Атом Нітрогену, приєднуючи три електрони на зовнішній енергетичний 
рівень, утворює стійку електронну конфігурацію з восьми електронів. Сту
пінь окиснення становить –3. Це відбувається під час взаємодії з менш 
електронегативним елементом. 

Однак збудження атомів Нітрогену, Оксигену та Флуору — 2s22р3, 2s22р4 та 
2s22р5 відповідно — неможливе, тому що в них немає незаповнених підрівнів.

Про особливості будови атома Карбону та здатність утворювати безліч сполук 
вам відомо з курсу хімії 9 й 10 класу.

У неметалічних елементів ступені окиснення можуть змінюватися. Це 
залежить від того, скільки електронів (усі або частина) переміщаються 
(зміщуються) від одного атома до іншого. Нітроген, взаємодіючи з більш 
електронегативними елементами, може проявляти ступінь окиснення +1, +2, +3, 
+4, +5 залежно від того, скільки електронів зміщується. 

Атоми неметалічних елементів 3 періоду мають вакантний dпідрівень.  
У разі надання їм енергії електрони переходять із s- і рпідрівнів на dпідрівень і 
мають можливість збільшити кількість неспарених електронів. Наприклад, 14Si, 

15P. Цим пояснюється чотири й п’ятивалентність цих елементів відповідно. 
Атоми Сульфуру та Хлору здатні мати декілька збуджених станів і, відповідно, 

проявляти різні ступені окиснення залежно від кількості неспарених електронів на 
зовнішньому енергетичному рівні. Розглянемо це на прикладі атома Хлору (табл. 4).

Таблиця 4 
СтаниатомаХлорутаїхніхарактеристики

Електронна фор-
мула. Стан атома

Валент-
ність

Ступінь  
окиснення

Формула 
речовини

Характеристика стану

1s22s22p63s23p53d0

Основний стан
І –1 НСl

На зовнішньому рівні один 
неспарений релектрон. 

1s22s22p63s23p43d1

Перший  
збуджений стан

ІІІ +3 НСlO2

На зовнішньому рівні  
три неспарені електрони: 
2р та 1d. Цей стан нестій
кий, тому сполуки швидко 
розпадаються. 

1s22s22p63s23p33d2

Другий  
збуджений стан

V +5 НСlO3

На зовнішньому рівні  
п’ять неспарених електро
нів: 3р та 2d.

1s22s22p63s13p33d3

Третій  
збуджений стан

VІІ +7
Сl2O7,

HClO4

На зовнішньому рівні  
сім неспарених електронів: 
1s, 3р та 3d.
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Однак числові значення ступеня окиснення та валентності можуть не 
збігатися. Наприклад, у молекулах простих речовин, утворених неметалічними 
елементами, ступінь окиснення дорівнює нулю, а валентність залежить від 
кількості електронів, які атоми елементів віддають для утворення спільних 
електронних пар.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Електронні формули, або електронні конфігурації, відображають розподіл 
електронів в атомі. Вони вказують на розміщення електронів на енергетичних 
рівнях, де цифрами 1, 2, 3, …, 7 позначають енергетичний рівень, літерами s-, 
p-, d-, f- — енергетичні підрівні та форму орбіталей, а цифрою в степені — 
кількість електронів на підрівні. Наприклад: 

9
F 1s22s22p5.

•	 Графічні електронні формули відображають структуру електронних оболонок 
атомів.  Орбіталь позначають квадратом (його називають енергетичною 
коміркою), а електрони — стрілками. Якщо квадрат вільний — на орбіталі від
сутній електрон, якщо є одна стрілка — електрон неспарений, якщо дві 
стрілки, спрямовані в протилежних напрямках, — спарені електрони з анти
паралельними спінами.

•	 Енергетичні рівні заповнюються поступово: спочатку s-підрівень, за ним 
р-підрівень, що має три орбіталі, за ним d-підрівень, якому властива наяв
ність п’яти орбіталей. Відповідно максимальна кількість електронів на 
sпідрівні — 2, на рпідрівні — 6 і на dпідрівні — 10.

•	 s-елементи розміщуються в головних підгрупах (підгрупи А) І та ІІ груп періо
дичної системи. До них також належать два елементи 1 періоду, тобто 
Гідроген і Гелій. 

•	 р-елементи — елементи, в атомах яких заповнюється електронами рпід  
рівень, розміщуються в головних підгрупах ІІІ — VІІІ груп. 

•	 d-елементи — елементи, в атомах яких заповнюється dпідрівень попереднього 
енергетичного рівня, і розміщуються вони в побічних підгрупах І — VІІІ груп.

•	 У збудженому стані кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні 
зростає, тому атоми, перебуваючи в цьому стані, проявляють змінні валент
ність і ступені окиснення. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, що відображає електронна формула атома.

2.  Напишіть електронні формули атомів елементів 2 періоду та поясніть, які 
зміни спостерігаються в будові атомів елементів.

3.  Поясніть, як, крім електронної формули, можна зобразити структуру електрон
них оболонок атомів. 

4. Охарактеризуйте на основі електронних і графічних електронних формул роз
міщення s-, p-, dелементів у періодичній системі.

5. Проаналізуйте відмінності електронних конфігурацій атомів s, p, dелементів 
(Ферум) 1–4 періодів.

6. Поясніть, що означає принцип «мінімальної енергії».

7. Охарактеризуйте основний та збуджений стан атома на прикладі атомів 
Сульфуру та Хлору, поясніть валентні стани та ступені окиснення цих елемен
тів у сполуках.
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8.  Укажіть електронну формулу атома Силіцію в основному стані.

  А 1s22s22p63s23p3   В 1s22s22p63s23p4

  Б 1s22s22p63s23p1   Г 1s22s22p63s23p2

9.  Укажіть електронну формулу атома Хлору в другому збудженому стані.

  А 1s22s22p63s23p33d2     В 1s22s22p63s23p53d0

  Б 1s22s22p63s13p33d3     Г 1s22s22p63s23p5

10. Укажіть графічну електронну формулу атома Фосфору в збудженому стані.

 А              В 

 

  Б             Г 

 

§ 3.ЯВИЩЕПЕРІОДИЧНОЇЗМІНИВЛАСТИВОСТЕЙЕЛЕМЕНТІВТАЇХНІХ

СПОЛУКНАОСНОВІУЯВЛЕНЬПРОЕЛЕКТРОННУБУДОВУАТОМІВ

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• знати, чому періодично змінюються властивості елементів та їхніх про
стих і складних речовин; 

• називатиметалічніта неметалічні елементи за розміщенням у періодичній 
системі, ураховуючи електронну будову атомів; 

• обґрунтовувати періодичну зміну радіусів атомів та йонів, електро
негативності, ступенів окиснення, властивостей елементів та їхніх про
стих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

• висловлювати судження щодо застосування періодичного закону для 
передбачення властивостей ще не відкритих елементів.

періодична зміна властивостей елементів. У попередніх параграфах ви 
ознайомилися з будовою електронних оболонок атомів елементів, їхніми елек
тронними конфігураціями та графічними електронними формулами. За допо
могою періодичної системи можна скласти електронні формули кожного з хіміч
них елементів. Зважаючи на те, що властивості елементів періодично повторю
ються, узагальнимо від чого залежать ці періодичні зміни.

Вам уже відомо, що електронна конфігурація атома пояснює періодичні 
зміни таких характеристик атома, як радіус, електронегативність, валентність і 
ступінь окиснення, що визначають хімічні властивості елементів та їхніх сполук. 
Розглянемо це докладніше. 

радіус атома. Через хвильовий характер руху електронів навколо ядра 
радіу си атомів не мають чітких меж. Крім того, форма орбіталей електронів є 
різною. Якщо припустити, що атоми мають форму кулі, то радіус атома визна
чають віддалю від ядра до зовнішнього енергетичного рівня. Інакше кажучи, 
поняття «атомний радіус» є умовним. Якщо треба встановити числові значення 
радіусів атомів елементів, то їх визначають експериментально, ураховуючи 
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довжини хімічних зв’язків між атомами в сполуці. Одиницею вимірювання атом
них радіусів є нанометр (нм): 1 нм = 1 ∙ 10–9 м. 

У межах одного періоду кількість енергетичних рівнів в атомів елементів не 
змінюється, однак зростає заряд ядра атома, отже, посилюється притягання ядром 
атома електронів зовнішнього енергетичного рівня. Унаслідок цього від початку 
до кінця періоду радіуси атомів незначно зменшуються. Тому в елементів одного 
малого періоду металічні властивості плавно змінюються на неметалічні. Такі 
самі зміни відбуваються в парних рядах великих періодів. 

Звернемо увагу на зміни, які відбуваються з радіусами йонів, оскільки 
вони відрізняються від радіусів атомів елементів. Якщо атоми віддають 
електрони зовнішнього енергетичного рівня, то радіус йона зменшується. Це 
властиво металічним елементам. Атоми неметалічних елементів приєднують 
електрони, що є причиною збільшення розмірів йонів. Отже, радіуси катіонів 
завжди менші від радіусів аніонів та електронейтральних атомів.

Наведіть приклади катіонів та аніонів, утворених елементами 3 періоду. Укажіть 
величину їхніх зарядів.

З’ясуємо, як змінюються радіуси атомів у групах періодичної системи. 
Через те, що в атомів елементів кожного наступного періоду формується новий 
енергетичний рівень, у них періодично збільшуються радіуси атомів. Як наслідок, 
спостерігається різка зміна властивостей елементів та їхніх сполук. Щодо радіусів 
йонів однакового заряду, то вони збільшуються із зростанням зарядів ядер. 

елеКтронегативність.З цим поняттям ви ознайомилися в курсі хімії 8 класу. 
Електронегативність елемента — це умовне значення атома, що характеризу
ється здатністю притягувати до себе електрони під час утворення хімічних зв’язків.
Ця здатність змінюється в періодах і групах залежно від розміщення елемента в 
періодичній системі.

Одиницею електронегативності вважають електронегативність Літію, з якою 
порівнюють електронегативність інших елементів. Тому значення електро нега
тив ності інших елементів є відносною електронегативністю. Розглянемо, як 
змінюється електронегативність елементів у періодах і групах (табл. 5).

Таблиця 5

Змінаелектронегативностіелементівуперіодахігрупах

Період 
Група Зміна  

електро- 
негативностіІ ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII

1
H
2,1

He
—

Зі збільшенням 
заряду ядра 
атома  
вперіодах—
зростає, 
уголовних
підгрупах—
спадає.

2
Li
1,0

Be
1,5

B
2,0

C
2,5

N
3,0

O
3,5

F
4,0

Ne
—

3
Na
0,9

Mg
1,2

Al
1,5

Si
1,8

P
2,1

S
2,5

Cl
3,0

Ar
—



21

   § 3. Явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук... 

Отже, зі збільшенням заряду ядра атома електронегативність у періодах 
систематично зростає, а в підгрупах — спадає. Найбільшу електро нега тив ність 
проявляє Флуор.

За допомогою поняття «відносна електронегативність» пояснюють меха
нізми утворення хімічного зв’язку.

валентність і ступінь оКисненнЯ.Фізичний зміст валентності атомів елементів 
полягає в їхній здатності утворювати хімічні зв’язки. Тому валентність визна-
чають числом ковалентних хімічних зв’язків, якими атом сполучений з іншими 
атомами. З погляду будови атома в утворенні ковалентних зв’язків беруть 
участь неспарені електрони зовнішнього енергетичного рівня.

Проте вам відомо, що існує безліч речовин немолекулярної будови, тому 
поняття «валентність» втрачає свою визначеність. Для них використовують 
поняття «ступінь окиснення».

Ступінь окиснення — це умовний заряд атома, якщо припустити, що сполука 
складається тільки з йонів. Він може набувати: позитивного значення, якщо атом 
під час утворення сполуки віддає електрони; негативного — у разі приєднання 
атомом електронів або нульового, якщо утворюється сполука з ковалентним 
неполярним зв’язком. 

Пригадайте, як позначають ступінь окиснення та як його проставляють.

Під час переходу атома елемента в збуджений стан усі неспарені електрони 
зовнішнього енергетичного рівня беруть участь в утворенні хімічних зв’язків. 
Тому максимальна валентність атомів елементів та їхні ступені окиснення 
відповідають номеру групи, у якій розміщується елемент у періодичній 
системі. Наприклад, в атома Хлору в третьому збудженому стані два релектрони 
й один sелектрон третього рівня переходять на dпідрівень. Це відбувається в 
атомах елементів побічних підгруп, у яких на зовнішньому енергетичному рівні 
валентними є sелектрони та dелектрони передостаннього рівня.

