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ША НОВ НІ СЕ МИК ЛАС НИ КИ!

У цьо му нав чаль но му ро ці ви вив чатимете но вий пред-
ме т — хімію, з якого дізнаєтеся про ре чо вини, їх склад, 
бу до ву та пе рет во рення. Для чо го ж пот ріб ні хі міч ні знан ня? 

Ми жи ве мо в час, ко ли на у ка хімія та ре зуль та ти її до- 
с лід жень є складовою на шого бут тя. Ви щод ня ко рис ту є-
теся во дою, ми лом, цук ром, сіл лю, оц том, олі єю, по су дом 
(ме та ле вим, пор це ля но вим, плас тма со вим), па пе ром то що. 
Хіба мож ли во уя ви ти жит тя без во ди чи кис ню? 

А сіль ське гос по дарс тво? Чи мож на зіб ра ти ви со кі вро-
жаї ово чів, фрук тів без ви ко рис тан ня мі не раль них доб рив і 
за со бів за хис ту рос лин, отрима ти дос тат ньо м’яса, мо ло ка, 
не зас то со ву ю чи під час годівлі ху до би кор мо вих до ба вок? 
Уя ві мо ли ше на мить на ше жит тя без бу ді вель них ма те рі а-
лів, скла, ке ра мі ки, фарб, ла ків, гу ми, спла вів ме та лів, мий-
них за со бів, лі ків, ма те рі а лів для по шит тя одя гу та взут тя! 
Ви вже здо га далися, що все це — про дук ти хі мії та хі міч ної 
про мис ло вос ті?

На реш ті, клі ти ни люд сько го ор га ніз му скла да ють ся з 
ре чо вин, які ви ко ну ють різ но ма ніт ні фун кції та від яких 
за ле жить на ше жит тя й здо ров’я, нас трій, ба жан ня пра цю-
ва ти, пе ре ма га ти в різ них си ту а ці ях то що.

Отже, опанувавши цю нас прав ді ду же ці ка ву та чу до дій ну 
на у ку, ви змо же те добре зро зу мі ти се бе й навколишній світ. 
А знан ня й дос від ро бо ти з ре чо ви на ми, їх прак тич не ви ко-
рис тан ня та на бу ті ва ми вмін ня й на вич ки в їх дос лід жен ні 
бу дуть не о ці нен ним ба га жем ва шої осо бис тої куль ту ри, ос ві-
че нос ті, еко ло гіч ної та ін фор ма цій ної гра мот нос ті. 

Увій ти у світ знань про ре чо ви ни та яви ща, їх пе рет во-
рен ня, на бу ти вмін ня здо бу ва ти знан ня й ста ви ти ся до них 
як до най біль шої цін нос ті вам до по мо же під руч ник. Йо го 
тек сти та ілюс тра ції по ве дуть у ди во виж ну по до рож краї-
ною не ви ди мих час ти нок, з яких скла да ють ся ре чо ви ни, а з 
ос тан ніх — усі ре чі. Здійснив ши її, ви змо же те зас то сову-
ва ти от ри ма ні знан ня, щоб обе рі га ти при род ні ба гатс тва: 
по віт ря, во ду, ґрун т, лі си, жит тя на пла не ті, дже ре ла ре чо-
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вин і енер гії. Ві до мос ті про жит тя та діяль ність ви дат них 
уче них, які зро би ли ва го мий вне сок у роз ви ток хі міч ної 
на у ки, ста нуть для вас прик ла дом пра це люб нос ті, на по лег-
ли вос ті в до сяг нен ні ме ти, зраз ком від да нос ті сво їй спра ві. 

Хі мія — на у ка екс пе ри мен таль на. Ви пе ре ко на є теся в 
цьо му, дос лі джу ю чи на уро ках і вдо ма влас ти вос ті ре чо вин 
і їх пе рет во рен ня.

Як ко рис ту ва ти ся під руч ни ком?
Спо чат ку уваж но про чи тай те пе ред мо ву й пе рег лянь те

зміст. У кож но му па раг ра фі піс ля наз ви те ми вмі ще но руб-
ри ку «Опа ну вав ши цю те му, ви зможете»         . Во на зо рі-
єн тує вас на те, що має ста ти ре зуль та том за с во єн ня ма те- 
 рі а лу уро ку, націлить на ус ві дом лен е йо го зас то су ван ня. 

У тек сті параграфа подано за пи тан ня, за до по мо гою 
яких ви змо же те при га да ти ві до мий вам ма те рі ал з кур су 
при ро доз навс тва й пог ли би ти свої знан ня під час вив чен ня 
хі мії. Про по ну ють ся та кож зав дан ня та ре ко мен да ції що до 
ви ко нан ня ла бо ра тор них дос лі дів і прак тич них ро біт.

У руб ри ці «Завдання для контролю знань»        умі-
ще но за пи тан ня, впра ви, за да чі, подані за зрос тан ням 
склад нос ті. Ви ко нан ня цих зав дань до по мо же з’ясу ва ти, 
який ма те рі ал ви зас во ї ли пов ніс тю, а який не об хід но по- 
в то ри ти, глиб ше ус ві до ми ти або вив чи ти за но во.

Руб ри ка «Під су мо ву є мо вив че не»    на ці лить вас на 
ос нов ні  пи тан ня, вис віт ле ні в те мі, на які не об хід но звер-
ну ти ува гу. 

Піс ля де я ких па раг ра фів умі ще но руб ри ку «Ці ка во 
зна ти»      , яка спри я ти ме роз ши рен ню й пог либ лен ню 
здобутих знань. 

Ви ко нан ня «до маш ніх дос лі дів» у руб ри ці «Дос лід жу-
є мо вдо ма»           на в чить вас спос те рі га ти, опи су ва ти хімічні 
яви ща, са мос тій но ро би ти вис нов ки, вис лов лю ва ти свої 
суд жен ня.

Отже, розпочинаємо знайомство з но вою для вас на у кою. 

Ав тор



ВСТУП

§ 1. Хімія — при род нича на у ка. Речо ви ни 
та їх пе рет во рен ня в нав ко лиш ньо му світі

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:
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 на зи ва ти пред мет вив чен ня хі мії;
 зна ти, що хі мія ра зом з ін ши ми при род ни чи ми дис-

цип лі на ми фор мує ці ліс не уяв лен ня про світ;
 ро зу мі ти по нят тя «ре чо ви на», «пе рет во рен ня ре чо вин»;
 умі ти ха рак те ри зу ва ти зна чен ня хі мії для жит тя і 

практичної діяльності лю ди ни;
 почати фор му ва ти вмін ня спос те рі га ти речовини та їх 

хі міч ні пе рет во рен ня;
 оці нюва ти важ ли вість і цін ність хі міч них знань.

ПРЕДМЕТ ХІМІЇ. Курс при ро доз навс тва, який ви вив ча ли 
раніше, під го ту вав підґрунтя до сприй нят тя ду же ці ка вої, 
важ ли вої для жит тя лю ди ни на у ки про ре чо ви ни та їх  
пе рет во рен ня — хі мії. Во на, як і ге о г ра фія, фі зи ка, аст ро но-
мія, бі о ло гія, еко ло гія, допомагає зро зу мі ти при род ні про-
це си, що від бу ва ють ся нав ко ло нас. Хі мія спри яє різ но біч-
но му пізнан ню ре чо вин, які ві діг ра ють особ ли ву роль в 
іс ну ван ні жит тя на нашій пла не ті, а та кож тих явищ, що 
ці кав лять лю дей, з ме тою змі ни са мих се бе та бла гот вор-
но го впли ву на при ро ду, збе ре жен ня її пер во з дан нос ті й 
не пов тор нос ті.
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Су час не знання про при ро ду по ля гає в то му, щоб зна ти 
й ро зу мі ти три вза є мо пов’яза ні між со бою сві ти:

1) мік рос віт — світ об’єк тів ду же ма лих роз мі рів (10–8 м);
2) мак рос віт — світ об’єк тів се ред ніх роз мі рів, що ото чу-

ють лю ди ну (10–8–107 м); 
3) ме гас віт — світ гі гант ських роз мі рів (>107 м).
Усі ці сві ти по бу до ва ні з час ти нок, які ут во рю ють жи ву й 

нежи ву при ро ду, іс ну ють не за леж но від нас і про яв ля ють ся 
у виг ля ді ре чо ви ни або фі зич но го по ля. Зо о лог М. Ф. Рей-
мерс пи сав: «...На у ка ли ше штуч но по ді ле на на дис цип лі ни, 
нас прав ді ж це єди на сис те ма знань і ба чен ня сві ту».

Як вам уже ві до мо, при ро доз навс тво ін тег рує інформа-
цію про бу до ву, влас ти вос ті й пе рет во рен ня, що від бу ва-
ють ся в при ро ді. Фі зи ка вив чає си ли та їх пе рет во рен ня, 
бі о ло гія — жи ві ор га ніз ми та їх пе рет во рен ня. Хі мія ж — 
ре чо ви ни та їх пе рет во рен ня. От же, пред ме том вив чен ня 
хі мії є ре чо ви ни. 

Хі мія — на у ка про ре чо ви ни, їх склад, бу до ву, влас-
ти вос ті й пе ре т во рен ня.

