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зорієнтований на вікові особливості дітей, які навчаються  
у 8 класі, і містить різноманітні види діяльності, що застосо-
вані на різних етапах отримання знань і досвіду.
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Умовніпозначення:

— завдання 
 для самоконтролю;

— завдання 
 для актуалізації знань;

— підсумовуємо вивчене;

— лабораторний дослід;

— цікаво знати;

— практична робота;

— досліджуємо вдома.

— запам’ятайте, зверніть   
     увагу;
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ДОРОГІ  ДРУЗІ! 
У 8 класі ви продовжуєте вивчати хімію — науку про ре-

човини, їхню будову, перетворення та властивості. Цього нав-
чального року ви докладніше ознайомитеся з періодичним 
законом і структурою періодичної системи та будовою речо-
вин. Це забезпечить вам свідоме вивчення неорганічних спо-
лук: оксидів, кислот, основ і солей, їхнього складу, будови й 
властивостей.

Під час вивчення хімії у 8 класі ви будете формувати 
предметні та ключові компетентності, розуміння того, на-
скільки важливими є хімічні знання для сучасної людини.

Збагатити, розширити й поглибити знання про хімічні 
елементи та сполуки вам допоможе підручник. Він склада-
ється із чотирьох тем і параграфів, у кожному з яких ви- 
окремлено підрубрики. Для полегшення роботи з підручни-
ком у ньому подано умовні позначення рубрик. 

ознайомтеся зі змістом підручника, зверніть увагу на 
запропоновані програмою навчальні теми, повторіть основні 
питання курсу хімії, що розглядалися в 7 класі. У змісті 
кожного параграфа є рубрика, що зорієнтує вас на резуль-
тати, яких необхідно досягти. У тексті параграфів уміщено 
запитання та завдання, за допомогою яких ви зможете при-
гадати вже відомий вам матеріал або поглибити свої знання 
під час вивчення нового. Після кожного параграфа є уза-
гальнення вивченого й завдання для самоконтролю, різно-
манітні за змістом і рівнем складності. Інші рубрики став-
лять за мету допомогти вам навчитися досліджувати власти-
вості речовин та аналізувати результати ваших досліджень, 
самостійно виконувати практичні роботи, робити обчис-
лення, формулювати висновки, готувати навчальні про-
єкти. Швидко пригадати опрацьований матеріал вам допо-
можуть узагальнення, уміщені наприкінці кожної теми як 
схеми. Вони містять усі найважливіші поняття, визначення 
та формули, що розглядалися в темах.

також допоможуть у роботі «Словник хімічних термінів» 
і «Пред мет ний покажчик», подані наприкінці підручника. 

тож запрошую вас у нову подорож світом неорганічної 
хімії. 

Бажаю успіхів!
Авторка
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§ 1.НАЙВАЖЛИВІШІХІМІЧНІПОНЯТТЯ.
ПРОСТІІСКЛАДНІРЕЧОВИНИ.РЕАКЦІЇ
РОЗКЛАДУТАСПОЛУЧЕННЯ

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете: 

• називати хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною 
науковою українською номенклатурою; прості (метали і 
неметали) і складні (оксиди, основи, кислоти) речовини;

• формулювати визначення понять «речовина», «атом», 
«мо лекула», «проста речовина», «складна речовина», 
«реакція розкладу», «реакція сполучення»;

• записувати символи хімічних елементів, формули про-
стих і складних речовин, реакції розкладу та сполу-
чення;

• складати рівняння реакцій розкладу та сполучення.

Пригадайте найважливіші хімічні поняття з курсу хімії 7 класу.

Найважливіші хімічНі поНяття. Вам відомо, що хімія — це 
наука про речовини, їхній склад, будову, властивості й 
перетворення, що відбуваються з ними. Ви також ознайо-
милися з поняттями, які є невід’ємними складовими цієї 
науки. 

Пригадайте з курсу хімії 7 класу визначення поняття  «речовина».

ВСТУП
ПОВТОРЕННЯ  НАЙВАЖЛИВІШИХ  ПИТАНЬ

КУРСУ  ХІМІЇ  7  КЛАСУ
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Становлення хімії як науки відбувалося на основі 
вивчення складу речовин: учені намагалися встановити,  
з яких найдрібніших частинок складається кожна з них. 

Пригадайте, з яких частинок складаються речовини.

Складовими частинками речовини є молекули, атоми та 
йони. Поняття «молекула» й «атом» вам уже відомі з курсу 
хімії 7 класу. З поняттям «йон» ви ознайомитеся, вивчаючи 
тему «Хімічний зв’язок та будова речовини». 

Пригадайте й сформулюйте самостійно визначення понять «моле-
кула», «атом».

Залежно від того, які частинки містять речовини (моле-
кули, атоми чи йони), учені класифікували їх на речовини 
молекулярної та немолекулярної будови. речовини, що 
складаються з молекул, належать до молекулярних, а ті, 
складовими яких є атоми та йони, — до немолекулярних.

прості і складНі речовиНи. Вам відомо, що речовини класи-
фікують на прості і складні залежно від їхнього складу.