Мінімальний ступінь окиснення (негативний) визначають за кількістю 
приєднаних атомом електронів, щоб його зовнішній енергетичний рівень став 
завершеним. Здебільшого його обчислюють так: 8 мінус номер групи, у якій 
розміщений елемент.

Визначаючи ступінь окиснення в бінарних і складніших сполуках, необхідно 
пам’ятати правило: усередині однієї молекули сполуки сума позитивних 
зарядів дорівнює сумі негативних.

Пригадайте й обчисліть валентність і ступені окиснення елементів у сполуках за 
наведеними формулами: ZnCl

2
, Cl

2
O

7
, NH

3
, N

2
, Cl

2
.

Знаючи ступені окиснення елементів, складають формули бінарних сполук. 

ступінь оКисненнЯ атомів у сполуКах, що сКладаютьсЯ з трьох елементів. 
Розглянемо, наприклад, як визначають ступінь окиснення в натрій сульфаті. 
Формула сполуки Na2SO4. Передусім звертаємо увагу на те, який з елементів 
найбільш електронегативний з тих, що входять до складу сполуки. Це Оксиген, 
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ступінь окиснення якого дорівнює –2. Чотири атоми Оксигену матимуть сумар
ний заряд –8.

Металічний елемент Натрій проявляє ступінь окиснення +1, оскільки в 
його атомі на зовнішньому енергетичному рівні міститься один електрон. Два 
атоми Натрію віддають два електрони, тому їхній сумарний заряд +2. Будьяка 
сполука є електронейтральною, тобто сума позитивних і негативних зарядів має 
бути однаковою. Отже, ступінь окиснення Сульфуру дорівнює різниці зарядів 
Оксигену й Натрію та становить +6. Сполука електронейтральна.

значеннЯ періодичного заКону в розвитКу науКи. З відкриттям періодичного 
закону, який розкрив взаємозв’язки між усіма хімічними елементами, хімічна 
наука почала швидко розвиватися. У періодичній таблиці залишилися незапов
нені Д. І. Менделєєвим клітинки, що створило умови для передбачення нових 
хімічних елементів — Скандію, Галію, Германію та інших і стало могутнім стиму
лом до відкриття цих елементів ще за життя вченого. 

Упродовж багатьох років з часу відкриття періодичного закону вчені різних 
країн світу працювали над відкриттям нових хімічних елементів. Було відкрито 
лантаноїди й актиноїди. На основі періодичної системи вчені передбачили, що 
в 7 періоді має бути 32 елементи, а у 8 періоді — 50. У 2011 р. до періодичної 
системи внесено два елементи: Унунквадій та Унунгексій. У 2016 р. періодична 
система поповнилася ще чотирма елементами, відкритими вченими США, Японії 
та Росії. Ці елементи: 113 — Унунтрій, 115 — Унунпентій, 117 — Унунсептій та  
118 — Унуноктій — верифіковано Міжнародним союзом теоретичної і прикладної 
хімії (IUPAC) і додано в таблицю Менделєєва, де вони посіли сьомий рядок 
таблиці. Назви їх тимчасові, згодом вони будуть замінені на постійні.

Отже, теорія будови атома пояснила, чому в періодичній системі періодично 
змінюються властивості елементів, їхніх простих і складних речовин. На її осно
ві вчені відкриватимуть дедалі більше нових хімічних елементів. Знання та засто
сування явища періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук на основі 
уявлень про електронну будову атомів дає змогу керувати виробничими процесами, 
що відбуваються з речовинами, синтезувати нові хімічні елементи та речовини. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Електронна конфігурація атомів пояснює періодичні зміни таких характе
ристик атома, як радіус, електронегативність, валентність і ступінь окиснення, 
що визначають хімічні властивості елементів та їхніх сполук.

•	 У межах одного періоду кількість енергетичних рівнів в атомів елементів не 
змінюється, але збільшується заряд ядра атома. Унаслідок цього від початку 
до кінця пе  ріоду радіуси атомів незначно зменшуються. Тому в елементів 
одного малого періоду й у парних рядах великих періодів металічні власти-
вості елементів плавно змінюються на неметалічні. 

•	 В атомів елементів кожного наступного періоду формується новий енерге-
тичний рівень, що спричиняє різке збільшення радіуса атома й, відповідно, 
зміну властивостей елементів та їхніх сполук. 

•	 Електронегативність елемента характеризується здатністю атома притя
гувати електрони під час утворення хімічних зв’язків. Зі зростанням заряду 
ядра атома електронегативність у періодах зростає, а в підгрупах спа-
дає. Найбільшу електронегативність проявляє Флуор.
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•	 Валентність і ступінь окиснення — поняття неоднозначні. Валентність 
визначається здатністю атомів елементів утворювати хімічні зв’язки, а сту-
пінь окиснення — це умовний заряд атома, якщо припустити, що сполука 
складається тільки з йонів. Максимальна валентність атомів елементів та їхні 
ступені окиснення відповідають номеру групи, у якій міститься елемент у 
періодичній системі. Мінімальний ступінь окиснення (негативний) обчис
люють за формулою 8 мінус номер групи, у якій розміщений елемент.

•	 Визначаючи ступінь окиснення в бінарних і складніших сполуках, необхідно 
пам’ятати правило: усередині однієї сполуки сума позитивних зарядів 
дорівнює сумі негативних.

•	 Відкриття періодичного закону спричинило справжню революцію в хімічній 
науці. На основі наукових прогнозів було відкрито нові хімічні елементи. Так,  
у 2016 р. в періодичну систему внесено чотири елементи й вони повністю 
завершили 7 період. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть на основі електронних конфігурацій атомів, як змінюється радіус 
атома: а) у періодах; б) у групах.

2. Поясніть, як змінюються властивості елементів та їхніх простих речовин з накопи
ченням електронів у періодах і збільшенням радіусів атомів у головних підгрупах. 

3. Поясніть на основі електронної будови атомів, як змінюється електронегатив
ність елементів: а) у періодах; б) у групах.

4. Поясніть, чим відрізняються валентність і ступінь окиснення.

5. Визначте валентність і ступені окиснення в сполуках, формули яких такі: НCl, 
FeS, Mg

3
N

2
, H

2
, H

2
S, Cl

2
. Поясніть отриманий результат. 

6. Визначте, користуючись періодичною системою, максимальну валентність і 
ступені окиснення елементів: а) Фосфору; б) Хрому; в) Мангану.

7. Визначте за розміщенням у періодичній системі максимальні й мінімальні сту
пені окиснення неметалічних елементів: а) Силіцію; б) Нітрогену; в) Хлору.

ЦІКАВО ЗНАТИ

•	 Голова групи дослідників, які відкрили 113 елемент, японський учений Косуке 
Моріта повідомив про продовження роботи над відкриттям 119 елемента.

•	 Понад 10 років велася суперечка за авторство 113 елемента, який було отри
мано у вересні 2004 р. унаслідок зіштовхування на прискорювачі двох елемен
тів — Zn30 і Bi83. Учені із США та Росії оголосили, що створили 113 елемент 
у процесі синтезу 115 елемента в Дубні в лютому 2004 р. і запропонували 
назвати його Бекерелієм. Однак IUPAC вважав недостатніми докази того, що 
був створений саме 113 елемент. Упродовж 10 років міжнародні організації 
вивчали подані обома сторонами матеріали досліджень синтезу 113 еле
мента. Імовірно, цей елемент отримає назву Японій (За матеріалами сайта: 
https://dt.ua/TECHNOLOGIES/do-tablici-mendelyeyeva-dodali-chotiri-novih-
elementi-195807.html). 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

1. Створення 3Dмоделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.



24

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  

ПОВТОРЮЄМОЙУЗАГАЛЬНЮЄМОТЕМУ1«ПЕРІОДИЧНИЙЗАКОН

ІПЕРІОДИЧНАСИСТЕМАХІМІЧНИХЕЛЕМЕНТІВ»

Послідовне зростання енергії

Py

+–
dzx 

–

–

+

+

fy(x2 - y2)

–

–
–

+
+

+

s

–+
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   Повторюємо й узагальнюємо тему 1

ЕЛЕКТРОННІЙГРАФІЧНІЕЛЕКТРОННІФОРМУЛИАТОМІВ

s,p,dЕЛЕМЕНТІВ

15
P 1s22s22p63s23p3

n = 3

  Повторюємо й узагальнюємо тему 1
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Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  
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§ 4.ВИДИХІМІЧНИХЗВ’ЯЗКІВ:ЙОННИЙЗВ’ЯЗОК

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• установлювати, у яких речовинах наявний хімічний зв’язок; виявляти 
йонний зв’язок у речовинах за їхніми формулами; 

• наводити приклади речовин з йонним зв’язком;
• пояснювати механізм утворення йонного зв’язку;
• прогнозувати фізичні властивості речовин з йонним зв’язком. 

хімічний зв’ЯзоК. Ознайомившись детальніше з електронною будовою атомів 
і розміщенням електронів на енергетичних рівнях, зокрема на зовнішньому —  
найвіддаленішому від ядра, ви переконалися, що періодична зміна властивостей 
елементів та їхніх сполук пов’язана насамперед з будовою зовнішнього рівня. 
Валентні стани атомів змінюються й залежать від того, у якому стані — основному 
чи збудженому — атом вступає в хімічну взаємодію з іншими атомами.

Оскільки інертні хімічні елементи мають завершений зовнішній 
енергетичний рівень, то в природі вони є одноатомними газами. Усі інші 
елементи періодичної системи проявляють здатність утворювати прості 
та складні речовини. Це пояснюється тим, що атоми цих елементів, маючи 
незавершені зовнішні енергетичні рівні, прагнуть створити стійку конфігурацію 
під час взаємодії між собою або з атомами інших елементів. Тоді між атомами 
виникає хімічний зв’язок. Ураховуючи принцип «мінімальної енергії», хімічний 
зв’язок між атомами утворюється, якщо повна енергія системи в разі їхнього 
зближення зменшується.

У неорганічних й органічних речовинах наявні різні види хімічного зв’язку: 
між атомами неметалічних елементів утворюється ковалентний (неполярний та 
полярний) зв’язок, між атомами металічних і неметалічних елементів — йонний, 
у металів — металічний, у молекулах і між молекулами сполук з ковалентним 
полярним зв’язком — водневий.

йонний зв’ЯзоК. Вивчаючи будову електронних оболонок атомів, ви дізна
лися, що найстабільнішу конфігурацію мають інертні елементи. Така будова від
повідає мінімальній енергії, тому всі інші елементи намагаються набути такої 
самої конфігурації. Під час хімічних реакцій металічним елементам властиво 
віддавати електрони зовнішнього енергетичного рівня, щоб утворити стійку кон
фігурацію. Наприклад, атоми лужних металічних елементів, маючи на зовніш
ньому енергетичному рівні один електрон, віддають його й перетворюються на  

2
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Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовин  

позитивно заряджені йони, у яких зовнішній енергетичний рівень завершений, 
як у попереднього інертного елемента. 

Атоми неметалічних елементів мають велику кількість електронів. Тому їм 
енергетично вигідніше приєднати певну кількість електронів до завершення 
зовнішнього енергетичного рівня. Після того вони перетворюються на негативно 
заряджені йони. Схематично це зображають так:

Na0 – 1ē  → Na+;   K0 – 1ē → K+;   Cl– + 1ē → Cl0;    Br– + 1ē → Br0.

Пригадайте, як називають позитивно й негативно заряджені йони.

Вам уже відомо, що позитивно заряджені йони називають катіонами,  
а негативно заряджені — аніонами. Заряди йонів залежать від кількості відданих 
або приєднаних електронів. Якщо атом Кальцію віддає два електрони, то заряд 
йона 2+ (два плюс). У разі приєднання атомом Сульфуру двох електронів 
утворюється йон, заряд якого дорівнює 2– (два мінус). 

Процес переходу електронів від металічних до неметалічних елементів можна 
зобразити так:

Na ∙ + ∙Br   →  [Na]+ + [ Br ]–.

Під час взаємодії Натрію з Бромом атом Натрію, електронна конфігурація 
якого 1s22s22p63s1, віддає електрон і перетворюється на йон Натрію, що має 
стабільну конфігурацію 1s22s22p6, як в атома Неону. Приймаючи електрон, атом 
Брому з електронною конфігурацією 1s22s22p63s23р63d104s24p5 перетворюється на 
йон Брому з конфігурацією 1s22s22p63s23р63d104s24p6, що відповідає зовнішньому 
енергетичному рівню атома Криптону, який є завершеним.