ЩО ОЗ НА ЧАЄ ПЕ РЕТ ВО РЕН НЯ РЕ  ЧО ВИН? Рос ли ни під час 
фо то син те зу вби ра ють вуг ле кис лий газ і во ду, на світ лі 
ут во рю ю чи глю ко зу та ки сень. Глю ко за, у свою чер гу, мо же 
пе рет во рю ва ти ся на са ха ро зу (цу кор), крох маль, це лю ло зу 
(кліт ко ви ну).

Лю ди на ди хає ки снем, що міс тить ся в по віт рі. В її ор га-
ніз мі він спри яє пе рет во рен ню жи рів, біл ків, вуг ле во дів, що 
по трап ля ють з їжею, на прос ті ші ре чо ви ни, які че рез де кіль ка 
ста дій ут во рю ють кін це ві про дук ти — вуг ле кис лий газ і во ду. 

На дні сто я чих во дойм реш тки рос лин і тва рин пе рет во-
рю ють ся на газ ме тан. У шель фах Чор но го й Азов сько го 
мо рів так са мо ут во ри ли ся ме та но гід ра ти, які є аль тер на-
тив ним дже ре лом енер гії.

Усі ви ще о пи са ні пе рет во рен ня від бу ва ють ся в при род-
них умо вах. Од нак їх мо жна спос те рі га ти і в ла бо ра тор них 
або по бу то вих умо вах. 
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Щоб са мос тій но да ти по яс нен ня спос те ре жен ням, при-
га дай те з при ро доз навс тва:

Що на зи ва ють яви ща ми й що та ке хі міч ні яви ща?
Які оз на ки то го, що від бу ло ся хі міч не пе ре-
т во рен ня?
Що, на ваш пог ляд, є до ка зом ут во рен ня 
вуг ле кис ло го га зу?

Д о с л і д  2. Виконаємо дос лід, який ілю-
струє зміну забарвлення індикаторів1 у різних 
середовищах. Нал лє мо у дві про бір ки оц ет або 
сі к ли мо на і в кож ну з них по чер зі до да мо 
де кіль ка кра пель роз чи нів ін ди ка то рів: лак-
му су й ме ти ло во го оран же во го (рис. 2 а).

Про ве де мо де монс тра цій ні дос  ліди.
Д о с л і д  1. На си пи мо на дно про бір ки ві до му вам з по бу ту 

хар чо ву со ду (нат рій гід ро ген кар бо нат) і дол лє мо оц ту (вод-
ний роз чин ета но вої кис ло ти). Зак ри є мо про бір ку кор ком з 
га зо від від ною труб кою, кі нець якої опус ти мо в склян ку з вап-
ня ною во дою (вод ний роз чин каль цій гід рок си ду) (рис. 1). 

Спос те рі га йте за змі на ми, що від бу ва ють ся.

Рис. 1. Взаємодія харчової 
соди з оцтом:
1 — пробірка; 2 — корок;
3 — га зо від від на скляна 
трубка

3

2

1

б

Рис. 2. Зміна забарвлення 
індикаторів у різних середовищах:

а — кислому; б — лужному 

а   

1 Ін ди ка то р — ре чо ви на, яка змі ню є за бар влен ня в різ них се - 
ре до ви щах. 
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По яс ніть спос те ре жен ня. 

Змі ни мо ре чо ви ни. Нал лє мо у дві про бір ки роз чи н лу гу 
або хар чо вої со ди й зно ву по чер зі до да мо ін ди ка то ри 

(рис. 2 б). 

По рів няй те спос те ре жен ня.
По ду май те й по яс ніть, де в по бу то вих умо вах ви зус трі ча є-
тесь із пе ре тво рен ням речо вин.

ЗНА ЧЕН НЯ ХІМІЇ ДЛЯ ЛЮ ДИ НИ ТА ЦІН НІСТЬ ХІМІЧ НИХ ЗНАНЬ І 

ВМІНЬ. Фран цузь кий прос ві тник Д. Дід ро оха рак те ризу вав 
зна чен ня хімії так: «Якій сфе рі чу до дій них мис тецтв не 
пот ріб ні знан ня хі мії? Чи мо жуть обій ти ся без неї зем ле-
роб, ме та лург, фар ма цевт, лі кар, зо ло тих справ май стер, 
чекан ник мо нет?» А пер ший кос мо навт Ю. Га га рін, оці ню-
ючи зна чен ня хі мії для своєї про фе сії, ска зав: «Ми, кос мо-
нав ти, за ха рак те ром на шої про фе сії, мож ли во, час ті ше ніж 
будьP хто сти ка є мо ся з хі мі єю в усіх її чу до дій них про я вах». 
Ці два вис лов лю ван ня до сить повно окреслю ють зна чен ня 
хі мії в жит ті лю ди ни.

Здавна лю ди, шу ка ю чи ма те рі а ли для спо руд жен ня жит-
ла та про дукти хар чу ван ня, прис то сову ва лись до жит тя в 
пев но му се ре до ви щі й вод но час впли ва ли на дов кіл ля. Во ни 
ви ко рис то ву ва ли хі міч ні про це си, які бу ло взя то за ос но ву 
майбут ніх по туж них ви роб ництв, пов’яза них з роз вит ком 
на у киP чарів ни ці — хі мії. Так ви ник ли хіміч ні ви роб ниц тва: 
вип лав ка чор них і ко льо ро вих ме та лів (рис. 3), скла; син тез 

Рис. 3. Металургійний комбінат 
«Азовсталь»
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різ но манітних ор га ніч них ре чо вин і матеріалів з них: ка у чу-
ків, гу ми, плас тмас, во ло кон, ла ків, фарб, бар вни ків, мий них 
за со бів; пе ре роб ка кам’яно го ву гіл ля, природного газу, наф-
ти й наф топ ро дук тів (рис. 4); ви роб ниц тво цемен ту, ке ра-
мі ки, бе то ну та за лі зо бе тон них конс трук цій, виро бів пар фу-
мер ної про мис ло вос ті й кос ме тич них за со бів; фар ма цев-
тич на ін дус трія та ви роб ниц тво хар чо вих про дук тів (хар чо ві 
до бав ки, мар га рин, біл кова ікра, мо лоч но кис лі про дук ти), 
мі не раль них доб рив, за со бів за хис ту рос лин, кор мо вих до ба-
вок для тва рин. 

Ни ні ус піш но роз ви ва ють ся та кі га лу зі хі мії, як криста-
лохімія, ме дич на хі мія, зе ле на хі мія. 

От же, хі мія — це ре чо ви ни та яви ща — все, що нас ото-
чує. Це ре чо ви ни, які ут во рю ють клі ти ни й ор га ни рос лин, 
тва рин і лю ди ни. Це про це си, що пов сяк час від бу ва ють ся в 
жи вих ор га ніз мах. Це гір ські по ро ди й мі не ра ли, во да й 
по віт ря, з яки ми ви час тко во оз на йо ми ли ся в кур сі при ро-
доз навс тва. Це ре чі, яки ми ми що ден но ко рис ту є мо ся.

Хі мія — це на ше став лен ня до при ро ди, спо сіб жит тя, доб-
ро бут. Хі міч ні знан ня пе ре ду сім до по ма га ють лю ди ні зро зу-
мі ти се бе, хі міч ний склад клі тин жи вих ор га ніз мів, ці ну жит-
тя кож ної лю ди ни. Во ни роз кри ва ють нам світ ре чо вин осо-
бис тої гі гі є ни, до по ма га ють усві до ми ти пот ре бу в збе ре жен ні 
влас но го здо ров’я, збе ре жен ні й охо ро ні дов кіл ля (рис. 5). 

Вив чен ня хі мії спри яє роз вит ку ін те лек ту, кри тич но го 
й твор чо го мис лен ня, фор му ван ню здат нос ті до по шу ко вої 

Рис. 4. Кре мен чуцький
наф то пе ре ро бний за во д

Рис. 5. Узбережжя Чорного 
моря
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та дос лід ниць кої ро бо ти, розв’язан ню нав чаль них і жит тє-
вих проб лем. Тим во на цін на для кож но го з нас і є скла до-
вою української на ці о наль ної куль ту ри.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Хі мія — на у ка про ре чо ви ни, їх склад, бу до ву, влас ти вос ті 
й пе рет во рен ня.

 Хі мія — на у ка, яка ра зом з ін ши ми при род ни чи ми дис цип-
лі на ми фор мує ці ліс не уявлен ня про світ, при ро ду, вза є-
мозв’яз ки між ре чо ви на ми та яви ща ми, суть яких поля гає в 
пе рет во рен ні ре чо вин.

 Хі міч ні знан ня спри я ють фор му ван ню за галь ної куль ту ри 
осо бис тос ті, що про яв ля єть ся в її став лен ні до ре чо вин, 
умін ні їх зас то со ву ва ти в різ них жит тє вих си ту а ці ях, ро зу-
мін ні та піз на ван ні се бе й нав ко лиш ньо го сві ту.

 Хі мія — це ре чо ви ни та яви ща, це все, що нас ото чує.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ  КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Опи шіть, яку інформацію про хі мію як при род ни чу на у ку ви 
от ри ма ли на уро ці.