Розгляньте й поясніть  схему класифікації речовин (рис. 1). Сфор-
му люйте визначення простих і складних речовин.
Наведіть приклади речовин: а) простих; б) складних; в) металів; 
г) неметалів.

Як вам відомо, речовинам притаманні певні властивості, 
що виявляються через ознаки. За ними можна встановити, 
чим речовини відрізняються одна від одної або чим подібні.

• Атомні
• Молекулярні
• Йонні

Рис. 1. Схема класифікації речовин
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Рис. 2. Схема класифікації властивостей речовин

Рис. 3. Схема класифікації вивчених хімічних реакцій

Пригадайте й назвіть властивості речовин. Розгляньте та поясніть 
схему (рис. 2).

Наведіть приклади фізичних і хімічних властивостей речовин. 

перетвореННя речовиН. реакції розкладу та сполучеННя. Під 
час хімічних реакцій (перетворень) відбувається руйну-
вання одних речовин та утворення інших. Залежно від того, 
яким чином перегруповуються атоми та які продукти реак-
цій утворюються, розрізняють кілька типів хімічних реак-
цій. Два з них вам уже відомі (рис. 3).

Пригадайте з курсу хімії 7 класу такі реакції: а) добування кисню з 
гідроген пероксиду; б) взаємодії кисню з простими та складними 
речовинами. 

Для реакції добування кисню з гідроген пероксиду ха -
рактерним є те, що під час нагрівання речовини, коли каталізато-
ром є манган(ІV) оксид, утворюються дві речовини: вода й кисень.
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Складіть самостійно рівняння реакції добування кисню в лаборато-
рії. Назвіть, до якого типу реакцій вона належить.

Вивчаючи хімічні властивості кисню, ви ознайомилися з 
реакціями взаємодії кисню з простими та складними речови-
нами, ді зналися про взаємодію води з оксидами. Зокрема, вам 
відомо, що під час взаємодії кисню з воднем, вуглецем, сіркою, 
магнієм, залізом, міддю утворюються складні речовини — 
оксиди. Вони містять 2 елементи, один з яких — оксиген. 

Складіть самостійно рівняння реакцій взаємодії кисню з простими 
речовинами: металами і неметалами. Назвіть, до якого типу вони 
належать і якими явищами (ознаками) супроводжуються.

Крім взаємодії з простими речовинами, кисень реагує зі 
складними: метаном СН

4
 і гідроген сульфідом H

2
S. В орга-

нізмі людини відбувається реакція окиснення глюкози 
С

6
Н

12
о

6
. результатом цих реакцій є оксиди хімічних елемен-

тів, що містяться в складних речовинах.

Складіть самостійно рівняння реакцій взаємодії кисню зі склад-
ними речовинами, згаданими вище. Чим відрізняються реакції 
горіння та повільного окиснення? 

ПІДСУМОВУЄМОПОВтОрене

• Речовина — це те, із чого складаються фізичні тіла.
• Речовини виявляють фізичні та хімічні властивості. Під час 

хімічних реакцій відбуваються зміни зі структурними частинками 
речовин, спричиняючи їхні перетворення. 

• Речовини поділяють на прості і складні за складом, неорганічні й 
органічні. Прості речовини утворені хімічними елементами 
одного виду, складні — двома або більше хімічними елементами. 
До простих речовин належать метали і неметали, до складних — 
оксиди, основи, кислоти.

• Хімічні реакції — це перетворення, під час яких відбувається 
руйнування одних речовин та утворення інших.

• Реакції розкладу — перетворення, унаслідок яких з однієї речо-
вини утворюються дві або кілька простих чи складних речовин.

• Реакції сполучення — перетворення, під час яких із двох або 
більше вихідних речовин утворюється одна складна. 

• Хімічні реакції можуть супроводжуватися зовнішніми ефек-
тами: зміною забарвлення, випаданням осаду або його розчи-
ненням, виділенням газу, випромінюванням світла, виділенням 
або поглинанням тепла. 
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ЗАВДАннЯДЛЯСАМОКОнтрОЛЮ

1. Назвіть, користуючись періодичною системою, перші 20 хіміч-
них елементів, розміщених у ній. Визначте серед них металічні і 
неметалічні елементи.

2. Опишіть фізичні властивості: а) металів; б) неметалів.

3. Прочитайте формули сполук і класифікуйте подані речовини на 
прості і складні: CaO, H2CO3, Na, KOH, Fe2O3, H2, N2O, C, Zn, 
H3PO4, N2, Ca(OH)2, Cu, O3, NaOH, H2SO4.

4. Складіть рівняння реакцій між запропонованими речовинами:  
а) С і О2; б) СН4 і О2; в) S і О2; г) Р і О2; ґ) Н2S і О2; д) С і S. Назвіть 
продукти реакцій. 

5. Запропонуйте рівняння розкладу, окрім реакції добування кисню 
з гідроген пероксиду. Складіть рівняння реакцій.

6. Складіть рівняння реакцій між оксидами та водою: а) Na2O і Н2О; 
б) СаО і Н2О; в) Р2О5 і Н2О; г) СО2 і Н2О. Назвіть продукти  
реакцій.