 

Йонний зв’язок утворюється між атомами елементів, електронегативності 
яких значно відрізняються, тобто між атомами металічних і неметалічних 
елементів. Сили взаємодії між йонами залежать від значень зарядів і радіусів 
йонів. Чим більші заряди й менші радіуси, тим міцніші кулонівські сили 
притягання між йонами, а отже, міцніший хімічний зв’язок.

До йонних сполук належать основні й амфотерні оксиди, основи й амфотерні 
гідроксиди, солі, бінарні сполуки, до складу яких входять металічні й неметалічні 
елементи. Наприклад, оксиди натрій оксид Na2O, калій оксид К2О, цинк оксид ZnO, 
алюміній оксид Al2O3; основи натрій гідроксид NaOH, кальцій гідроксид Са(ОН)2; 
амфотерні гідроксиди цинк гідроксид Zn(OH)2, алюміній гідроксид Al(OH)3, 
ферум(III) гідроксид Fe(OH)3; солі натрій хлорид NaCl, літій фторид LiF, калій 
сульфат K2SO4; бінарні сполуки Ca3P2, Mg3N2, CaC2.

Йони — це заряджені частинки, на які перетворюються атоми, коли 
віддають або приєднують електрони.

Йонний зв’язок — це хімічний зв’язок між йонами, що утворюється на 
основі електростатичних сил притягання.Сполуки з йонним зв’язком 
називаютьйонними сполуками.

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУ
ДОВА РЕЧОВИН  
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  § 4. Види хімічних зв’язків: йонний зв’язок

 § 4. Види хімічних зв’язків: йонний 
зв’язок

З’ясуємо, чи однакові властивості проявляють атоми та утворені ними 
йони. Вивчаючи курс неорганічної хімії, ви ознайомилися з реакціями лужних і 
лужноземельних металів із водою. Під час їхнього перебігу утворюються основи 
та виділяється водень:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑;    Вa + 2H2O = Вa(OH)2 + H2↑.

Однак, розчиняючи натрій хлорид у воді, ми не спостерігатимемо виділення 
водню, хоча кристали солі дисоціюють і в розчині наявні йони Натрію:

NaCl = Na+ + Cl–.

Зважаючи на це, доходимо висновку, що властивості атомів та йонів є різними. 

йонні Кристалічні ґратКи.Усі йонні сполуки — тверді кристалічні речовини, 
структурні частинки яких — це позитивно та негативно заряджені йони.  
У структурі кристалу йонної сполуки йони розміщуються в певному порядку, 
зокрема в кристалічних ґратках періодично чергу
ються катіони й аніони. Наприклад, у кристалах 
натрій хлориду, модель кристалічної ґратки якого 
зображено на рис. 10, навколо кожного позитивно 
зарядженого йона Натрію розміщуються шість нега
тивно заряджених йонів Хлору й навпаки. Йони в 
кристалі утримуються електростатичними силами 
притягання, що виникають між різнойменно заря
дженими частинками. Ці сили досить міцні, що 
впливає на властивості йонних сполук. Вони 
нелеткі, тверді, тугоплавкі, мають високі темпера
тури кипіння, багато з них добре розчинні у воді.

Водні розчини або розплави (для нерозчинних у воді) йонних сполук є 
електропровідними. Це означає, що під час розчинення або розплавлення вони 
розпадаються на йони. У розплавах електропровідність зростає. 

Йонні сполуки не розчиняються або слабо розчиняються в неполярних роз
чин никах. Йонні кристали є хорошими діелектриками. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 У неорганічних та органічних речовинах виникають різні види хімічного 
зв’язку: ковалентний (неполярний та полярний), йонний, металічний, 
водневий.

•	 Йонний зв’язок — хімічний зв’язок між йонами, що утворюється на основі 
електростатичних сил притягання. 

•	 Сполуки з йонним зв’язком називають йонними.
•	 Йонний зв’язок утворюється між атомами елементів, електронегативності яких 

значно відрізняються, тобто між атомами металічних і неметалічних елементів.
•	 Йони — заряджені частинки, на які перетворюються атоми, коли віддають або 

приєднують електрони. 
•	 Позитивно заряджені йони називають катіонами, а негативно заряджені — аніо-

нами. Заряди йонів залежать від кількості відданих або приєднаних електронів.
•	 До йонних сполук належать основні й амфотерні оксиди, основи й амфотерні 

гідроксиди, солі, бінарні сполуки.

Cl-

Na+

Рис. 10. Масштабна 
модель кристалічної 

ґратки натрій хлориду
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•	 Йонні сполуки утворюють йонні кристалічні ґратки.
•	 Йонні сполуки — тверді кристалічні речовини, нелеткі, тугоплавкі, розчинні у 

воді та нерозчинні або погано розчинні в неполярних розчинниках. Розчини й 
розплави проводять електричний струм. Йонні кристали — хороші діелектрики. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, який зв’язок називають йонним.

2. Назвіть сполуки з йонним хімічним зв’язком.

3. Укажіть ряд формул, де містяться тільки йонні сполуки.

 А KCl, HCl, CO
2
, MgS     В Na

2
O, ZnBr

2
, H

2
S, SO

3

 Б NaOH, Al
2
(SO

4
)

3
, FeS, KCl   Г SO

2
, NaNO

3
, NO

2
, Mg

3
N

2

4. Виберіть зпоміж наведених формул речовин йонні сполуки й складіть фор
мули йонів, що входять до їхнього складу: Вa(OH)

2
, H

2
SO

4
, ZnCl

2
, KNO

3
, H

2
S, 

SO
2
, ZnO, CH

4
, Al

2
S

3
, Na

2
SO

4
, C

2
H

6
, FeCl

3
, NaOH, H

2
O, MgSO

4
.

5. Складіть усі можливі формули речовин, які містять такі йони: Fe2+, SO
4 
2–, Al3+, 

NO
3 
–, S2–, Ca2+, Li+, Cl–, H+, Ag+.

§ 5.ВИДИХІМІЧНИХЗВ’ЯЗКІВ:КОВАЛЕНТНИЙЗВ’ЯЗОК

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати речовини з ковалентним зв’язком; виявляти ковалентний 
зв’язок у речовинах за їхніми формулами; 

• наводити приклади речовин з ковалентним зв’язком;
• пояснювати механізм утворення ковалентного зв’язку в молекулах про

стих і складних речовин, відмінності в утворенні ковалентних зв’язків у 
молекулі амоніаку та йоні амонію; 

• прогнозувати фізичні властивості речовин з ковалентним (полярним  
і неполярним) зв’язком.

Пригадайте, який зв’язок називають ковалентним.

Ковалентний зв’ЯзоК. З цим видом хімічного зв’язку ви ознайомилися в курсі 
хімії 8 класу. Він властивий речовинам молекулярної будови: неорганічним й 
органічним. Вони утворюються внаслідок виникнення між атомами елементів 
однієї або кількох спільних електронних пар. Цей вид зв’язку наявний у сполук, 
молекули яких містять атоми неметалічних елементів.

Розглянемо докладніше механізм утворення ковалентного зв’язку. Атоми, 
взаємодіючи між собою, можуть утворювати спільні електронні пари за рахунок 
неспарених електронів, перебуваючи в незбудженому стані. Найчастіше це 
атоми, які мають однакову або близьку за значенням електронегативність. 
Ковалентний зв’язок може бути одинарним (якщо між атомами виникла одна 
спільна електронна пара), подвійним (якщо дві) і потрійним (коли виникають 
три спільні електронні пари).

Ковалентний зв’язок — це зв’язок на основі спільних електронних пар.
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Пригадайте, як утворюється молекула водню.

Ковалентний неполярний зв’язоК. Механізм виникнення зв’язку між атомами 
Гідрогену з утворенням молекули водню H2 полягає в тому, що ядра атомів Гід-
рогену притягують електронні хмари s-електронів. Унаслідок зближення атомів 
їхні електронні хмари перекриваються, що супроводжується виділенням енергії 
та утворенням зони підвищеної електронної густини. Тоді електрони обох атомів 
Гідрогену перебувають у спільному користуванні двох ядер. Це енергетично 
вигідніше, ніж коли електрон перебуває в користуванні свого ядра. Отже, вини-
кає електронна пара з двох s-електронів атомів Гідрогену (рис. 11), яка рівновід-
далена від обох ядер атомів.

Зв’язок у молекулах елементів з ковалентним зв’язком відображають 
електронними або графічними (структурними) електронними  формулами. 
Електронна формула зв’язку в молекулі водню Н : Н. У структурній формулі 
крапки замінюють рискою Н–Н.

У молекулі кисню між атомами Оксигену наявний подвійний зв’язок О=О,  
у моле ку лі азоту — потрійний N  N.

У кожному з цих випадків атоми набувають стійкої конфігурації з двох або 
восьми електронів. 

Поясніть механізм утворення ковалентного неполярного зв’язку, скориставшись 
рис. 12. 

 

HH2 H        HH

Рис. 11. Схема утворення спільної електронної пари  
перекриванням s-електронів двох атомів Гідрогену

8p
8n

8p
8n

Рис. 12. Схема утворення двох спільних електронних пар у молекулі Оксигену

Хімічний зв’язок, що утворюється  між атомами елементів з однаковою 
електронегативністю, називають ковалентним неполярним зв’язком.

  § 5. Види хімічних 
зв’язків: ковалентний 
зв’язок
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Ковалентний полярний зв’язоК. Здебільшого хімічний зв’язок виникає в 
молекулах складних речовин між атомами неметалічних елементів, що відрізня-
ються електронегативністю. Наприклад, утворення молекул гідроген хлориду 
(рис. 13), води, амоніаку. 

Розглянемо докладніше механізм утворення ковалентного полярного 
зв’язку в молекулі гідроген хлориду. Як бачимо з рис. 13, на зовнішньому 
енергетичному рівні в атома Гідрогену є 1s неспарений електрон, а в атома 
Хлору — п’ять р-електронів, зокрема один із них неспарений. До утворення 
стійкої конфігурації не вистачає одного електрона. Унаслідок взаємодії 
s-електрона атома Гідрогену та неспареного р-електрона атома Хлору 
утворюється спільна електронна пара. Ядро атома Хлору має заряд значно 
більший (+17), ніж ядро атома Гідрогену (+1), тому сили притягання з боку 
Хлору значно більші. Відбувається зміщення електронної пари до більш 
електронегативного елемента Хлору. Оскільки віддалі між ядрами атомів 
та утвореною спільною електронною парою неоднакові, це спричиняє 
поляризацію молекули. На тому кінці молекули, де розміщується елемент 
з більшою електронегативністю (Хлор), зосереджується негативний заряд,  
а там, де з меншою, — позитивний. Такі молекули називають полярними 
молекулами, або диполями. 

Пригадайте й поясніть утворення ковалентного зв’язку в молекулі води.

З’ясуємо, як утворюється ковалентний зв’язок у молекулі амоніаку. Вам 
уже відомо з § 2 (с. 13), що в атома Нітрогену на зовнішньому енергетичному 
рівні із п’яти наявних електронів три — неспарені. Електронна конфігурація  

7N 1s22s22p3. 
Атоми Нітрогену утворюють три спільні електронні пари з трьома атомами 

Гідрогену. Виникає стійка конфігурація зовнішнього енергетичного рівня:  
у Нітрогену — з восьми електронів,  як у Неону, і в Гідрогену — із двох 
електронів, як у Гелію. Електронні пари зміщені до більш електронегативного 
атома Нітрогену. Молекула полярна, набуває форми піраміди. На зовнішньому 

Cl ClH H

1s1 1s22s22p63s23p5

Рис. 13. Схема утворення ковалентного полярного зв’язку  
в молекулі гідроген хлориду

Диполь — це система з двох зарядів, що є однаковими за значенням, але 
протилежними за знаком.
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енер ге тичному рівні зали шаються два спарені 
s-електрони, які не беруть участі в утворенні 
зв’язку. Схему будови молекули амоніаку 
показано на рис. 14.