2. Наз віть, що є пред ме том вив чен ня хі мії.
3. На ве діть прик ла ди ре чо вин, з яки ми ви зус трі ча є теся в 

пов сяк ден но му жит ті.
4. Обґ рун туй те, яке зна чен ня для вас осо бис то ма ють знан ня 

про ре чо ви ни та їх пе ре тво рен ня.
5. Вис ло віть суд жен ня про цін ність хі міч них знань і вмін ня їх 

зас то со ву ва ти.

§ 2. Ко рот кі відо мос ті з іс то рії хімії

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти по ход жен ня наз ви на у ки, а та кож іме на вче-
них, дос ліджен ня яких спрос ту ва ли по мил ко ві уяв-
лен ня в хі мії; 

 ро зу мі ти ево лю цію ста нов лен ня на у ки;
 ха рак те ри зу ва ти ета пи іс то рич но го роз вит ку хі мії;
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 ар гу мен то ва но пояснювати по зи тив ні й не га тив ні 
оз на ки кож но го ета пу, їх роль у по даль шо му роз-
вит ку хі міч ної на у ки; 

 вис лов лю ва ти суд жен ня про: зна чен ня кож но го з ета-
пів для по даль шо го роз вит ку на у ки, прак тич не спря-
му ван ня хі мії, роз ви ток су час ної хі мії.

ЗА РОД ЖЕН НЯ НА У КИ. Дос лід ни ки хі мії вважають, що ця 
на у ка ду же дав ня, за по чат ко ва на в Ста ро дав ньо му Єгип ті.

Тер мін «хі мія» ото тож ню єть ся зі сло ва ми («Хе мія», «Ху-
ма»), яки ми ста ро дав ні єгип тя ни на зи ва ли свою кра їну. 
В ук ра їн ській мо ві він асо ці ю  єть ся з по нят тям «гу мус», 
що оз на чає «зем ля», «ґрунт», «чор ний».

Фран цузь кий уче нийP хі мік П. Бер тло вва жав, що «хі-
мія — це єги пет ське мис тец тво, пов’яза не з пе рет во рен ням 
про дук тів зем них надр».

По шу кай те в лі те ра тур них дже ре лах та Інтернеті, як на зи ва-
єть ся ця на у ка мо ва ми ін ших на ро дів, і зіс тав те з ук ра їн-
ською наз вою.

І справ ді, ста ро дав ні єгип тя ни во ло ді ли ре мес ла ми, що 
ґрун ту ва ли ся на пе ре роб ці гір ських по рід і мі не ра лів. Під 
час та кої пе ре роб ки від бу ва ли ся най різ но ма ніт ні ші хіміч ні 
пе рет во рен ня (про це си). В Єгип ті вмі ли до бу ва ти ру ди й 
пе ре роб ля ти їх. Ме та ли, вип лав ле ні з руд, ви ко рис то ву ва ли  
для ви роб ниц тва різ них зна рядь пра ці та при крас. Щоб 
за по біг ти ржа він ню мета лу, прик ра си юве лір но об роб ля ли, 
пок ри ва ли ема ля ми й ла ка ми (рис. 6).

Рис. 6. Прикраси стародавніх єгиптян
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Ок рім чис тих ме та лів — зо ло та, сріб ла, рту ті, свин цю, — 
єгип тя ни вмі ли ви го тов ля ти спла ви, зок ре ма брон зу 
(сплав мі ді з оловом, склад — 94,65 % міді, 5 % олова, 
0,35 % фосфору).

До те пер збе ріг ся єги пет ський ре цепт ви го тов лен ня 
скла: су міш по рош ків крем не зе му, вап ня ку й со ди наг рі ва-
ла ся до плав лен ня. Для під фар бо ву ван ня скла до да ва ли 
по ро шок ма ла хі ту. Нез мін ною прий шла до нас тех но ло гія 
ви роб ниц тва ке ра мі ки, гон чар них ви ро бів. У кож но му єги-
пет сько му по се лен ні бу ли май стер ні, у яких вип лав ля ли 
скло, ви го тов ля ли ке ра міч ні ви ро би та пря жу для тка нин. 
Для фар бу ван ня тка нин ви ко рис то ву ва ли мі не раль ні бар в-
ни ки, зок ре ма ма ла хіт (зе ле ний), фе рум(ІІІ) ок сид (чер во-
ний), ву гіл ля (чор ний), куп рум(ІІ) ок сид (си ній, бла кит-
ний), плюм бум(ІІ) ок сид (жов тий).

Ан тич ний світ умів зас то со ву ва ти про цес бро дін ня. За 
ба га то ві ків до на шої ери лю ди зна ли й зас то со ву ва ли спо-
со би лі ку ван ня мі не ра ла ми: мала хі том (под ріб не ний ма ла-
хіт нак ла дав ся нав ко ло очей з ме тою лі ку ван ня), ба заль то-
вою смо лою. Ви ко рис то ву ва ли ся й кос ме тич ні за со би.

Дос лід ни ки ствер джу ють, що в кра ї нах Азії (Ін дія, 
Ки тай) май же за 3000 р. до н. е. ко рис ту ва ли ся галь ва ніч-
ним еле мен том, про що свід чать ар хе о ло гіч ні зна хід ки — 
сріб ні ви ро би, ду же тон ко й рів но мір но вкри ті золо том. 
Де що піз ні ше бу ло від кри то тех но ло гію ви го тов лен ня пор-
це ля ни й па пі ру су.

От же, людс тво на зо рі сво го роз вит ку час то ко рис ту ва-
ло ся хі міч ни ми ре чо ви на ми та про це са ми, які від бу ва ли ся 
з ни ми. Про те жод них на у ко вих уяв лень про склад ре чо-
ви ни та її пе рет во рен ня в ста ро дав ньо му сві ті не бу ло.

ПЕ РІ О ДИ РОЗ ВИТ КУ ХІ МІЇ. На по чат ку на шої ери «єги пет ське 
мис тец тво» по ши ри ло ся в Гре ції та Римі, а ба га то книжок 
Алек сан дрій ської бібліотеки пот ра пи ло до ара бів. Роз шиф-
ро ву ю чи за пи си цих книг, у яких описувалися різноманітні 
процеси, ара би наз ва ли чу до дій ні пе рет во рен ня ал хі мі єю 
(ал — ши ро ков жи ва ний араб ський префікс). В іс то рію роз-
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вит ку хі міч ної на у ки цей пе рі од роз вит ку знань про ре чо-
ви ни та їх пе рет во рен ня ввій шов як ал хі міч ний.

Роз ви ток різ но ма ніт них ре ме сел дав пош товх до по шу-
ків «фі ло соф сько го ка ме ня», за до по мо гою яко го ні би то 
мож на пе рет во рю ва ти будьP я кий ме та л на зо ло то, ви лі-
кову ва ти хво ро би, про дов жу ва ти ві к лю ди ни че рез омо-
лод жен ня ор га ніз му й на віть до сяг ти без смер тя. Шукання 
способів перетворення будь-яких металів на золото та 
«фі ло соф сько го ка ме ня» стало най го лов ні шою ме тою ал хі-
мі ків (рис. 7).

Ал хі міч ний пе рі од три вав уп ро довж ІV–X VІ ст. За цей 
час наг ро ма ди ло ся без ліч ві до мос тей і фак тів про хі міч ні 
ре чо ви ни, від кри то ба га то но вих, до цьо го ще не ві до мих 
ре чо вин, здо бу то ве ли кий прак тич ний і екс пе ри мен таль-
ний дос від ро бо ти з ни ми, за по чат ко ва но ви роб ниц тво 
ліків. Про те хі мії як на у ки то ді ще не бу ло, а іс ну ва ли 
тіль ки роз різ не ні хі міч ні знан ня, що пере да ва ли ся з по ко-
лін ня в по ко лін ня.

З ча сом вчен ня про «фі ло соф ський ка мінь» бе реть ся 
під сум нів. Ідея пе рет во рен ня од них хі міч них еле мен тів на 
ін ші не мог ла ста ти дій сніс тю че рез від сут ність на у ко вих 
знань про бу до ву ре чо вин і спо со би їх пе ре т во рен ня.

І ли ше в XVІІ ст. у пра цях анг лій сько го вче но го — 
фізика, хіміка, філософа Р. Бой ля бу ло на у ко во обґ рун то-
ва но по нят тя про хі міч ний еле мент як най дріб ні шу час-

Рис. 7. Ла бо ра то рії ал хі мі ків
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тин ку речо ви ни, як ме жу її по діль нос ті. Ці дос лід жен ня 
вче но го започаткували роз виток хі міч ної на у ки.

Нап ри кін ці XVІІ ст. ні мець кий хі мік Г. Шталь сфор му-
лю вав те о рію фло гіс то ну — так він на зи вав не ви ди му, не ва-
го му й нев ло ви му суб стан цію, яка має здат ність ви віт рю ва-
ти ся під час наг рі ван ня чи ви па лю ван ня ме та лів. Ни ні ми 
ро зу мі є мо, що те о рія фло гіс то ну роз кри ва ла про це си 
го рін ня ре чо вин і окис нен ня ме та лів.