7. Випишіть із продуктів реакцій завдання 6 окремо: а) основи; 
б) кислоти. Поясніть, чому їх називають гідратами оксидів.

ДОСЛІДжУЄМОВДОМА

Дослід 1. Для розпушування тіста часто додають харчову соду 
(натрій гідрогенкарбонат NaHCO3). Під час випікання продукту тісто 
«підростає» і стає пухким. Дослідіть, завдяки чому тісто розпушується 
і яка реакція відбувається з натрій гідрогенкарбонатом за високої тем-
ператури. 

Дослід 2. Візьміть універсальний індикаторний папір і випробуйте 
ним такі розчини: а) оцтової кислоти; б) шампуню; в) лимонної кислоти; 
г) гелю для прочищення труб. Що спостерігаєте? Зробіть відповідні 
висновки про дію речовин на індикатори. 

ЦІКАВОЗнАти

• Функції каталізаторів у живих організмах виконують біологічно 
активні речовини — ферменти (від латин. fermentum — бродіння), які 
беруть  участь у багатьох біохімічних процесах у клітинах живих орга-
нізмів. Їх називають біокаталізаторами.

•	 Біокаталізатори, які каталізують окисно-відновні реакції в орга-
нізмі, називають оксидоредуктазами. 
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§ 2.ВІДНОСНАМОЛЕКУЛЯРНАМАСА,
ЇЇОБЧИСЛЕННЯЗАХІМІЧНОЮФОРМУЛОЮ.
МАСОВАЧАСТКАЕЛЕМЕНТАВСКЛАДНІЙ
РЕЧОВИНІ

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

• розрізняти поняття «відносна молекулярна маса», 
«відносна формульна маса», «масова частка елемента»;

• обчислювати відносну молекулярну масу речовини за її 
формулою, масову частку елемента в складній речовині.

відНосНа молекулярНа маса речовиНи. З курсу хімії 7 класу 
вам відомо, що атоми хімічних елементів мають певну масу. 
оскільки молекули й інші структурні частинки речовин 
складаються з атомів, то їм властива кількісна характерис-
тика. однак маси атомів, як і маси інших структурних час-
тинок речовин, малі, через це користуватися ними під час 
обчислень дуже важко. тому вчені запропонували викорис-
товувати не абсолютні, а відносні атомні й молекулярні 
маси. Їх позначають відповідно Аrі Мr.

Пригадайте, у чому відмінність між цими поняттями.

1
12

Відносна молекулярна маса — це число, яке показує,

у скільки разів маса певної молекули більша за  1
12

  маси 
атома Карбону.

Її обчислюють за сумою відносних атомних мас елементів, 
з яких складається молекула. розглянемо приклад.

Вправа 1. обчисліть відносну молекулярну масу карбо-
натної кислоти Н

2
CO

3
.

Мr (Н
2
CO

3
) = 2Ar(H) + Ar(C) + 3Ar(O) = 2 · 1 + 12 + 3 · 16 =  

= 2 + 12 + 48 = 62.

Для речовин із немолекулярною будовою (йонною, атом-
ною) використовують термін «відносна формульна маса», що 
означає відношення маси формульної одиниці до       маси 
атома Карбону.
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Її позначають, як і відносну молекулярну масу, — Мr, 
обчислюють аналогічно. розглянемо приклад.

Вправа 2. обчисліть відносну формульну масу калій 
ортофосфату К

3
ро

4
.

Мr(К3
ро

4
) = 3Ar(К) + Ar 

(р) + 4Ar(O) = 3 · 39 + 31 + 4 · 16 = 212. 

обчислеННя масової частки елемеНта в складНій речовиНі. 
Ма сові частки хімічних елементів у складних речовинах 
обчислюють за хімічною формулою. 

Як вам відомо, масова частка елемента — це відно-
шення маси елемента до маси сполуки, яке виражають фор-
мулою:

                                               ω(Е) =         ,

де ω(E) — масова частка елемента; n — кількість атомів еле-
мента; Ar — відносна атомна маса; Мr — відносна молекулярна 
(формульна) маса. Щоб обчислити масову частку у відсотках, 
отриманий результат треба помножити на 100 %. Пригадати, 
як обчислюють масову частку елемента, вам допоможе задача.

З а д а ч а. обчисліть масову частку Карбону в карбон(ІV) 
оксиді.

Спочатку робимо короткий запис умови задачі (ліворуч), 
у якому вказуємо, що відомо й що потрібно обчислити.

Відомо:   р о з в ’ я з а н н я
Со

2

ω(С) — ?

ПІДСУМОВУЄМОПОВтОрене

• Відносна молекулярна маса — число, яке показує, у скіль-

 ки разів маса певної молекули більша за          маси атома Карбону.

nАr

Мr

1
12

1. обчислюємо відносну молекулярну масу 
сполуки:

 Мr(CO
2
) = Ar(С) + 2Ar(о) = 12 + 2 · 16 = 44.

2. обчислюємо масову частку Карбону за фор-
мулою:

 ω(Е) =         .       ω(С) =        · 100 % = 27,27 %.

Відповідь: ω(С) = 27,27 %.

nАr
Мr

12
44