Вивчаючи органічні речовини, ви озна йо-
милися з електронною будовою атома Кар бо ну. 
Вам відомо, що він, перебуваючи в ос нов ному 
стані, на зовнішньому (другому) енергетичному 
рівні має два спарені s-електрони й два не-
спа ре ні р-електрони, що демонструє графічна 
електронна формула (рис. 15, а). У такому стані атом Карбону утворює 
два ковалентні зв’язки. Однак у сполуках атом Карбону найчастіше є 
чотиривалентним й утворює чотири ковалентні зв’язки. Це відбувається 
завдяки тому, що під час хімічних реакцій атом Карбону переходить з основного 
стану в збуджений. Електронна конфігурація зовнішнього енергетичного 
рівня набуває іншого вигляду (рис. 15, б), де всі електрони неспарені, тобто 
електрон із s-підрівня переходить на вільну р-орбіталь. Унаслідок переходу на 
зовнішньому енергетичному рівні з’являються чотири неспа ре ні електрони, що 
утворюють чотири ковалентні зв’язки з іншими атомами. При цьому звільняється 
стільки енергії, що вона перекриває енергію, затрачену на перехід атома Карбону 
з основного стану в збуджений.

 

З § 2 (с. 13) вам відомо, що в атомів неметалічних елементів 3 періоду й 
наступних зовнішній енергетичний рівень містить d-підрівень. Під час збуд жен-
ня атома на цей підрівень переходять s- і p-електрони. Як наслідок, створюються 
додаткові можливості утворення ковалентних зв’язків. 

МолеКулярні Кристалічні ґратКи. Такий тип ґраток характерний для речовин 
молекулярної будови. У речовин з ковалентним неполярним зв’язком у вузлах 
кристалічних ґраток розміщуються неполярні молекули. Між ними діють міжмо-
лекулярні сили взаємодії, що впливає на фізичні властивості цих сполук. Вони 
леткі, легкоплавкі, мають низькі температури кипіння, невисоку твердість. За 
нормальних умов вони можуть бути газами (Н2, Cl2, N2, O2), рідинами (Br2) або 
твердими речовинами (І2, Р4, S8). 

2s2s 2p2p

а б

Рис. 15. Графічні електронні формули атома 
Карбону в основному (а) і збудженому (б) станах

Хімічний зв’язок, що утворюється  між атомами елементів, електро-
негативність яких незначно відрізняється, називають ковалентним 
полярним зв’язком.

107,8°

0,101 нм N

H

H

H

Рис. 14. Схема будови  
молекули амоніаку
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У вузлах кристалічних ґраток речовин з ковалентним полярним зв’язком 
розміщуються полярні молекули, які в певному порядку орієнтовані в просторі, 
оскільки крім електростатичних сил взаємодії діють і міжмолекулярні. Фізичні 
властивості таких речовин подібні до властивостей речовин з неполярними крис-
та ліч ними ґратками. Це неорганічні речовини: вода, амоніак, гідроген хлорид, 
гідроген сульфід, а також більшість органічних.

Донорно-аКцепторний МеханізМ утворення Ковалентного зв’язКу. Розгляда-
ючи утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку, ви, мабуть, звернули 
увагу на те, що атом Нітрогену на зовнішньому енергетичному рівні має два 
спарені s-електрони, які утворюють неподілену електронну пару. Вона може 
брати участь в утворенні ковалентних зв’язків з іншим атомом за умови, що на 
його зовнішньому енергетичному рівні є вільна орбіталь. Наприклад, у йона Гід-
рогену не заповнена 1s-орбіталь. Тому під час взаємодії молекули амоніаку з 
йоном Гідрогену неподілена електронна пара від Нітрогену переходить на його 
вільну s-орбіталь і стає спільною для обох атомів. Як наслідок, утворюється йон 
амонію (рис. 16). Хоча в йоні амонію ковалентні зв’язки утворюються різними 
способами, вони є рівноцінними.

  

Атом Нітрогену, який віддав неподілену електронну пару для утворення 
ковалентного зв’язку, є донором. Йон Гідрогену, який, маючи вільну орбіталь, 
приєднав неподілену електронну пару, називають акцептором. Тому механізм 
утворення ковалентного зв’язку й дістав назву донорно-акцеп торний.

На основі донорно-акцепторного механізму утво-
рен ня зв’язку від бу вається утворення сполук у реак-
ції взаємодії амоніаку з гідроген хло ридом. Щоб пере-
конатися в цьому, проведемо демонстраційний дослід. 

Дослід. Наллємо в першу склянку водний розчин 
амоніаку, а в другу — хлоридну кислоту. Якщо 
піднесемо їх отворами одну до одної, то зі зближенням 
склянок з них інтенсивно виділятиметься «білий 
дим». У хімії ця реакція дістала назву «дим без 
вогню». Так званий «дим» — це дрібні кристали 
амоній хлориду (рис. 17). 

H H+ +

+

H

H

N H H

H

H

N

Рис. 16. Схема утворення йона амонію

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку — 
це механізм утворення зв’язку між атомами за рахунок неподіленої елек-
тронної пари одного атома та вільної орбіталі іншого.

Рис. 17. Утворення амо-
ній хлориду з амоніаку  

й гідроген хлориду
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Рівняння реакції: 
NH3 + H+Cl– = [NH4]

+Cl–.
За донорно-акцепторним механізмом відбувається також утворення про дук-

тів під час реакції взаємодії амоніаку з водою.

Складіть самостійно рівняння реакції взаємодії амоніаку з водою. Назвіть речо
вину, що утворилася.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Ковалентний зв’язок — зв’язок на основі спільних електронних пар.
•	 Ковалентний зв’язок утворюється в сполуках, які містять атоми неметаліч

них елементів.
•	 Ковалентний неполярний зв’язок — хімічний зв’язок, що виникає між ато

мами елементів з однаковою електронегативністю. Утворюється за рахунок 
неспарених електронів, що перебувають в незбудженому стані між ато
мами, які мають однакову або близьку за значенням електронегативність. 
Виникає в молекулах простих речовин.

•	 Ковалентний полярний зв’язок — хімічний зв’язок, що утворюється між 
атомами елементів, електронегативність яких незначно відрізняється. 
Виникає в молекулах складних речовин між атомами неметалічних елементів. 

•	 Під час утворення ковалентного полярного зв’язку відбувається зміщення елек
тронної пари до більш електронегативного елемента. Молекула дипольна.

•	 Диполь — система з двох зарядів, однакових за значенням, але протилежних 
за знаком.

•	 Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку — це 
механізм утворення зв’язку між атомами за рахунок неподіленої електрон
ної пари одного атома та вільної орбіталі іншого. Утворюється за умови, 
коли на зовнішньому енергетичному рівні одного атома є неподілена елек
тронна пара, а в іншого атома — вільна орбіталь.

•	 Речовини з ковалентним зв’язком утворюють молекулярні кристалічні 
ґратки. У вузлах кристалічної ґратки речовин із неполярним зв’язком розмі
щені неполярні молекули, сили взаємодії між якими малі. У вузлах криста
лічної ґратки речовин з полярним ковалентним зв’язком розміщуються 
полярні молекули, які в певному порядку орієнтовані в просторі, оскільки 
між ними крім електростатичних сил взаємодії виникають і міжмолекулярні.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, який зв’язок називають ковалентним.

2. Назвіть відомі  вам способи утворення ковалентного зв’язку.

3. Охарактеризуйте на конкретних прикладах механізми утворення ковалентних 
зв’язків: а) неполярного; б) полярного.

4. Поясніть, які електрони зовнішнього енергетичного рівня беруть участь в 
утворенні хімічних зв’язків у молекулах сполук, поданих формулами: а) О

2
;  

б) H
2
S; в) СН

4
.

5. Укажіть сполуку з неполярним ковалентним зв’язком.

 А  NaCl  Б  СS
2
   В  NH

3
  Г  Br

2

6. Укажіть сполуку з полярним ковалентним зв’язком.

 А  NaBr  Б  H
2
O  В  KCl   Г  Cl

2
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7. Визначте, яку максимальну кількість зв’язків можуть утворювати атоми 
Нітрогену та Фосфору. Напишіть формули сполук.

8. Складіть рівняння реакцій взаємодії гідроген хлориду та води з амоніаком. 
Поясніть механізм утворення ковалентних зв’язків під час взаємодії цих 
сполук.

9. Обґрунтуйте залежність властивостей речовин від типу хімічного зв’язку та 
кристалічної будови. 

10.  Спрогнозуйте вид хімічного зв’язку в сполуках за їхніми формулами:  
NH

3
, CaCl

2
, H

2
S, N

2
 та які фізичні властивості вони проявляють.

§ 6. ВИДИ ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ: ВОДНЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати речовини з водневим зв’язком; виявляти речовини, які здатні 
утворювати водневий зв’язок; 

• пояснювати механізм утворення водневого зв’язку між молекулами води, 
спиртів, води та спиртів; 

• прогнозувати фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та 
будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

воДневий зв’язоК. Вам уже відомо, що речовини з полярним ковалентним 
зв’язком мають здатність до міжмолекулярної взаємодії. Це зумовлено поляри-
зацією молекул та утворенням диполів. 

У молекулах, де атом Гідрогену сполучений з більш електронегативним 
атомом неметалічного елемента, виникає зв’язок і всередині молекул, і між 
окремими молекулами. 

Цей вид зв’язку утворюється в речовинах, молекули яких містять атом 
Гідрогену й атоми елементів, що проявляють значно більшу електронегативність. 
Іноді водневий зв’язок розглядають як різновид зв’язку, що виникає не тільки 
внаслідок дії електростатичних сил притягання, а й за донорно-акцепторним 
механізмом (наприклад, HF). У цьому разі електронегативний елемент зі 
значно більшою силою притягує атом Гідрогену й той втрачає свою s-орбіталь, 
залишається тільки ядро (протон). Вільну орбіталь заповнює неподілена 
електронна пара атома більш електронегативного елемента, який є донором,  
а ядро атома Гідрогену — акцептором. 

МіжМолеКулярний воДневий зв’язоК. Участь у такому зв’язку беруть дипольні 
молекули. Він наявний у речовин, які перебувають у рідкому або твердому агре-
гатному стані, зокрема в молекулах води, спиртів, карбонових кислот, між моле-
кулами води та інших речовин тощо. 

Водневий зв’язок — це електростатична взаємодія в молекулах або 
між ними за участю атомів Гідрогену.
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Механізм утворення цього виду зв’язку полягає в притягуванні атомами 
Гідрогену, на якому концентрується частковий позитивний заряд, атомів з 
більшою електронегативністю іншої молекули, на якому скон цент рований част-
ковий негативний заряд. 

Як наслідок, виникають асоційовані молекули: димери у випадку карбонових 
кислот або асоціати з багатьох молекул.

Між молекулами води асоціати утворюються внаслідок притягування атомами 
Гідрогену однієї молекули атомів Оксигену іншої молекули (рис. 18).  

Між молекулами спиртів водневий зв’язок виникає між атомом Гідрогену 
гідроксильної групи однієї молекули й атомом Оксигену гідроксильної групи 
іншої молекули (рис. 19). Завдяки здатності утворювати водневі зв’язки серед 
спиртів немає газів.

Пригадайте й поясніть, як відбувається зміщення електронної густини в гідро
ксильній групі спиртів.

Міжмолекулярна взаємодія на основі водневого зв’язку виникає не тільки 
між однаковими, а й між різними молекулами. 

Між молекулами води та спиртів, зокрема в процесі  розчинення спиртів у 
воді, утворюються асоціати між атомом Гідрогену молекули спирту, що має 
частковий позитивний заряд, та атомом Оксигену молекули води, на якому 
сконцентрований частковий негативний заряд. Завдяки водневому зв’язку 
спирти добре розчиняються у воді. Утворення асоціатів між етанолом і водою 
зображено на рис. 20 (с. 38).

 Hδ+

 – Oδ–

 ... Hδ+

 – Oδ–

 ... Hδ+

 – Oδ–

          H          H         H

                
 Hδ+

 – Oδ–

 ... Hδ+

 – Oδ–

          H          H 

Рис. 18. Схема утворення асоціатів між молекулами води

Рис. 19. Схема утворення водневого зв’язку між молекулами етанолу

Водневий 
зв’язок

  § 6. Види хімічних зв’язків: водневий 
зв’язок
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внутрішньоМолеКулярний воДневий зв’язоК. Цей вид водневого зв’язку 
виникає не тільки в молекулах неорганічних, а й у молекулах органічних речо-
вин. Багато органічних речовин містять у своєму складі характеристичні групи, 
у яких наявна поляризація зв’язку. Це гідроксильна група —ОН у спиртів, кар-
бок сильна —СООН у карбонових кислот, аміногрупа —NH2 у молекулах амінів 
та амінокислот. Наприклад, вторинна структура молекули білка утримується  
у формі спіралі завдяки утворенню водневих зв’язків.