Про те в дру гій по ло ви ні XVІ ІІ ст. (1756) ро сій ський 
уче ний М. Ло мо но сов екс пе ри мен таль но під твер див, що 
про цес го рін ня та окис нен ня поля гає в спо лу чен ні ре чо вин 
з по віт рям. Зго дом (1774) фран цузь кий уче ний А. Ла ву а зьє 
вста но вив, що скла до вою по віт ря, яка спо лу ча єть ся з ме та-
ла ми, є ки сень. У працях цьо го вче но го бу ло спрос то ва но 
те о рію фло гіс то ну, зроб ле но ве ли кий крок у хі мії сто сов но 
на у ко во до ве де но го обґ рун ту ван ня про це сів го рін ня й окис-
нен ня; те о рію фло гіс то ну бу ло ос та точ но виз на но по мил ко-
вою і такою, що сто їть на пе реш ко ді роз вит ку хі мії як на у ки.

У XІX ст. хі мія роз ви ва ла ся як при род ни ча екс пе ри мен-
таль на на ука. Ство рен ня атом но! мо ле ку ляр но го вчен ня 
(М. Ло мо но сов, Дж. Даль тон) ста ло те о ре тич ною ос но вою 
її по даль шо го роз вит ку.

Мо ле ку ляр на те о рія бу до ви ре чо ви ни да ла змо гу по яс-
ни ти фі зич ні про це си, що від бу ва ють ся з ре чо ви на ми, атом на 
ж до по мог ла по яс ни ти суть хі міч них про це сів (явищ).

Ло мо но сов Ми хай ло Ва си льо вич 
(1711–1765) — ро сій ський уче ний, 
ос но во по лож ник атом ноP мо ле ку ляр но го 
вчен ня. Від крив і сфор му лю вав за кон збе-
ре жен ня ма си ре чо вин. Вис ту пав за вза є-
мозв’яз ки хі мії з фі зи кою та ма те ма ти кою, 
що пос при я ло ство рен ню фун да мен ту 
но вої на уки — фі зич ної хі мії. Усе жит тя 

дот ри му вав ся дум ки, що справ жніх знан ь на бу ває тіль ки 
той, хто вміє те о ре тич ні знан ня за крі пи ти прак ти кою.
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При га дай те з кур су при ро доз навс тва, з яких струк тур них 
час ти нок скла да єть ся ре чо ви на. 

Су час на хі мія ста ла підґрунтям ство рен ня ба га тьох ін дус-
трій і ви роб ництв штучних і синтетичних речовин, не від’єм-
ним чин ником прак тич ної ді яль нос ті лю ди ни та її жит тя.

Де я кі уяв лен ня про роз ви ток су час ної хі мії вам дасть 
схема, зоб ра же на на рисунку 8.

Рис. 8. Основні галузі хімічної науки

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 В іс то рії роз вит ку хі мії ви ді ля ють чо ти ри пе рі о ди її ста нов-
лен ня: пер ший (ІV–ХVI ст.) — ал хі міч ний, дру гий (ХVIІ ст.) — 
іс ну ван ня те о рії фло гіс то ну, тре тій (XVI I I–XIX ст.) — ста нов-
лен ня хі мії як на у ки, ство рен ня атом но2 мо ле ку ляр но го 
вчен ня (М. Ло мо но сов, А. Ла ву а зьє, Дж. Даль тон) і чет вер-
тий (ХХ–ХХІ ст.) — су час ний, який три ває до ни ні.



16

ВСТУП

 Кож ний по пе ред ній пе рі од розвитку хімії мав як досяг-
нення, так і не до лі ки.

 Су час на хі мія — це сус піль но  зна чу ща на у ка з гли бо ким 
ко рін ням і вели чез ним роз га лу жен ням су між них при род ни-
чих на ук. Во на за без пе чує і жит тє ді яль ність лю ди ни, і син-
тез но вих, не ві до мих і до те пер ре чо вин, які ха рак те ри зу-
ють ся уні каль ни ми на пе ред за да ни ми влас ти вос тя ми. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ  КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Визначте ос нов ні пе рі о ди ста нов лен ня хі мії як на у ки та її 
подальшого роз вит ку.

2. По яс ніть, у чо му суть ал хі міч но го пе рі о ду. Виз нач те йо го 
досягнення та не до лі ки.

3. Обґ рун туй те зна чен ня пер шої те о рії хі мії — те о рії фло гіс-
то ну. З’ясуй те, чо му во на ви я ви ла ся по мил ко вою.

4. Оха рак те ри зуй те зна чен ня вчен ня про ато ми та мо ле ку ли 
для роз вит ку на у ки.

5. На ве діть прик ла ди, що підтверджують важливе зна чен ня 
хі мії в на шо му жит ті.

6. Дос лі діть зна чу щість су час ної хі мії в усіх її про я вах і під го-
туй те ко рот кі по ві дом лен ня.

§ 3. Пра ви ла по ве дін ки учнів у хімічно му
ка біне ті. Оз на йом лен ня з об лад нан ням  
ка біне ту хімії та ла бо ра тор ним по су дом

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти й дот ри му ва тися пра вил по ве дін ки в хі міч-
но му ка бі не ті та пра вил без пе ки; 

 зна ти й на зи ва ти об лад нан ня ка бі не ту хі мії та ла бо-
ра тор ний по суд;

 умі ти ви ко ну ва ти най прос ті ші дос лі ди з ре чо ви на ми;
 умі ти ко рис ту ва ти ся ла бо ра тор ним шта ти вом, по су-

дом, на г рівни ми при ла да ми.

Хі міч ний ка бі нет (ла бо ра то рія) шко ли — це при мі-
щен ня, де збе рі гаєть ся все об лад нан ня для про ве ден ня 
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де монс тра цій них і ла бо ра тор них до с лі дів, прак тич них 
ро біт; на очність (таб ли ці, ді а по зи ти ви, ко лек ції, при ла ди, 
мо де лі крис та ліч них ґра ток, хі міч них ви роб ництв); тех-
нічні за со би нав чан ня й хі міч ні ре ак ти ви (рис. 9). Ре ак ти ви 
в хі міч ній ла бо ра то рії ма ють бу ти роз мі ще ні в пев но му 
по ряд ку, за гру па ми, згід но з ви мо га ми до їх збе рі ган ня.

Для пов сяк ден ної ро бо ти ви го тов ля ють на бо ри роз чи нів 
ре чо вин: кис лот, ос нов, со лей, ін ди ка то рів, твер дих ре чо вин.

Усі ре чо ви ни, не об хід ні для ро бо ти в роз чи нах, збе рі га-
ють ся в ша фах за склом. Це зазвичай от руй ні, лег ко зай-
мис ті, ви бу хо не без печ ні, їд кі речовини. Не о бе реж не по во-
джен ня з ни ми може призвести до нещас но го ви пад ку. 
То му під час ро бо ти в хі міч но му ка бі не ті пот ріб но дот ри-
му ва ти ся пев них пра вил по ве дін ки. Це до по мо же вам 
уникну ти не без пе ки, яка мо же заг ро жу ва ти здо ров’ю. Адже 
впро довж нав чан ня ви бу де те на бу ва ти здо ров’язбе ре жу-
валь ної ком пе тен тнос ті, тобто вчи ти ся дба ти про збе ре-
жен ня влас но го здо ров’я, здо ров’я сім’ї, близь ких лю дей, а 
отже, ро би ти свій вне сок в оз до ров лен ня на ції.

Тож вив ча є мо пра ви ла.

ПРА ВИ ЛА ПО ВЕ ДІН КИ УЧ НІВ У ХІ МІЧ НО МУ КА БІ НЕ ТІ

1. За ходь те до ка бі не ту хі мії та ла бо рант ської кім на ти 
ли ше з доз во лу вчи те ля. Одяг ніть ха лат, у ра зі пот ре би — 
за хис ні оку ля ри, гумо ві ру ка ви ці.

2. По водь те ся в ка бі не ті спо кій но, не бе ріть у ру ки бан-
ки з ре ак ти ва ми чи про бір ки, що при го тов ле ні до уро ку.

3. Ко рис туй те ся пос тій ним ро бо чим міс цем. Змі нюй те 
йо го ли ше з доз во лу вчи те ля.

Рис. 9. Кабінет хімії 
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4. Пра цюй те так, щоб на ва шо му ро бо чо му сто лі не бу ло 
зай вих ре чей, ос кіль ки во ни мо жуть пе реш код жа ти про ве-
ден ню хі міч но го екс пе ри мен ту.

5. На ма гай те ся ви ко ну ва ти ла бо ра тор ні дос лі ди й прак-
тич ні ро бо ти са мос тій но або в па рах чи гру пах, як що це 
пе ред ба че но умо ва ми їх про ве ден ня.

6. По чи най те ро бо ту лише після того, як  ви пе ре ві рили 
на яв ність усіх ре ак ти вів та об лад нан ня, про ду ма ли план 
ва ших дій уп ро довж екс пе ри мен ту й от ри мали доз віл 
учи те ля.

7. Спос те рі гай те ре зуль та ти ва ших дос лід жень і за пи-
суй те в зо шит спос те ре жен ня, від по від ні рів нян ня ре ак цій 
і вис нов ки зра зу ж піс ля ви ко нан ня дос лі ду.