Наявність водневого зв’язку впливає на властивості речовин. У них значно 
вищі температури кипіння. Так, вода, порівнюючи з речовинами підгрупи 
Оксигену (H2S, H2Se, Н2Те), має високу температуру кипіння — 100 °С.  
Це пояснюється тим, що під час кип’ятіння води потрібно використати додаткову 
енергію на руйнування водневих зв’язків. Щодо міцності, то водневий зв’язок 
значно слабший від ковалентного й міцність його зменшується з підвищенням 
температури.

Водневий зв’язок, як вам уже відомо, відіграє важливу роль у процесі 
розчинення речовин, утворенні та утриманні вторинної структури білка, 
кристалогідратів, а також у процесах кристалізації, електролітичної дисоціації 
йонних і ковалентних полярних сполук. Особливо важлива роль водневих 
зв’язків у живій природі, адже вони наявні в молекулах не тільки білків, а й 
нуклеїнових кислот, гормонів, вітамінів та інших біологічно важливих речовин. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Водневий зв’язок — електростатична взаємодія в молекулах або між моле
кулами за участю атомів Гідрогену. Виникає в речовинах, молекули яких міс
тять атом Гідрогену й атоми елементів, що проявляють значно більшу елек
тронегативність.

•	 Розрізняють міжмолекулярний та внутрішньомолекулярний водневий 
зв’язок.

•	 Міжмолекулярний водневий зв’язок спостерігається між молекулами 
води, спиртів (етанолу), між спиртами та водою. Механізм міжмолекулярної 
взаємодії у воді полягає в притягуванні атомами Гідрогену однієї моле-
кули атомів Оксигену іншої молекули. Утворюються асоційовані молекули 
(асоціати).

•	 У молекулах спиртів асоціація виникає між атомом Гідрогену гідроксильної 
групи однієї молекули й атомом Оксигену гідроксильної групи іншої 
молекули.

Рис. 20. Схема утворення водневого зв’язку між молекулами етанолу й води

Водневий 
зв’язок

Вода
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•	 Під час розчинення спиртів у воді утворюються асоціати між атомом 
Гідрогену молекули спирту, що має частковий позитивний заряд, та 
атомом Оксигену молекули води, на якому сконцентрований частковий 
негативний заряд. 

•	 Внутрішньомолекулярний водневий зв’язок виникає в молекулах неор
ганічних та органічних речовин. В органічних речовинах на утворення цього 
зв’язку впливають характеристичні групи, у яких наявна поляризація 
зв’язку. 

•	 Водневий зв’язок впливає на фізичні властивості речовин. У речовин з вод
невим зв’язком значно вищі температури кипіння.

 ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, який зв’язок називають водневим.

2. Поясніть механізм утворення асоціатів між молекулами: а) води; б) етанолу;  
в) етанолу та води.

3. Охарактеризуйте внутрішньомолекулярний водневий зв’язок.

4. Спрогнозуйте фізичні властивості речовин з формулами: NH
3
, Сl

2
, ZnCl

2 
на 

основі їхньої будови. 

5. Укажіть сполуку, здатну до утворення водневого зв’язку.

 А  КBr  Б  H
2
O В  FeCl

2
  Г  Br

2

6. Оцініть роль водневого зв’язку в живій природі.

§ 7. ВИДИ ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ: МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати речовини з металічним зв’язком;  
• пояснювати механізм утворення металічного зв’язку в металах; будову 

речовин на основі їхніх фізичних властивостей;
• порівнювати механізм утворення металічного зв’язку з механізмами утво-

рення ковалентного та йонного зв’язків;
• прогнозувати фізичні властивості металів на основі їхньої будови. 

Металічний зв’язоК. Металічні елементи утворюють прості речовини метали. 
Це речовини, які перебувають здебільшого у твердому стані (крім ртуті). Для 
будови їхніх атомів характерна мала кількість електронів на зовнішньому енер-
гетичному рівні (1–3, рідше 4). Так, в атомів елементів головної підгрупи І гру - 
пи — по одному електрону, головної підгрупи ІІ групи — по два. Через віддале-
ність зовнішнього енергетичного рівня від ядра атома ці електрони легко відри-
ваються від нього й переміщаються по всьому об’єму кристала. Атоми, втрача-
ючи електрони, перетворюються на позитивно заряджені йони. Тому у вузлах 
кристалічної ґратки металів локалізуються позитивно заряджені йони, які 
щільно упаковуються. Зв’язок між йонами здійснюється за рахунок вільного 
переміщення електронів, що є спільними для всіх йонів. Сукупність вільних 
електронів дістала назву електронний газ (рис. 21, с. 40). 

§ 7. Види хімічних зв’язків: металічний 
зв’язок
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З’ясуємо, чому електрони в металах здатні вільно переміщатися. Це зале-
жить від будови атомів металічних елементів. У кристалах металів електронів 
значно менше, ніж вільних орбіталей. Наприклад, в атома Натрію на зовніш-
ньому енергетичному рівні є чотири орбіталі, але тільки один електрон. Це дає 
змогу електронам вільно переміщатися від одного атома до іншого.

Особливість металічного зв’язку полягає в тому, що, як у йонних сполуках, 
у вузлах кристалічних ґраток розміщені йони. Однак, на відміну від йонних 
сполук, де  йони різнойменно заряджені, у металів вони заряджені тільки 
позитивно.

Металічний зв’язок проявляє подібність і до ковалентного. Проте за 
ковалентного зв’язку участь в утворенні спільних електронних пар бере 
чітко визначена кількість електронів, якими спільно користуються атоми, 
що утворили ці пари. У металічних ґратках усі електрони рухливі, вони не 
утримуються біля окремих атомів (йонів), що й впливає на властивості металів.

Фізичні властивості Металічних речовин. Унаслідок постійного руху електронів 
метали проявляють високу електропровідність. Однак, залежно від типу й роз-
мірів кристалічних ґраток і певної кількості електронного газу, ці властивості 
неоднакові. Найбільшу електропровідність мають срібло, алюміній та мідь. З цієї 
ж причини метали теплопровідні.

Електронний газ, який рухається між щільно упакованими йонами, відбиває 
світлові промені, що спричиняє властивий усім металам металічний блиск.

Металам притаманні міцність і пластичність. Ці властивості зумов ле ні 
електронною будовою металів. Під час механічної дії окремі шари йонів мета ліч-
ної ґратки зміщуються, а слідом за ними переміщається електронний газ. Тому 
метали зберігають міцність, пластичність, ковкість. Схематичне зображення та 
моделі різних типів кристалічних ґраток металів показано на рис. 22. 

Металічний зв’язок — це особливий вид зв’язку, що утворюється  
внаслідок взаємодії вільних електронів з йонами металічних елементів.

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

Рис. 21. Катіони металічних елементів і вільні 
електрони (електронний газ)
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Будову кристалічних ґраток металів можна переглянути в інтернет-мережі в 
3D-проектуванні. 

Фізичні властивості й тип кристалічної ґратки речовини взаємопов’язані. 
Знаючи будову речовин, можна прогнозувати їхні властивості й навпаки. 

Знання будови речовини й уміння спрогнозувати її властивості мають 
практичне значення для людини. Так, довідавшись про небезпеку для здоров’я 
парів ртуті, учимося безпечно поводитися з приладами, які містять ртуть. Метали 
використовують у машино- й літакобудуванні, будівництві, для виробництва 
сплавів тощо. Дбайливе ставлення до природних ресурсів забезпечить стабільний 
розвиток металургійного виробництва, розвиток нових технологічних процесів, 
що здешевлюють продукт, і підприємництва. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Металічний зв’язок — особливий вид зв’язку, що утворюється від взаємодії 
вільних електронів з йонами металічних елементів.

•	 Металічний зв’язок виникає в простих речовинах, утворених металічними 
елементами.

•	 Механізм утворення металічного зв’язку полягає у втраті атомами електро
нів. Унаслідок цього у вузлах кристалічної ґратки розміщуються тільки позитивно 
заряджені йони, які щільно упаковуються один біля одного. Зв’язок між ними 
здійснюється за рахунок безперервного руху електронів (електронного газу).

•	 Металічний зв’язок відрізняється від йонного тим, що у вузлах кристаліч
ної ґратки є тільки позитивно заряджені йони, а у йонних сполуках чергуються 
позитивно й негативно заряджені йони. 

•	 Металічний зв’язок відрізняється від ковалентного тим, що всі електрони 
не утримуються біля окремих атомів (йонів), а вільно переміщаються, здій
снюючи зв’язок між усіма атомами (йонами).

•	 Наявність металічного зв’язку впливає на властивості металів.

 ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, який зв’язок називають металічним.

2. Наведіть приклади речовин, у яких наявний металічний зв’язок.

3. Поясніть подібність і відмінність зв’язків: а) ковалентного й металічного;  
б) йонного й металічного.

Рис. 22. Моделі кристалічних ґраток металів: а — кубічна;  
б — кубічногранецентрована; в — кубічнооб’ємноцентрована; г — гексагональна

а б в г
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4. Обґрунтуйте залежність властивостей металів від їхньої будови.

5. Класифікуйте наведені формулами речовини за видами хімічного зв’язку:  
а) ковалентний неполярний; б) ковалентний полярний; в) йонний; г) металіч
ний; ґ) ковалентний полярний і водневий. 
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§ 8. КРИСТАЛІЧНИЙ ТА АМОРФНИЙ СТАНИ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати аморфні та кристалічні речовини;
• наводити приклади аморфних і кристалічних речовин;
• пояснювати відмінності між аморфними й кристалічними речовинами; 
• розрізняти зразки аморфних і кристалічних речовин.

Пригадайте з курсу фізики, що вам відомо про кристалічні й аморфні тіла.

агрегатні стани речовин. Вам уже відомо, що за звичайних умов речовини пере-
бувають у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому й газоподібному.

Кожному агрегатному стану властиві рух одних частинок щодо інших і 
певна впорядкованість цих частинок завдяки силам притягання між ними. 
За відповідних умов речовини можуть переходити з одного стану в інший, що 
супроводжується зміною їхньої структури.

Дослідженнями встановлено, що найпоширенішим є твердий стан речовин.

Кристалічний стан речовин. Речовини, перебуваючи у твердому стані, утво-
рюють кристали. У твердих речовинах енергія взаємодії між частинками дуже 
велика. Завдяки цьому утворюється структура певної форми й об’єму, час-
тинки якої (атоми, йони або молекули) не можуть вільно переміщатися. Інакше 
кажучи, утворюються кристали з певним типом кристалічної ґратки, де від-
стані між частинками дуже малі й приблизно дорівнюють розміру частинки.  
У кристалах структурні частинки орієнтовані щодо однієї в суворо визначе-
ному порядку. Повторюваність структурних елементів утворює кристалічну 
структуру речовин. 

Залежно від природи частинок, що розміщені у вузлах кристалічних ґраток,  
і сил взаємодії між ними розрізняють різні їхні типи: молекулярні, атомні, йонні  
та металічні ґратки. 

Пригадайте, які типи кристалічних ґраток вам уже відомі. Дайте коротку характе
ристику кожної з них.

Ознайомимося докладніше з будовою кристалічних ґраток твердих речовин.
Молекулярні кристалічні ґратки утворюють речовини з ковалентним 

зв’язком. Це прості речовини, утворені неметалічними елементами (крім Карбону 
та Силіцію), і складні речовини неорганічної та органічної природи. Вам уже 
відомо, що у вузлах молекулярних кристалічних ґраток розміщуються молекули 
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з неполярним або полярним ковалентним зв’язком. Утримуються молекули в 
кристалічній ґратці міжмолекулярними вандерваальсовими силами взаємодії. 
Вони ж впливають на властивості речовин.

На рис. 23 зображено перехід води з рідкого стану у твердий з утворенням 
молекулярної кристалічної ґратки льоду. Як бачимо, під час утворення кристалів 
льоду молекули чітко орієнтовані своїми полюсами. При цьому вони втрачають 
здатність вільно переміщатися. 

Атомні кристалічні ґратки характеризуються тим, що в їхніх вузлах 
містяться окремі атоми, сполучені між собою ковалентними зв’язками. Такі 
кристалічні ґратки мають відомі вам алмаз і графіт, силіцій, силіцій(ІV) оксид  
і т. ін. Моделі кристалічних ґраток алмазу й графіту показано на рис. 24.

Розглянувши рис. 24, бачимо, що кристалічна ґратка кожної з речовин утворена 
атомами Карбону, однак розміщення атомів у кристалі є різним. Це означає, що й 
властивості цих речовин різні. 