8. Під три муй те чис то ту й по ря док на ро бо чо му міс ці.
9. Дот ри муй те ся пра вил ко рис ту ван ня наг рів ни ми при-

ла да ми, ла бо ра тор ним шта ти вом, по вод жен ня з ре ак ти-
ва ми й об лад нан ням.

10. Зас то со вуй те за по біж ні за со би під час ро бо ти в ка бі-
не ті хі мії: не ви ко нуй те не пе ред ба че них дос лі дів; не ню хай те 
не ві до мих вам ре чо вин; не зли вай те роз чи ни; не вжи вай те 
їжу та не пий те то що.

11. Дізнайтесь, де знаходиться ап теч ка та яке приз на-
чен ня ме ди ка мен тів, що в ній міс тять ся. У ра зі пот ре би 
ко рис туй те ся про ти по жеж ни ми за со ба ми.

А те пер оз на йо ми мо ся з ла бо ра тор ним по су дом та об лад-
нан ням, що най час ті ше ви ко рис то ву ють ся на уро ках хі мії.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД І ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОГО КАБІНЕТУ. 
У шкіль них ла бо ра то рі ях ви ко рис то ву ють як скля ний, так і 
порцеляновий по суд.

Скляні кол би бувають плос ко дон ні, круг ло дон ні й ко ніч ні 
(рис. 10). Плос ко дон ні кол би зас то со ву ють під час наг рі ван ня 
ре чо вин. Круг ло дон ні — то ді, ко ли пот ріб но три ва лий час 
наг рі ва ти рі ди ну на від крито му полум’ї. Ко ніч ні кол би стій кі, 
а от же, во ни при дат ні для про ве ден ня ба га тьох дос лі дів. Їх 
фор ма є зруч ною для наг рі ван ня, роз чи нен ня або змі шу ван ня 
ре чо вин, що пе ре бу ва ють у різ них аг ре гат них ста нах.
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Про бір ки (рис. 11 а) — уні вер саль ний хі міч ний по су д. 
Уні вер саль ність по ля гає в тому, що в них мож на збе рі га ти 
ба га то ре чо вин,  ви ко нувати біль шість дос лі дів, з де кіль кох 
про бі рок зби ра ють при ла ди для до бу ван ня ре чо вин. У про-
бір ках мож на нагрівати без по се ред ньо на від кри то му 
полум’ї, про те тре ба уни ка ти кіп тя во го по лум’я, ос кіль ки 
наг рі ван ня за та ких умов про хо дить не рів но мір но й про-
бір ка мо же тріс ну ти. Ре чо ви на, яку наг рі ва ють, не по вин на 
пе ре ви щу ва ти тре ти ну об’єму про бір ки. Ко рис ту ва ти ся 
про бір ка ми пот ріб но обе реж но, дот ри му ю чись пра вил без-
пе ки під час ро бо ти зі склом.

Хі міч ні склян ки (об’ємом 50–100 і 250–500 мл) (рис. 11 б) 
ви ко рис то ву ють для роз чи нен ня ре чо вин, зби ран ня про-
дук тів ре ак цій, про ве ден ня прак тич них ро біт і де монс тра-
цій них дос лі дів. У них мож на ви ко ну ва ти та кі са мі опе ра-
ції, як і в про бір ках.

Скля ні труб ки (див. рис. 1) пот ріб ні для з’єд нан ня різ-
но ма ніт но го по су ду під час скла дан ня при ла дів. Во ни 
бу ва ють пря ми ми й зі гну ти ми, різ них ді а мет рів, про те в 
шкіль них умо вах най час ті ше ви ко-
рис то ву ють труб ки з не ве ли ки ми 
діа мет ра ми та не ду же тон ки ми 
стін ка ми. 

Скля ні па лич ки (рис. 12) приз на-
че ні для пе ре мі шу ван ня су хих ре чо-
вин або роз чи нів.

Рис. 10. Скля ні колби:
а — плос ко дон на; б — круг ло дон на; 
в — ко ніч на 

   а                 б                    в а                                      б     

Рис. 11. Скля ний по суд:
а — про бір ки в шта ти ві;
б — хі міч на склян ка

Рис. 12. Скля ні 
палички
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Мір ний ци ліндр (рис. 13 а) зас то со ву ють для від мі рю-
ван ня пот ріб них об’ємів рі дин. Чим мен ший об’єм мір но го 
ци лін дра, тим біль ша йо го точ ність.

Ре тор та (рис. 13 б) — най дав ні ший вид скля но го 
по су ду, що вико рис то ву єть ся в хі міч них екс пе ри мен тах. 
До те пер у ній де монс тру ють дос лі ди, під час яких про-
дук ти ви па ро ву ван ня ма ють кон ден су ва ти ся.

Про ми вал ка (рис. 14) — скля на (плас ти ко ва) по су ди на, 
зак ри та кор ком, у який устав ле но скля ну (плас ти ко ву) 
труб ку, зі гну ту й за ву же ну на кін ці. Приз на че на для про-
ми ван ня хі міч но го по су ду під час ви ко нан ня дос лі дів. 
У про ми вал ку на ли ва ють дис ти льо ва ну во ду.

Рис. 14. Промивалки

б

в

Рис. 15. Пор це ля ний по суд:
а — чаш ка; б — ступ ка з тов ка чем; 
в — ти гель

а

а

Рис. 13. Скля ний по суд:
а — мір ні ци лін дри;
б — ре тор та

б
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Пор це ля но вий по суд у ла бо ра тор них умо вах ви ко рис то-
вують для наг рі ван ня й про жа рю ван ня ре чо вин і ви па ро ву-
ван ня рі дин. Най частіше це пор це ля но ві чаш ки (рис. 15 а) — 
тер мос тій ка по су ди на, ви го тов ле на з пор це ля ни. Ок рім 
ча шок, ко рис ту ють ся пор це ля но ви ми ступ ка ми, тиг ля ми, 
труб ка ми, па лич ка ми, три кут ни ка ми (рис. 15 б, в).

Лій ки ко ніч ні (рис. 16) у ла бо ра-
тор них умо вах зас то со ву ють для 
пе ре ли ван ня рі дин з по су ди ни в по су-
ди ну, а також під час філь тру ван ня 
су мі шей. 

Тех ніч ні те ре зи (рис. 17) — при лад 
для зва жу ван ня твер дих ре чо вин, 
ма са яких не пе ре ви щує 500 г. До 
те ре зів до да єть ся на бір різ но ва жок, 
за до по мо гою яких про во дять зва жу-
ван ня з точ ніс тю до 0,05 г.

Шта ти ви для про бі рок (див. 
рис. 11 а) мо жуть бу ти круг лі або дов-
гас ті. Міс тять от во ри для встав лян ня 
про бі рок.

Про бір кот ри мач (рис. 18 а, с. 22) — 
прис трій для три ман ня про бі рок або 
ін ших ци лін дрич них по су дин, що 
мають не ве ли кі ді а мет ри, під час 
на грі ван ня на від кри то му по лум’ї, 
де монс тру ван ня дос лі дів.

Ла бо ра тор ні щип ці (рис. 18 б) ви ко рис то ву ють для пе ре-
мі щен ня га ря чо го пред ме та або такого, що горить, а також 
для три ман ня га ря чо го пред ме та над по лум’ям нагрівного 
приладу.

Шпа те лі та лож ки (рис. 18 в, г) бу ва ють ме та ліч ні, 
де рев’яні й плас т ма со ві. Зас то со ву ють ся для діс та ван ня 
твер дих ре ак ти вів з ба нок, у яких во ни збе рі га ють ся.

Лож ка для спа лю ван ня ре чо вин (рис. 18 ґ). Са ма наз ва 
го во рить про її без по се ред нє приз на чен ня.

Рис. 16. Лій ки 
ко ніч ні 

Рис. 17. Технічні 
терези 
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З бу до вою спир тів ки, елек тро наг рі ва ча, ла бо ра тор но го 
шта ти ва та спо со ба ми ко рис ту ван ня ни ми ви оз на йо ми те ся 
під час прак тич ної ро бо ти. На по лег ли во на бу вай те прак тич-
них умінь, во ни по тріб ні кож ній лю ди ні впро довж жит тя. 

Прак тична ро бо та 1

Пра ви ла без пе ки під час ро бо ти в хі міч но му 

ка біне ті. При йо ми по вод жен ня з ла бо ра тор-

ним по су дом, шта ти вом і наг рів ни ми при ла-

да ми. Бу до ва по лум’я

ПРА ВИ ЛА БЕЗ ПЕ КИ ПІД ЧАС РО БО ТИ В ХІМІЧНОМУ КА БІ НЕ ТІ 

1. За ходь те в хі міч ний ка бі нет (ла бо ра то рію) ли ше з 
доз во лу вчи те ля. Будьте мак си маль но зо се ред же ни ми, щоб 
не роз би ти хіміч ний по суд або не пе ре ки ну ти ви да ні для 
про ве ден ня дос лід жень ре ак ти ви.

2. Пра цюй те в хі міч но му ка бі не ті (ла бо ра то рії) у спе ц- 
о дя зі (ха ла ті, гу мо вих ру ка ви цях, за хис них оку ля рах). 
Не бе ріть ре ак ти ви не за хи ще ни ми ру ка ми. Ви ко рис то вуй те 
для цьо го лож ки, шпа те лі або со воч ки.