Йонні кристалічні ґратки властиві йонним сполукам. У вузлах таких ґраток 
містяться позитивно й негативно заряджені йони. Між різнойменно зарядженими 
йонами діють сили електростатичної взаємодії. Класичним прикладом йонної 
кристалічної ґратки є ґратка натрій хлориду (рис. 25, с. 44). Йони розміщуються на 
вершинах куба та в центрі кожної грані. Навколо кожного йона Натрію є шість йонів 
Хлору й навпаки. 

До сполук, які мають йонні кристалічні ґратки, належать деякі оксиди та солі.  
У складі солей можуть бути не тільки прості (як у NaCl, KBr, NaI), а й складні 
(NH

4NO3, (NH4)2SO4)  йони.

Рис. 23. Схема структури: а — води; б — льоду

109,28°

0,154 нм

Рис. 24. Моделі кристалічних ґраток: а — алмазу; б — графіту

ба
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У цих сполуках між атомами неметалічних 
елементів наявний ковалентний зв’язок, а між йонами 
— йонний. Йонні кристалічні ґратки міцніші за 
молекулярні, але слабші від атомних.

Металічні кристалічні ґратки утворюють 
метали. З різними типами кристалічних ґраток 
металів ви вже ознайомилися в § 7 (с. 41).

аМорФний стан речовин. Тверді речовини, залежно 
від розміщення структурних частинок у просторі, 
можуть перебувати не тільки в кристалічному, а й в 
аморфному стані. Цим речовинам невластива періо-

дична структура, тому й немає характерної для кристалів повторюваності одного 
й того ж елемента структури, тобто вони не утворюють кристалічних ґраток. 
Однак в аморфних сполук наявна деяка узгодженість у просторовому розмі-
щенні сусідніх частинок, хоча строгої  напрямленості їх, як у кристалах, немає.  
Вона  може зникати зі збільшенням віддалі під дією зовнішніх сил, наприклад у 
разі підвищення температури. 

Аморфні сполуки утворюються внаслідок швидкого охолодження розплавів, 
коли структурні частинки не встигають зайняти «правильні» місця, або конден-
сації газу. З часом аморфні речовини кристалізуються, але цей процес за кімнат-
них температур досить тривалий.

В аморфних речовин немає чітко визначеної температури плавлення. Під час 
нагрівання вони розм’якшуються й перетворюються на в’язку рідину.

Аморфними речовинами є скло, віск, пластична сірка, пластмаси, природні та 
синтетичні смоли, деякі гідроксиди. Зразки аморфних речовин зображено на рис. 26.

 

Підсумовуючи відомості про агрегатні стани речовин, доходимо висновку, що 
кристалічні речовини характеризуються строгою впорядкованістю структурних 
частинок і правильними формами кристалів. Аморфні ж — невпорядкованістю 
розміщення частинок і відсутністю форми.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Тверді речовини перебувають у двох станах: кристалічному й аморфному.
•	 У кристалічних речовинах енергія взаємодії між частинками дуже велика, 

що спричиняє структуру кристалу певної форми й об’єму, у якій частинки не 
можуть вільно переміщатися.

Na+
Cl–

Рис. 25. Кулестрижнева 
модель кристалічної 

ґратки натрій хлориду

Рис. 26. Зразки аморфних речовин: а — бурштин; б — парафін; в — пластмаса

а б в
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•	 Кристалічні речовини утворюють молекулярні, атомні, йонні та металічні 
кристалічні ґратки. 

•	 У вузлах молекулярних кристалічних ґраток розміщені полярні або непо
лярні молекули. У кристалічній ґратці молекули утримуються міжмолекуляр
ними вандерваальсовими силами взаємодії.

•	 Атомні кристалічні ґратки характеризуються тим, що в їхніх вузлах розмі
щені атоми, сполучені між собою ковалентними зв’язками.

•	 Йонним сполукам властиві йонні кристалічні ґратки, у вузлах яких містяться 
позитивно й негативно заряджені йони, що утримуються силами електроста
тичної взаємодії.

•	 Металічний зв’язок — особливий вид зв’язку, що виникає внаслідок взаємо
дії вільних електронів з йонами металів. У вузлах кристалічних ґраток є тільки 
позитивно заряджені йони, що утворюються внаслідок втрати атомами 
електронів. 

•	 Тверді речовини, залежно від розміщення структурних частинок у просторі, 
можуть перебувати в аморфному стані. Їм невластива періодична структура, 
тому вони не утворюють кристалічних ґраток. 

•	 Аморфними речовинами є скло, віск, пластична сірка, різні пластмаси, при
родні й синтетичні смоли, деякі гідроксиди.

 ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, у яких станах можуть перебувати тверді речовини.

2. Наведіть приклади кристалічних та аморфних речовин.

3. Поясніть, які сили взаємодії між частинками наявні в кристалічних речовинах. 

4. Охарактеризуйте механізми утворення кристалічних ґраток: а) молекулярних; 
б) йонних; в) атомних; г) металічних.

5. Визначте, між якими речовинами відбувається хімічна взаємодія: а) калій та 
бром; б) магній та сірка; в) цинк і хлор; г) азот і водень; ґ) водень і хлор. 
Складіть рівняння реакцій та поясніть, який тип кристалічної ґратки мають 
продукти їхньої взаємодії.

§ 9. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН ВІД ЇХНЬОЇ 

БУДОВИ

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• пояснювати залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови; 
• висловлювати судження щодо залежності між використанням речовин та 

їхньою будовою і властивостями.

властивості речовин залежно віД їхньої буДови. В історії розвитку хімічної науки 
був період, коли вчені намагалися з’ясувати, з чого складаються речовини, яка їх 
будова та як відбуваються хімічні перетворення. Численними дослідженнями було 
встановлено, що властивості речовин залежать від їхнього складу та будови. 
Вивчаючи основні класи неорганічних речовин, ви дізналися про те, що спільні 
властивості кислот пояснюються наявністю в їхньому складі атомів Гідрогену,  

  § 9. Залежність фізичних властиво
стей речовин від їхньої будови
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а основ — наявністю гідроксильних груп. Теорією будови органічних сполук 
доведено безпосередній зв’язок між будовою та властивостями речовин. 

Пригадайте основні положення теорії будови органічних речовин.

Розглянемо докладніше властивості твердих речовин. Як уже зазначалося, 
характерними ознаками твердого стану є малі віддалі між частинками й вид 
хімічного зв’язку між ними. Крім того, важливе розміщення частинок у просторі, 
від чого залежить стан, у якому перебуває тверда речовина: кристалічний або 
аморфний. Кристалічні ґратки у своїх вузлах містять різні частинки, відповідно 
до яких вони й отримали свої назви. Кристалічні речовини з різним типом 
кристалічних ґраток мають неоднакові властивості.

Речовини з йонними кристалічними ґратками, утворені внаслідок взаємодії 
між різнойменно зарядженими йонами, тверді, нелеткі та крихкі. Крихкість 
пов’язана з будовою, оскільки в разі сильного удару йони в кристалічній ґратці 
зміщуються. Позитивно заряджені йони потрапляють під йони з таким самим 
зарядом. Це ж відбувається з негативно зарядженими йонами. Унаслідок 
відштовхування однойменно заряджених частинок кристал дробиться.

Ці речовини добре розчинні у воді, плавляться за високих температур. Водні 
розчини й розплави проводять електричний струм. Температури кипіння теж високі.

Речовини з молекулярними неполярними кристалічними ґратками (прос -
ті речовини неметали, органічні речовини з ковалентним хімічним зв’язком), у 
яких молекули в кристалі утримуються дією вандерваальсових сил, проявляють 
здатність до сублімації (перехід із твердого стану в газоподібний, минаючи 
рідкий). Такою речовиною є, наприклад, йод. Вони леткі, мають невисоку 
твердість, низькі температури плавлення та кипіння.

У речовин з молекулярними полярними кристалічними ґратками (гідроген 
хлорид, гідроген сульфід, гідроген фторид, вода, карбон(IV) оксид, деякі органічні 
сполуки тощо) між молекулами виникає ще й водневий зв’язок. Завдяки цьому 
дещо змінюється кристалічна структура, а відповідно й властивості. Порівнюючи 
з речовинами з молекулярними неполярними ґратками, вони менш леткі, мають 
дещо більшу твердість, вищі температури плавлення та кипіння. Речовини з 
молекулярними кристалічними ґратками не проводять електричного струму.

У речовин з атомними кристалічними ґратками атоми утримуються 
ковалентним зв’язком досить великої сили. Тому речовинам, що утворюють 
атомні кристали, властиві високі твердість (алмаз, пісок, карборунд) і 
температури плавлення та кипіння. Вони малолеткі, нерозчинні у воді й 
органічних розчинниках, не проводять електричного струму. Серед речовин з 
атомними кристалічними ґратками є такі, що мають різні види зв’язку в кристалі. 
Наприклад, у графіті атоми Карбону сполучені в одних напрямках ковалентним, 
в інших — металічним зв’язком. Саме цим пояснюється шаруватість речовини. 

Металам притаманні металічні кристалічні ґратки. Специфіка будови 
впливає на їхні фізичні властивості. Це тверді (окрім ртуті) речовини з 
характерним металічним блиском, сірого кольору або забарвлені, електро- й 
теплопровідні, міцні, ковкі та пластичні.

В аморфних тіл немає певної температури плавлення, оскільки за нагрівання 
вони не плавляться, а поступово розм’якшуються. Наприклад, вивчаючи фізичні й 
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хімічні явища, ви ознайомилися з дослідом, який демонструє зміну форми скляної 
трубки. Під час нагрівання скло не плавиться, а розм’якшується й тоді можна змінити 
форму виробу. За подальшого нагрівання утворюється рідка склоподібна маса, яка, 
охолоджуючись, стає в’язкішою з меншою плинністю. Візуально скло виглядає 
як тверда речовина, однак це рідина, яка має велику в’язкість і плинність. Інакше 
аморфні тіла розглядають як «застиглі рідини», що не течуть за звичайних умов.

Аморфні тіла здатні кристалізуватися. Проте цей процес для різних аморфних 
тіл відбувається з різною швидкістю. Для того щоб скло кристалізувалося, 
потрібно багато часу. Кристалізоване скло стає непрозорим і мутним, крихким, 
втрачає міцність.

Коли аморфні тіла кристалізуються, їхні фізичні властивості поширюються 
в будь-якому напрямку однаково, тобто аморфне тіло проводить електричний 
струм, тепло та світло в різних напрямках.

До аморфних твердих тіл належать аморфні метали (металеві стекла). 
Порівнюючи з властивостями звичайних металів, для них характерні високі 
стійкість до корозії, в’язкість і міцність. 

застосування речовин з різниМи типаМи Кристалічних ґратоК. З будовою та влас-
тивостями речовин пов’язане їхнє застосування. Кристалічні речовини, що утво-
рюють йонні кристалічні ґратки, застосовують як сировину для добування мета-
лів, виробництва будівельних матеріалів, медичних препаратів, керамічних 
виробів, абразивних матеріалів, ювелірних виробів, у лабораторіях тощо.

Властивості та застосування молекулярних сполук теж взаємопов’язані. 
Наприклад, карбон(ІV) оксид у твердому стані відомий як сухий лід. Його 
використовують для охолодження харчових продуктів у кафе та ресторанах, 
транспортування заморожених продуктів (риби та м’яса), кондитерських 
виробів. Для очищення поверхонь використовують пелети із сухого льоду, а в 
театральних постановках — для створення ефекту туману. 

Застосування речовин з атомними кристалічними ґратками ґрунтується на їхній 
твердості. Наприклад, алмаз використовують для різання скла та пластику. З нього 
виготовляють ювелірні прикраси. Алотропна модифікація алмазу — графіт, якому 
притаманні високий рівень м’якості та шаруватість будови, широко застосовують 
для виготовлення олівців; здатність графіту проводити електричний струм і 
тепло (завдяки металічному зв’язку між шарами) — для виготовлення електродів. 
Силіцій(ІV) оксид — як будівельний матеріал, для виробництва скла й цементу, 
кварц та його різновиди — теж у ювелірній справі. 

Широкого застосування набули речовини з металічними кристалічними 
ґратками. Високі електропровідні властивості металів узято за основу 
виготовлення електропроводів; теплопровідність — предметів домашнього 
вжитку, побутових виробів; ковкість і легкість — у машино-, літако-, корабле- 
й приладобудуванні, виготовленні інструментів, у будівництві тощо. Загалом 
перелік застосування металів з урахуванням їхніх властивостей значно більший. 

Використання властивостей аморфних речовин дістало поширення в 
сучасній техніці. Велику популярність мають металеві сплави. У медицині 
застосовують аморфні сплави, з яких роблять гвинти та пластини для з’єднання 
зламаних кісток. Вони міцніші за титанові пластини, але з часом розпадаються 
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й замінюються на кісткову тканину. Аморфні сплави використовують для 
виготовлення інструментів, пружин, деталей різних механізмів.

Застосування набув й аморфний вуглець, відомий як сажа й деревне вугілля. 
Сажу використовують для добування гуми, друкарської фарби тощо. Деревне 
вугілля — як відновник під час виплавлення чавуну та сталі, для виготовлення 
чорного пороху, у протигазах, у медицині як адсорбент. Унікальні властивості 
аморфних речовин відкривають нові перспективи в їхньому застосуванні.

Наведені вище приклади науково доводять взаємозв’язок між будовою 
речовин, їхніми властивостями та застосуванням. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ
•	 Кристалічні й аморфні речовини мають різну будову, що безпосередньо впли

ває на їхні властивості.
•	 Речовини з йонними кристалічними ґратками добре розчинні у воді, 

мають високі температури плавлення й кипіння. Водні розчини та розплави 
електропровідні. 

•	 Речовини з молекулярними неполярними кристалічними ґратками про
являють здатність до сублімації, тобто можуть переходити з твердого стану 
в газоподібний, минаючи рідкий. Вони леткі, мають невелику твердість, низькі 
температури плавлення та кипіння, не проводять електричного струму.

•	 У речовин з молекулярними полярними кристалічними ґратками між моле
кулами виникає водневий зв’язок. Завдяки цьому вони менш леткі, ніж речо
вини з молекулярними неполярними ґратками, мають трохи більшу твердість, 
вищі температури плавлення та кипіння. 

•	 Речовини з атомними кристалічними ґратками дуже тверді, мають високі 
температури плавлення та кипіння, малолеткі, нерозчинні у воді й органічних 
розчинниках, не проводять електричного струму.

•	 Металам властиві металічні кристалічні ґратки. Специфіка будови зумов
лює їхню твердість (крім ртуті), характерний металічний блиск, електро й 
теплопровідність, міцність, ковкість та пластичність.

•	 В аморфних тіл відсутня температура плавлення, оскільки за нагрівання вони 
не плавляться, а поступово розм’якшуються. Мають здатність кристалізува
тися. Аморфні метали (металеві стекла), порівнюючи з властивостями мета
лів, характеризуються високою стійкістю до корозії, в’язкістю та міцністю.

 ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Наведіть приклади кристалічних та аморфних речовин.

2. Поясніть відмінності між кристалічними й аморфними речовинами.

3. Поясніть, як залежать властивості й застосування речовин з кристалічними 
ґратками: а) йонними; б) молекулярними; в) атомними; г) металічними.

4. Наведіть приклади застосування кристалічних та аморфних речовин.

5. Висловте судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою 
будовою і властивостями. 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

1. Застосування рідких кристалів.

2. Використання речовин з різними видами хімічних зв’язків у техніці.

3. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.
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«ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ»
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 § 10. НЕОБОРОТНІ Й ОБОРОТНІ ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ 

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати необоротні й оборотні хімічні реакції; 
• наводити приклади необоротних й оборотних хімічних реакцій;
• розрізняти необоротні й оборотні хімічні реакції;
• пояснювати поняття «пряма реакція», «оборотна реакція»;  
• обґрунтовувати значення оборотних процесів у довкіллі, промислових 

виробництвах.

Вам уже відомо, що хімічні реакції мають велике практичне значення 
для людей. Реакції, які ви вивчали в 7–10 класах, належать до реакцій, що 
класифікувалися за ознаками: зміна реагентів і продуктів реакції (сполучення, 
розкладу, заміщення, обміну); тепловим ефектом (екзотермічні й ендотермічні); 
участю каталізаторів (каталітичні й некаталітичні); зміною ступеня окиснення 
(окисно-відновні та неокисно-відновні); напрямом перебігу (необоротні й 
оборотні). Розглянемо докладніше реакції, що характеризуються напрямом 
перебігу.

необоротні й оборотні реаКції. Вивчаючи хімічні перетворення, ви ознайоми-
лися з умовами перебігу реакцій. Це, зокрема, випадання осаду, виділення газу, 
утворення малодисоційованої речовини. За цих умов реагенти перетворюються 
на інші сполуки. Такі реакції відбуваються в одному напрямі, оскільки з отрима-
них продуктів реакції добути реагенти не можна. Щоб переконатися в цьому, 
проведемо досліди. 

Дослід 1. Взаємодія розчину сульфатної кислоти з розчином барій гідроксиду.
Наллємо розчин сульфатної кислоти об’ємом 1,5 — 2 мл у пробірку й доллємо 
такий самий об’єм розчину барій гідроксиду. Рівняння реакції:

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 
↓ + 2H2O.

З рівняння реакції бачимо, що випав осад й утворилася малодисоційована 
речовина — вода. Добути з продуктів реакції сульфатну кислоту й барій гідроксид 
практично неможливо.

Отже, ця реакція відбувається в одному напрямі, тож є необоротною. 

Дослід 2. Взаємодія розчину етанової кислоти з кальцій карбонатом. Насип-
лемо подрібнений кальцій карбонат у пробірку й доллємо розчин етанової 

3
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кислоти. Спостерігатимемо бурхливе виділення газу, допоки один з реагентів 
повністю не витратиться. Ця реакція теж необоротна, оскільки одним із продуктів 
реакції був газ. Рівняння реакції:

СаСО3 + 2СН3СООН = (СН3СОО)2Са + СО2  
↑+ Н2О.

Напишіть самостійно рівняння реакцій, під час яких випадає осад і виділяється газ.

Наведемо класичний приклад оборотної реакції, з якою ви ознайомились у 
курсі хімії 9 класу.

Дослід 3. Реакція розкладу амоній хлориду. Насиплемо кристалічний амоній 
хлорид масою 2,5–3 г у велику пробірку. Закриємо її отвір корком із скловати. 
Обережно прогріємо пробірку вздовж, а потім там, де міститься сіль. Під час 
нагрівання амоній хлорид розкладається, тож через деякий час у верхній 
частині пробірки накопичиться густий дим. Згодом на стінках пробірки вгорі 
з’являться кристалики солі з утворених продуктів розкладу. Це новоутворений 
амоній хлорид. 

Отже, у пробірці одночасно відбулися дві реакції: пряма — реакція розкладу 
амоній хлориду на амоніак і гідроген хлорид і зворотна — реакція сполучення з 
утворенням амоній хлориду (рис. 27).

Оборотні реакції записують одним хімічним рівнянням, у якому між 
реагентами й продуктами реакції ставлять дві протилежно напрямлені стрілки. 
Наприклад, реакцію розкладу та утворення амоній хлориду запишемо так:

NH4Cl    NH3
↑ + HCl.

Реакція  розкладу й утворення амоній хлориду

NH
3
↑ + HCl → NH

4
Cl  — зворотна реакція

Рис. 27. Схема прямої та зворотної реакцій розкладу  
й утворення амоній хлориду

NH
4
Cl → NH

3
↑ + HCl — пряма  реакція

Оборотні реакції — це хімічні реакції, які одночасно відбуваються у 
двох протилежних напрямках (прямому та зворотному).

Необоротні реакції — це хімічні реакції, що відбуваються в одному 
напрямі й завершуються повним перетворенням реагентів на про-
дукти реакції.

  § 10. Необоротні й оборотні хімічні про
цеси 
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 ТЕМА 3. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ  

значення оборотних процесів у ДовКіллі та проМислових виробництвах.  
Оборотні реакції відбуваються й у природі. Це перетворення кисню на озон й 
озону на кисень; утворення під час грози нітроген(ІІ) оксиду й розпад його до 
вихідних речовин; окиснення нітроген(ІІ) оксиду до нітроген(ІV) оксиду, який 
знову розкладається до нітроген(ІІ) оксиду й кисню (рис. 28).

До оборотних належать реакції взаємодії водню з йодом, водню з азотом, води 
із сульфур(ІV) оксидом, сульфур(ІV) оксиду з киснем тощо. 

Оборотні реакції не вигідні в промислових процесах, оскільки вихід потрібних 
речовин практично дуже малий, ефективність виробництва є низькою.

Для виробничого процесу важливо знати умови перебігу реакцій та чинники, 
що впливають на збільшення виходу продукту. Як цього досягають, розглянемо 
в наступному параграфі.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Хімічні реакції за напрямком перебігу поділяють на необоротні й оборотні.
•	 Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку й завершуються повним 

перетворенням реагентів на продукти реакції, називають необоротними.
•	 Хімічні реакції, які одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках 

(прямому й зворотному), називають оборотними.

 ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Сформулюйте визначення понять «необоротна реакція», «оборотна реакція».

2. Назвіть чинники, за яких реакції є необоротними.

3. Наведіть приклади необоротних та оборотних реакцій.

2NO + O
2
→ 2NO

2
  — пряма реакція

2NO
2
 → 2NO + O

2
 — зворотна реакція

2NO + O
2
         2NO

2

Рис 28. Схема прямої та зворотної реакцій утворення  
й розкладу нітроген(ІV) оксиду
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4. Укажіть два ряди, у яких наведено схеми тільки необоротних реакцій.

 А НСl + AgNO
3
 → ; BaCl

2
 + Na

2
SO

4
 →    В N

2
 + H

2
 → ; SO

2
 + O

2
 → 

 Б NO + O
2
 → ; CaCO

3
 →       Г AlCl

3
 + NaOH → ; Fe(NO

3
)

2
 + KOH →

5. Укажіть два ряди, у яких наведено схеми тільки оборотних реакцій.

 А НСl + AgNO
3
 → ; BaCl

2
 + Na

2
SO

4
 →   В NH

4
Cl → ; H

2
O → 

 Б NO + O
2
 → ; CaCO

3
 →        Г H

2
 + I

2
 → ; N

2
 + O

2
 →

6. Допишіть праві частини рівнянь реакцій, поставте коефіцієнти:

 а) AgNO
3
 + NaCl → … ;      б) Zn(OH)

2
 + H

2
SO

4
 → … ;   в) N

2
 + H

2
 → … ; 

 г) Na
2
SO

4
 + BaCl

2
 → … ;    ґ) NH

3
 + H

2
O → … ;               д) Na

2
SO

3
 + H

2
SO

4 
→ … . 

7. У разі запаморочення людині підносять до носа шматочок вати, змочений 
нашатирним спиртом. Поясніть, яку речовину в медицині називають наша-
тирним спиртом та яка реакція відбувається під час його застосування. 

8. Під дією на кальцій карбонат високої температури виділився газ об’ємом 4,48 л 
(н. у.). Обчисліть масу кальцій карбонату, що вступив у реакцію розкладу. 

9. Натрій карбонат з масовою часткою домішок 20 % піддали дії етанової кислоти 
до повної їхньої взаємодії. Обчисліть масу утвореної солі, назвіть її. 

 § 11. ХІМІЧНА РІВНОВАГА. ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЄ 

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• пояснювати, що таке хімічна рівновага; вплив різних чинників на змі-
щення хімічної рівноваги; 

• характеризувати суть хімічної рівноваги;
• добирати умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на 

основі принципу Ле Шательє; 
• висловлювати судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні 

хімічними процесами.

хіМічна рівновага. Вам уже відомо, що під час оборотних реакцій речовини не 
витрачаються повністю. Утворені продукти знову взаємодіють між собою за тих 
самих умов. Наприклад, взаємодія сульфур(ІV) оксиду з киснем за температури 
450 °С та наявності каталізатора одночасно відбувається у двох напрямках, тобто 
здійснюються пряма й зворотна реакції: 

2SO2 + O2             2SO3 .

Під час перебігу прямої реакції концентрація вихідних речовин зменшується, 
оскільки вони витрачаються на утворення продуктів. Однак настає момент, коли 
концентрація продуктів реакції різко зростає, а швидкості прямої та зворотної 
реакцій стають однаковими, тобто зрівноважуються. Такий стан системи 
називають хімічною рівновагою.

Зазначимо, що в стані рівноваги хімічні реакції не припиняються. Це означає, 
що за одиницю часу кількість молекул, що утворюються під час прямої реакції, 
дорівнює кількості молекул, що утворюються під час зворотної (рис. 29). 