3. Ви ко нуй те тіль ки ті дос лі ди, які про по ну ють ся в зав дан-
нях, ви да них вам учи те лем, чи по год же ні з ним по пе ред ньо.

4. На си пай те або на ли вай те ре ак ти ви в про бір ку над 
сто лом: су хі — над ар ку шем па пе ру, рід кі — над скля ним 

Рис. 18. Пробіркотримач (а), щип ці ти гель ні (б), шпа телі (в), лож-
ка для діставання реактивів (г), лож ка для спа лю ван ня ре чо вин (ґ)

ва

б

г

ґ
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по су дом. Роз си па ний чи розли тий ре ак тив не по вер тай те 
на зад у посудину, з якої йо го взя то.

5. Зак ріп люй те хі міч ний по суд у три ма чах шта ти ва обе-
реж но, обер та ю чи йо го нав ко ло осі, по ки не від чу є те не ве-
ли ке ут руд нен ня в обер тан ні.

6. Наг рі вай те хі міч ні ре чо ви ни тіль ки в тон кос тін но му 
скля но му або пор це ля но во му по су ді. Під час наг рі ван ня рі дин 
не заг ля дай те зго ри в по су ди ну для за по бі ган ня травмам унас-
лі док роз бриз ку ван ня наг рі тої ріди ни. Пос ту по во обіг рій те 
всю по вер хню по су ди ни, а по тім міс це, де містить ся ре чо ви на.

7. Наг рі вай те рі ди ну в про бір ці або кол бі так, щоб от вір 
про бір ки або ший ка кол би бу ли спря мо ва ні вбік від вас і 
тих, хто перебуває по ряд. По суд за пов нюй те рі ди ною не 
біль ше ніж на тре ти ну об’єму. Не три май те про бір ку чи 
кол бу ру ка ми, а зак ріп люй те в три ма чі або лап ці шта ти ва 
так, щоб за тис кач міс тив ся бі ля от во ру.

8. Ню хай те га зи й за паш ні ре чо ви ни обе реж но, не на хи-
ля ю чись до по су ди ни (за умо ви, як що во ни не от руй ні).

9. Про водь те дос лі ди, що суп ро вод жу ють ся ви ді лен ням 
шкід ли вих га зів і па ри, ли ше у ви тяж ній ша фі зі справ ною 
ді ю чою вен ти ля ці єю.

10. Не до пус кай те змі шу ван ня не ві до мих вам ре чо вин, 
не про буй те їх на смак і не ню хай те. 

11. На ли вай те рі ди ну в про бір ку так, щоб ети кет ка на 
бан ці бу ла по вер ну та до до ло ні, зав дя ки цьо му во на збе ре-
жеть ся тривалий час. За по бі гай те сті кан ню кра пель рі ди ни 
по склу, щоб не пош ко ди ти шкі ру рук.

12. Пра цюй те обе реж но з кис ло та ми й лу га ми, не до пус-
кай те по падан ня їх на шкі ру чи одяг. У ра зі потрапляння на 
шкі ру добре змий те про точ ною во дою, а потім нейтралізу-
ючими розчинами — роз чи ном пит ної со ди (для кислот) 
або роз чи ном оц то вої кис ло ти (для лугів).

13. До ли вай те кис ло ти під час їх роз чи нен ня не ве ли-
ки ми пор ці я ми у во ду, а не нав па ки, пос тій но пе ре мі шу ю чи 
роз чин. Роз чи нен ня кон цен тро ва ної кис ло ти у во ді (особ-
ли во суль фат ної) суп ро вод жу єть ся силь ним наг рі ван ням і 
роз бриз ку ван ням рі ди ни, що мо же приз вес ти до опі ків.
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14. Ко рис туй те ся наг рів ни ми при ла да ми, дотримую-
чись таких пра вил: не на хи ляй те ся над по лум’ям, не три-
май те поб ли зу лег ко зай мис ті ре чо ви ни; під час спа ла ху-
ван ня або зай ман ня ре чо вин о дра зу при пи ніть дос туп 
по віт ря — нак рий те пред мет, що горить, ков па ком, за сип те 
піс ком, зас то суй те вог не гас ник чи будьP я кий ін ший спо сіб.

15. Про водь те хі міч ні дос лі ди в тих умо вах і по ряд ку та з 
такою кількістю й концентрацією речовин, які заз на че ні в 
інс трук ції до про ве ден ня дос лі дів. Ви ко рис то вуйте ли ше 
приз на че ні для цьо го при ла ди.

16. Зби рай те від пра цьо ва ні ре ак ти ви в спе ці аль но при-
з на че ний для цьо го по суд і зли вай те їх у ка на лі за цію ли ше 
піс ля ней тра лі за ції. Розли ті на стіл або під ло гу роз чи ни 
кис лот і лу гів ней тра лі зуй те за зда ле гідь під го тов ле ни ми 
ней тра лі зу ю чи ми роз чи на ми.

17. При бирайте своє ро бо че міс це піс ля за кінчен ня ро бо ти, 
пе ре віряйте кра ни, ре тель но  мий те ру ки під про точ ною 
во дою з ми лом.

18. Не їжте й не пий те в хі міч но му ка бі не ті (ла бо ра то-
рії), бо це мо же заш ко ди ти ва шо му здо ров’ю. 

ПО ВОД ЖЕН НЯ З ЛА БО РА ТОР НИМ ПО СУ ДОМ

1. Під час ви ко нан ня ла бо ра тор них дос лі дів і прак тич-
них ро біт вико рис то вуй те скля ний або пор це ля но вий 
по суд без тріщин і щер бин.

2. Наг рі ван ня ре чо вин (рі дин) у про бір ці про водь те, 
умон ту вав ши її в лап ку шта ти ва або три ма ча на 1 см від 
от во ру. Прог рій те рів но мір но всю по вер хню про бір ки, а 
по тім — у міс це по ло жен ні ре чо ви ни. От вір про бір ки або 
ший ку кол би під час наг рі ван ня рі дин спря мо вуй те вбік від 
се бе та тих, хто перебуває по ряд. Ви ко навши дос лі д, охо ло-
діть вміст пробірки (колби) і пос тав те її на спе ці аль ну 
ке ра міч ну чи ме та ле ву під став ку.

3. Пе ре мі шу ван ня рі дин у про бір ці або хі міч ній склян ці 
здій снюй те ко ло ви ми ру ха ми скля ної па лич ки чи стру шу-
ван ням вміс ту про бір ки або склян ки го ри зон таль ни ми 
ру ха ми чи пос ту ку ван ням паль ця ми по її ниж ній час ти ні.



25

ВСТУП

Увага! Ка те го рич но за бо ро ня єть ся зак ри ва ти про бір ку 
паль ця ми під час стру шу ван ня.

4. Під час ви го тов лен ня при ла ду зі скла під би рай те 
гу мо ві або скля ні труб ки од на ко во го ді а мет ра, а їх ні кін ці 
змо чуй те во дою, глі це ро лом або ва зе лі ном. Ус тав ляй те й 
вий май те ко рок з про бір ки або кол би обе реж но, щоб не 
над ла ма ти її та не пош ко ди ти ру ки.

5. У ра зі не без пе ки роз ри ван ня кол би обв’яжіть її руш-
ни ком, а на де монс тра цій но му сто лі вмон туй те за хис ний 
ек ран з ор га ніч но го скла.

6. Не зби рай те улам ки скла хі міч но го по су ду не за хи ще-
ни ми ру ка ми, ко рис туй те ся для цього щіт кою та сов ком.

З а в  д а н  н я  1. Се ред ви да ного вам 
хі міч ного по су ду ви беріть: а) про-
бір ки; б) склян ки; в) кол би; г) пор це-
ля но ві тиг лі, чаш ки й склян ки; ґ) лій-
ки; д) мір ні ци лін дри. По яс ніть їх 
зас то су ван ня в ла бо ра то рії.

З а в  д а н  н я  2. Роз глянь те ви да не 
вам ла бо ра тор не при лад дя: три кут ник, 
ме та ле ву сіт ку, різ ні ви ди ла пок і кі лець 
для ла бо ра тор но го шта ти ва, шта тив для 
про бі рок, три мач для пор це ля но вих 
тиг лів, ме та ле ві лож ки для спа лю ван ня 
ре чо вин, скля ні па лич ки, шпа те лі, га зо-
від від ні труб ки, технічні те ре зи, різно-
важ ки. По яс ніть їх за сто су ван ня.