  § 11. Хімічна рівновага. Принцип ле 
Шательє
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уМови зМіщення хіМічної рівноваги оборотних процесів. Стан хімічної рівноваги 
є збитковим у хімічному виробництві. Тому вчені розпочали пошук способів змі-
щення рівноваги в бік продуктів реакції. До чинників, що впливають на зміщення 
рівноваги, належать зміни температури, тиску та концентрації. Ознайомимося 
докладніше, як ці чинники впливають на зміщення хімічної рівноваги.

Вплив зміни температури. Певну історію має промислове виробництво 
амоніаку з азоту та водню. Ця реакція екзотермічна, тому під час реакції виді ля-
єть ся теплота. Рівняння реакції:

N2 + 3H2             2NH3,  ∆H = –92 кДж/моль.
Очевидно, що процес розкладу амоніаку (зворотна реакція) є ендотермічним. 

Тому з підвищенням температури рівновага реакції зміститься в бік розкладу 
амоніаку, оскільки процес супроводжується поглинанням теплоти. Це протидіє 
підвищенню температури. Тому для зміщення рівноваги в бік виходу амоніаку 
суміш реагентів необхідно охолоджувати. 

Отже, підвищення температури зміщує хімічну рівновагу в бік ендотермічної 
реакції, зниження температури — у бік екзотермічної.

Вплив зміни тиску. На стан хімічної рівноваги газоподібних речовин впливає 
тиск. Розглядаючи в цьому аспекті реакцію добування амоніаку, бачимо, що з 
чотирьох об’ємів газів, що вступали в реакцію, утворюється два об’єми амоніаку. 
Підвищення тиску зміщує рівновагу в бік прямої реакції і, відповідно, відбувається 
зниження тиску в системі. Це спричиняє пришвидшення зворотної реакції. 

Отже, підвищення тиску зміщує рівновагу в бік, що зумовлює зменшення об’єму, 
а зниження тиску — у бік збільшення об’єму речовин, що реагують.

Вплив зміни концентрації. Зміна концентрації однієї з речовин, що перебува-
ють у стані хімічної рівноваги, зумовлює зміщення рівноваги в бік зменшення 
концентрації. Наприклад, розглянемо реакцію естерифікації, що є оборотною: 

Якщо збільшити концентрацію етанової кислоти або етанолу, то рівновага 
зміститься в бік виходу естеру. Другий спосіб зміщення рівноваги в бік виходу 
продукту — забрати із системи один із продуктів (наприклад, воду).

СН3–С         + НО—С2Н5    СН3–С                 + Н2О. 
О О

ОН О—С2Н5

Хімічна рівновага — це стан системи, коли швидкість прямої реакції 
зрівноважується зі швидкістю зворотної реакції за одиницю часу.

O

O

O

OO

O

OO

O
OO

O
S

SS

S

Рис. 29. Схема зміни швидкостей прямої та зворотної реакцій за одиницю часу

vпрямої   =  vзворотної
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Отже, додавання в систему, що перебуває в стані рівноваги, однієї з 
вихідних речовин зміщує рівновагу в бік виходу продуктів реакції. Такий самий 
ефект отримують, якщо вивести із системи один із продуктів реакції. Якщо 
ж збільшувати концентрацію одного з продуктів, то реакція зміщується в бік 
вихідних речовин.

Вплив зовнішніх чинників на стан хімічної рівноваги визначають за правилом, 
яке було сформульовано в 1884 р. А. Л. Ле Шательє й дістало назву принцип  
Ле Шательє.  

 

Анрі Луї Ле Шательє (1850–1936) — французький 
фізик і хімік. Навчався в колежі Роллан у Парижі, Політех
нічній школі та Вищій гірничій школі. Одночасно слухав 
лекції в Колеж де Франс. Після закінчення гірничої школи 
працював гірничим інженером в Алжирі. З 1877 по 1919 р. 
був професором  Паризької Вищої гірничої школи, у 1898–
1907 рр. — професором кафедри загальної хімії в Колеж 
де Франс, у 1907–1925 рр. — професором Паризького 
університету. У 1907 р. був обраний членом Паризької ака
демії наук.

Більшість робіт Ле Шательє присвячена прикладним проблемам. У 1884 р. 
сформулював принцип (названий його ім’ям), який використовується для 
моделювання різних виробничих процесів. У 1901 р. запропонував умови для 
промислового синтезу амоніаку. За активної участі вченого фізична хімія й 
хімічна технологія перетворилися на самостійні галузі науки. За свою наукову 
діяльність був удостоєний багатьох почесних нагород.

Використання каталізаторів не впливає на зміщення хімічної рівноваги, тому 
що вони однаково пришвидшують пряму й зворотну реакції.

значення принципу ле шательє.  Принцип Ле Шательє має вагоме значення 
в хімічному виробництві. Він дає змогу передбачити напрямок перебігу хімічної 
реакції за різних умов і, отже, керувати виробничими процесами.

Принцип Ле Шательє важливий для процесів, що відбуваються в біосфері. 
Вам уже відомо, що біологічно активні речовини постійно циркулюють у 
біосфері, тобто здійснюється її саморегуляція. Вона підтримується завдяки 
природним біологічним процесам живих організмів. Принцип Ле Шательє 
пояснює стійкість довкілля так:  усі геофізичні й космічні  зміни компенсуються 
змінами у функціонуванні живих організмів. Ці організми разом з довкіллям 
формують біосферу нашої планети. Зміни природних біологічних процесів, 
пов’язаних з живими організмами, призводять до порушення умов навко лиш-
нього середовища. Отже, кожна людина повинна пам’ятати, що втручання  

Якщо на систему, що перебуває в стані хімічної рівноваги, подіяти 
ззовні (змінити температуру, тиск, концентрацію), то рівновага зміс-
титься в бік,  протилежний створеній умові.
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в природні процеси довкілля може спричинити відповідні екологічні незворотні 
наслідки на шкоду самій людині. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВЧЕНЕ

•	 Хімічна рівновага — стан системи, коли швидкість прямої реакції зрівнова
жується зі швидкістю зворотної реакції за одиницю часу.

•	 На стан хімічної рівноваги впливають зміни температури, тиску, концентрації. 
•	 Підвищення температури зміщує хімічну рівновагу в бік ендотермічної 

реакції, зниження температури — у бік екзотермічної.
•	 Для газів підвищення тиску зміщує рівновагу в бік, що спричиняє зменшення 

об’єму, а зниження — у бік збільшення об’єму речовин, що реагують.
•	 Додавання в систему, що перебуває в стані рівноваги, однієї з вихідних 

речовин зміщує рівновагу в бік виходу продуктів. Ефект буде такий 
самий, якщо вивести із системи один із продуктів реакції. Якщо ж збіль
шувати концентрацію одного з продуктів, то реакція зміститься в бік 
вихідних речовин.

 ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ САМОКОН ТРО ЛЮ

1. Поясніть, що таке стан хімічної рівноваги.

2. Поясніть вплив на зміщення хімічної рівноваги: а) температури; б) тиску;  
в) концентрації речовин.

3. Охарактеризуйте суть принципу Ле Шательє.

4. Висловте судження про значення принципу Ле Шательє для керування:  
а) виробничими процесами; б) біосферними процесами.

5. Поясніть, як вплине підвищення тиску на зміщення рівноваги в системі  

N
2
 + 3H

2    
2NH

3
,  ∆H = –92 кДж/моль.

6. Поясніть, як у разі підвищення температури зміститься рівновага реакцій: а) роз
кладу кальцій карбонату: СаСО

3    
СаО + СО

2
, ∆H = 178 кДж/моль; б) роз

кладу нітроген(ІІ) оксиду 2NO  N
2
 + O

2
, ∆H = –181 кДж/моль.

7. Поясніть, як зміститься рівновага реакцій Н
2
 + І

2 
        2НІ, якщо: а) увести в си 

сте му додаткову кількість водню; б) виводити із системи утворений продукт. 

 § 12. ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою, сильною 
основою та слабкою кислотою, слабкою основою та слабкою кислотою;

• пояснювати вплив різних чинників на гідроліз солей; 
• характеризувати суть гідролізу солей;
• прогнозувати можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних 

розчинів солей; 
• дотримуватися правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;
• експериментально визначати рН середовища водних розчинів солей за 

допомогою індикаторів;
• обґрунтовувати вплив гідролізу солей на рН ґрунтів.
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  § 12. Гідроліз солей

гіДроліз солей. Вивчаючи класи неорганічних речовин, ви ознайомилися із 
солями як йонними сполуками. Солі утворюються внаслідок реакцій йонного 
обміну між кислотою та основою. Ще одним продуктом цих реакцій є вода. Якщо 
реакції відбуваються за участю слабких електролітів, то вони є оборотними.

У курсі органічної хімії ви дізналися, що реакції гідролізу — це реакції 
взаємодії речовин з водою. Тому суть гідролізу солей полягає в обміні між сіллю 
та водою з утворенням малодисоційованої, малорозчинної або нерозчинної 
речовини. Про те, що солі вступають у реакції обміну з водою, свідчить зміна 
забарвлення індикаторів.

Сіль є продуктом взаємодії основи з кислотою. Залежно від їхньої сили роз-
різняють три типи солей: утворені слабкою основою та сильною кислотою, силь ною 
основою та слабкою кислотою, слабкою основою та слабкою кис ло тою (рис. 30).

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Солі, утворені слабкою основою та слабкою кислотою,  
гідролізують за катіоном та аніоном.

Солі, утворені сильною основою та слабкою кислотою, гідролізують за аніоном.

Солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою, гідролізують за катіоном.
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Гідроліз — це реакції обміну йонів солі з водою, унаслідок чого утво-
рюється слабкий електроліт.

Рис. 30. Типи гідролізу солей
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Ознайомимося з типами гідролізу солей докладніше.
1. Гідроліз солі, утвореної слабкою основою та сильною кислотою. До 

таких солей належать амоній хлорид, купрум(ІІ) хлорид, купрум(ІІ) сульфат, 
алюміній сульфат, алюміній нітрат, ферум(ІІІ) хлорид тощо. 

Розглянемо реакцію гідролізу амоній хлориду й запишемо  молекулярне 
рівняння реакції: 

NH4Cl + H2O    NH4OH + HCl.

Йонне рівняння цієї реакції:
NH4

+ + Cl– + Н2О    NH4OH + Н+ + Cl–,

або скорочене
NH4

+ + Н2О    NH4OH + Н+ .

Як бачимо, у реакцію з водою вступають катіони слабкої основи. У роз чи ні 
накопичуються катіони Гідрогену. Якщо такий розчин випробувати інди ка торами, 
то лакмус і метиловий оранжевий змінюють забарвлення на рожеве. Це підтверджує 
кислотну реакцію розчину (рН < 7). У такому разі гідроліз відбувається за катіоном. 

Отже, гідроліз солі, утвореної слабкою основою та сильною кислотою, полягає 
у взаємодії катіону солі з молекулами води з вивільненням йонів Гідрогену. Реакція 
розчину кислотна. 

2. Гідроліз солі, утвореної сильною основою та слабкою кислотою. Та ки-
ми солями є натрій сульфід, калій сульфід, натрій сульфіт, барій нітрит, натрій 
етаноат тощо. 

Візьмемо для прикладу натрій карбонат — сіль, утворену натрій гідроксидом, 
що є сильною основою, і слабкою карбонатною кислотою. Натрій карбонат — 
сіль двоосновної кислоти, тому гідроліз відбувається ступінчасто. Запишемо 
молекулярні та йонні рівняння реакції:

Na2CO3 + H2O    NaOH + NaHCO3;
2Na+ + CO3 

2– + H2O    2Na+ + OH– + HCO3 
– ;      І ступінь

CO3 
2– + H2O    OH– + HCO3 

–.

NaHCO3 + H2O    NaOH + H2CO3;
Na+ + HCO3 

– + H2O    Na+ + OH– + H2CO3 ;        ІІ ступінь
HCO3 

– + H2O    H2CO3 + OH–. 

У розчині накопичуються гідроксид-аніони. У такому розчині фенолфталеїн 
змінює забарвлення на малинове, лакмус набуває синього кольору, а метиловий 
оранжевий стає жовтим, тобто середовище розчину — лужне (рН > 7). Гідроліз 
відбувається за аніоном.

Отже, гідроліз солі, утвореної сильною основою та слабкою кислотою, полягає 
у взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксид-іонів. Реакція 
розчину лужна. 

Підсумовуючи розглянуті типи гідролізу солей, доходимо висновку, що 
реакція середовища під час гідролізу визначається сильнішим електролітом 
після реакції.