ПО ВОД ЖЕН НЯ З ЛА БО РА ТОР НИМ

ШТА ТИ ВОМ 

З а в  д а н  н я  3. Вив чіть бу до ву 
ла бо ра тор но го шта ти ва (рис. 19) і 
ви ко най те та кі дії:

1) ук ру тіть вісь (стри жень) у під-
став ку, зак рі піть двіP три муф ти на 
стриж ні шта ти ва та спро буй те пе ре-
міс ти ти їх уверхP вниз;

Рис. 19. Бу до ва ла бо-
ра тор но го шта ти ва:
1 — вісь (стри жень);
2 — лап каPтримач;
3 — муф та; 4 — кіль це;
5 — під став ка

1

2

4

5

3
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2) ук рі піть на од ній муф ті лап куP три мач, на дру гій — 
кіль це;

3) зак рі піть у лапціPтри ма чі про бір ку так, щоб во на мог-
ла лег ко пе ре мі ща ти ся, але не ви па дала з ньо го, роз та шу-
вав ши три мач на 1 см від от во ру (рис. 20);

4) закріпіть у лапку штатива колбу так, щоб лапка 
вільно утримувала верхню частину шийки й під час вико-
нання операції скло не тріснуло;

5) по міс тіть на кіль це шта ти ва сіт ку й пос тав те на неї 
склян ку з рі ди ною. Те са ме про ро біть з пор це ля но вою чаш-
кою, ви ко рис тав ши для цьо го кіль це або, за ма лого роз мі ру 
чаш ки, три кут ник.

Рис. 20. Пра виль не (а) і неп ра виль не (б) зак ріп-
лен ня про бір ки в лап ціPтримачі шта ти ва

а б

ПО ВОД ЖЕН НЯ З НАГ РІВ НИ МИ ПРИ ЛА ДА МИ

При га дай те пра ви ла без пе ки під час ро бо ти з наг рів-
ни ми при ла да ми й дот ри муй те ся їх.

РО БО ТА ЗІ СПИР ТІВ КОЮ

З а в  д а н  н я  4. Роз глянь те бу до ву спир тів ки (рис. 21 а) 
і ви ко най те та кі дії:

1) пе ре вір те, чи спир тів ка на пов не на спир том і має 
вмон то ва ний ґніт. Якщо ні, на пов ніть (рис. 22);

2) зні міть ков па чок, що вкри ває ґніт, і обе реж но під не-
сіть до ґно та за па ле ний сір ник (рис. 21 б);

3) по га сіть по лум’я спир тів ки, зак рив ши ґніт ков пач ком.

Увага! Га си ти спир тів ку, дму ха ю чи на по лум’я, ка те го-
рич но за бо ро ня єть ся.
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БУ ДО ВА ПО ЛУМ’Я

З а в  д а н  н я  5. Роз глянь те уваж но по лум’я спир тів ки. 
У ньо му мож на ви ок ре ми ти три різ них за яскравіс тю 
ко ну си (рис. 23). Над ґно том доб ре ви ді ля єть ся тем ний 
ко нус. У цій час ти ні по лум’я най менш га ря че. Як що внес ти 
сір ник у цю час ти ну по лум’я, він за го рить ся не од ра зу. Над 
тем ним ко ну сом роз та шо ву єть ся яск ра ве по лум’я, а над 
ним — менш яск ра ве. У се ред ньо му ко ну сі по лум’я га ря-
чі ше, ніж у тем но му, про те най га ря чі шим во но є в зов ніш-
ньо му ко ну сі. Щоб пе ре ко на ти ся в цьо му, помістіть сір ник 
у зов ніш ній ко нус по лум’я.

По рів няй те пер ший і дру гий ви па дки за го рян ня сір ни ка 
та зро біть вис но вок, де пот ріб но наг рі ва ти ре чо ви ни (рис. 24).

Рис. 21. Бу до ва спир тів ки:
1 — ре зер ву ар; 2 — ков па чок; 3 — труб ка з дис ком;
4 — ґніт

а

2
4

3
2

1

б
Рис. 22. Пра-
виль не за ли-
ван ня спир ту в 
спир тів ку

Рис. 23. Бу до ва по лум’я:
1 — зовніш ній ко нус; 
2 — се ред ній ко нус; 
3 — внутріш ній ко нус

1

2

3

350 °С

500 °С

1540 °С

1560 °С

Рис. 24. Пра виль не наг рі ван ня 
рі ди ни зі стру шу ван ням
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РО БО ТА З ЕЛЕК ТРО НАГ РІВ НИМ ПРИ ЛА ДОМ

З а в  д а н  н я  6. Роз глянь те бу до ву елек тро наг рів ни ка ла бо-
ра тор но го шкіль но го НЛШ (рис. 25) і виконайте такі дії:

1) пе ре вір те, чи не пош код же на ізо ля ція елек троп ро-
во ду на грів ни ка, і увім кніть йо го в ме ре жу;

2) по вер ніть ви ми кач і пе ре ко най те ся, що при лад пра цює;
3) ус тав те в от во ри електро наг рів ни ка про бір ки з рі ди-

ною та наг рі вай те до від по від ної тем пе ра ту ри;
4) вим кніть електронаг рів ник піс ля за кін чен ня ро бо ти.

Увага! Не до пус кай те заб руд нен ня спі ра лі наг рів ни ка 
під час ро бо ти з ним.

Рис. 25. Електронагрівник 
лабораторний шкільний 
НЛШ:
1 — ос но ва; 2 — вимикач;
3 — криш ка; 4 — під дон; 
5 — ро зет ки; 6 — от во ри для фік-
су ван ня кіль ця

4

5

6

5
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ХІ МІЧ НИЙ ПО СУД

З а в  д а н  н я  7. Пе ред ва ми — ба га то по су ду, яким ви 
бу де те ко рис ту ва ти ся, ви ко ну ю чи ла бо ра тор ні дос лі ди та 
прак тич ні ро бо ти. Для ознайомлення з ним виконайте 
такі дії:

1) візь міть у ру ки про бір ку, пра виль но ук рі піть її в лап-
ці шта ти ва;

2) знай діть хі міч ну склян ку, плос ко дон ну кол бу, умон-
туй те їх на кіль ці шта ти ва;

3) пра виль но вмон туй те пор це ля но вий ти гель;
4) візь міть ме та ле вий або де рев’яний три мач, пра виль но 

вмон туй те в ньо го про бір ку;
5) виберіть при лад дя, яке зас то со ву ють під час спа лю-

ван ня ре чо вин.
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Оп ра цюй те всі пун кти зап ро по но ва ної ро бо ти. На ма-
люй те в ро бо чо му зо ши ті по лум’я й поз нач те йо го бу до ву. 
Скла діть звіт про ро бо ту та зро біть від по від ні вис нов ки.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Хі міч ний ка бі нет шко ли — це при мі щен ня, де збе рі га єть ся 
все об лад нан ня для про ве ден ня де монс тра цій них і ла бо-
ра тор них дос лі дів, прак тич них ро біт.

 Пра цю ю чи з об лад нан ням і ре ак ти ва ми, не об хід но їх зна-
ти, дот ри му ва ти ся пра вил без пе ки під час ро бо ти й пра-
виль но се бе по во ди ти.

 Дот ри ман ня пра вил по ве дін ки й без пе ки ви хо вує від по ві-
даль не став лен ня до влас но го здо ров’я, за без пе чує ус піш-
ність у нав чан ні.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Пе ре лі чіть, яких пра вил по ве дін ки та без пе ки ви дот ри му-
ва ли ся під час ро бо ти з хі міч ни ми ре чо ви на ми.

2. Наз віть ла бо ра тор ний по суд, яким ви ко рис ту ва ли ся під 
час ро бо ти.

3. Наз віть об лад нан ня, не об хід не для ор га ні за ції ро бо ти з 
ла бо ра тор ним шта ти вом.

4. По яс ніть пра ви ла ко рис ту ван ня ла бо ра тор ним шта ти вом.
5. Зап ро по нуй те за хо ди знеш код жен ня кис ло ти чи лу гу, 

як що во ни по трап ля ють на шкі ру в по бу то вих умо вах.
6. Про а на лі зуй те необхідність дот ри ман ня пра вил по ве дін ки 

та без пе ки.

ДОС ЛІД ЖУ ЄМО ВДО МА

1. До дай те до сві жо за ва ре но го чаю декіль ка кра пель со ку 
ли мо на. Що спос те рі га є те?

2. Дос лі діть, які змі ни від бу дуть ся з бу ря ко вим со ком, як що до 
ньо го до да ти декіль ка кра пель оц ту або ли мон ної кис ло ти.

3. На сип те на дно склян ки не ве ли ку пор цію хар чо вої со ди. 
Ви да віть сік чвер ті ли мо на й до дай те до со ди. Що спос те-
рі га є те?

4. Пок ла діть на дно склян ки под ріб не ну яєч ну шкара лу пу й 
до лий те 1–2 лож ки оц ту. По яс ніть ва ші дос лід жен ня. Опи-
шіть яви ща, які ви спостерігали.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

• В організмі дорослої людини міститься Ферум у вигляді 
сполук масою до 4 г, з них у гемоглобіні — 75 %.

• Протези мітрального й аортального клапанів серця й 
кровоносних судин виготовляють із синтетичних речовин — 
фторопластів.

• Кофеїн, який збуджує серцеву діяльність, міститься в 
зернах кави й какао та листі чаю. Цю властивість вико-
ристовують у медицині.

• Нікотин — основна діюча речовина тютюну, сильна 
отрута, що впливає на центральну нервову, дихальну та 
серцево-судинну системи, органи травлення. 

• Кольорові речі не змінюють забарвлення, якщо під час 
прання до теплої води додати кухонну соль.

• Під час аварії на Чорнобильській АЕС у викидах 
радіоактивного пилу був Стронцій. За своїми властивостями 
він подібний до Кальцію, сполуки якого є основою кісток. Як 
активніший за Кальцій Стронцій має здатність заміщувати 
останнього в кістках, унаслідок чого вони стають крихкими, 
а в організмі нагромаджується джерело радіоактивного 
випромінювання.
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§ 4. Фізич ні ті ла. Ма те ріа ли.

Ре чо ви ни та їх фізич ні влас ти вос ті

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 роз різ ня ти по нят тя «фі зич ні ті ла», «ма те рі а ли», 
«ре чо ви ни»; 

 на во ди ти прик ла ди фі зич них тіл, ма те рі а лів, ре чо вин;
 опи су ва ти яви ща, які спостерігали, фі зич ні влас ти-

вос ті ре чо вин;
 де монс тру ва ти здат ність ви яв ля ти між пред мет ні 

зв’яз ки за по нят тя ми «фі зич не ті ло», «ма те рі ал», 
«ре чо ви на» та вза є мо зв’яз ки між ни ми;

 оці ню ва ти важ ли вість знань про ре чо ви ни, ті ла й 
ма те рі а ли.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що вам ві до мо про 
ре чо ви ни.

РЕ ЧО ВИ НИ. Ви вже зна є те, що ті ла, які ото чу ють нас і яких 
іс нує ду же ба га то, ма ють спіль ну оз на ку. Во ни скла да ють ся з 
ре чо вин. Про те не з усіх ре чо вин мож на ви го то ви ти ту чи 
ін шу річ (пред мет, ті ло). Нап рик лад, з оц то вої кис ло ти не 
ви го тов ля ють фі зич них тіл. То му по нят тя «ре чо ви на» з ро ку 
в рік під час вив чен ня пред ме та бу де кон кре ти зу ва ти ся. 

Ре чо ви на — це те, що ха рак те ри зу єть ся від по від ною 
їй ма сою, влас ти вос тя ми та зай має пев ний об’єм.

Наз віть ре чо ви ни, які вам доб ре ві до мі. Для чо го во ни по- 
т ріб ні лю ди ні?

З ре чо вин скла да ють ся фі зич ні ті ла (pe чi). Од на й та 
са ма речо ви на мо же ут во рю ва ти де кіль ка фі зич них тіл, які 
від різ ня ють ся фор мою, роз мі ра ми, приз на чен ням. На- 
п рик лад, з ре чо ви ни алю мі нію ви го тов ля ють дріт для лі ній 
елек тро пе ре дач, лож ки, видел ки, мис ки то що для по бу то-
во го вжит ку, спла ви для лі та ко бу ду ван ня; із по лі е ти ле ну 
(плас тма си) — пляш ки для мі не раль ної во ди та ін ших 
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Ре чо ви ни або їх суміші, що ви ко рис то ву ють ся для 
ви го тов лен ня фі зич них тіл, пред ме тів ужит ко во го та 
ви роб ни чо го ха рак те ру, на зи ва ють ма те рі а ла ми.

Між ре чо ви на ми, фі зич ни ми ті ла ми й ма те рі а ла ми 
іс ну ють пев ні зв’яз ки. Без ре чо вин не іс нує ма те рі а лів, а 
ма те рі а ли, у свою чер гу, є тим, із чо го ви го тов ля ють 
фі зич ні ті ла.

На ве діть прик ла ди та ких вза є мозв’яз ків.

Алю мі ній, по лі е ти лен — це чис ті ре чо ви ни. Во ни скла да-
ють ся: пер ша — з ато мів Алю мі нію, дру га — з мо ле кул по лі-
е ти ле ну. Кож на з цих речовин має ста лі, ха рак тер ні ли ше 
для неї влас ти вос ті.

При га дай те й наз віть де кіль ка влас ти вос тей ку хон ної со лі, цук ру.

ВЛАС ТИ ВОС ТІ РЕ ЧО ВИН. Під час від крит тя ті єї або ін шої 
ре чо ви ни, ви вчен ня чи дос лід жен ня її влас ти вос тей можна 
з’ясу ва ти, що кож на речовина ви яв ляє якісь особ ли вос ті. 
Во ни на да ють ре чо ви нам ін ди ві ду аль них оз нак, зав дя ки 
чо му їх мож на від різ ни ти од ну від од ної. Ці особ ли вос ті 
ви яв ля ють ся у фі зич них і хі міч них влас ти вос тях ре чо вин.

Влас ти вос ті ре чо вин — це оз на ки, що виз на ча ють 
від мін ність од ні єї ре чо ви ни від ін шої або по діб ність 
між ними.

рі дин, руч ки, па ку валь ні па ке ти, міш ки, лі ній ки, під став ки, 
ко роб ки для роз фа сування про дук тів то що (рис. 26).

Рис. 26. Вироби з алюмінію (а) і поліетилену (б)
а                                                                           б
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Роз гля не мо як прик ла д фі зич ні влас ти вос ті зо ло та — 
до ро го цін но го ме та лу, з яко го ви роб ля ють юве лір ні при- 
к ра си (рис. 28). Це твер да ре чо ви на яск ра воP жов то го 
ко льо ру, ду же м’яка, плас тич на й ков ка. Во на є доб рим про-
від ни ком елек трич но го стру му. Тем пе ра ту ри плав лен ня й 
ки пін ня, гус ти ну мож на діз на ти ся з до від  ко вих таб лиць.

Під час ви яв лен ня фі зич них влас ти вос тей ре чо вин змі-
ни з їх струк тур ни ми час тин ка ми не від бу ва ють ся. Нап рик-
лад, за на грі ван ня скля ної труб ки скло розм’як шу єть ся й 
фор му труб ки мож на змі ню ва ти. Ця фор ма збе рі га єть ся й 
піс ля охо лод жен ня. Од нак з час тин ка ми, які ут во рю ють 
скло, жод них змін не від бу вається.

За яки ми ж оз на ка ми мож на оха рак те ри зу ва ти фі зич ні 
влас ти вос ті ре чо вин? Це ко лір, блиск, смак, за пах, гус-
ти на, тем пе ра ту ри ки пін ня та плав лен ня, теп лоP й елек-
троп ро від ність, не е лек троп ро від ність, твер дість, крих кість, 
плас тич ність. Так, ко льо ром від різ ня ють ся роз чи ни куп-
рум(ІІ) суль фа ту й амо ній біх ро ма ту (рис. 27 а, б); різ ни ми 
за гус ти ною є олія та вода (рис. 27 в, г).

Рис. 27. Речовини з різними фізичними властивостями

а                                   б                                 в                             г    

Рис. 28. Ви ро би із зо ло та
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Ві до мо, що во да мо же пе рейти з рід ко го ста ну в га зуватий 
за тем пе ра ту ри 100 °С, а в лід — за тем пе ра ту ри 0 °С. Про те 
струк тур ною час тин кою рі ди ни, во дя ної па ри й льо ду є 
мо ле ку ла во ди. Та кі пе рет во рен ня не вва жа ють фі зич ни ми 
влас ти вос тя ми, то му що це стан, у яко му пе ре бу ває ре чо-
ви на за пев них умов. От же, аг ре гат ний стан — не фі зич на 
влас ти вість. 

Хі міч ні влас ти вос ті речовин — це змі ни, що від бу ва-
ють ся зі струк тур ни ми час тин ка ми ре чо вин, спри чи-
ня ю чи їх пе рет во рен ня.

Ці влас ти вос ті ви яв ля ють ся в про це сі пе рет во рен ня 
од них ре чо вин на ін ші. Хі міч ні влас ти вос ті знач ною мі рою 
за ле жать від скла ду ре чо ви ни (які ато ми і в якій кіль кос ті 
вхо дять до скла ду ре чо ви ни). Їх ви бу де те вив ча ти зго дом, 
ко ли де таль ні ше оз на йо ми теся з ре чо ви на ми та ме то да ми 
їх дос лід жен ня.

МЕ ТО ДИ ДОС ЛІД ЖЕН НЯ В ХІ МІЇ. Як і кож на при род ни ча 
на у ка, хі мія має і ви ко рис то вує свої ме то ди дос лід жен ня. 
На у ко ви ми ме то да ми дос лі джен ня хі мії є ана ліз і син тез, 
на у ко вий і нав чаль ний екс пе ри мент.

Щоб вив чи ти склад (якіс ний і кіль кіс ний) ре чо вин, дізна-
тися про їх бу до ву, зас то со ву ють ана ліз — роз кла д до скла до-
вих час ти нок. Нап рик лад, під ді єю елек трич но го стру му 
мо ле ку ли во ди роз кла да ють ся на дві ре чо ви ни — во день і 
ки сень. Цим екс пе ри мен том до ве ли, що до скла ду мо ле ку ли 
во ди вхо дять ато ми Гід ро ге ну й Ок си ге ну, і в та кий спо сіб 
ви я ви ли якіс ний склад мо ле ку ли во ди. Кіль кіс ний склад 
ус та нов ле но теж екс пе ри мен таль но. Об’єми га зів, що ви ді ля-
ють ся від роз кла дан ня во ди, від но сять ся від по від но як 2 : 1. 

Щоб пе ре ко на ти ся в прав ди вос ті до бу тих в екс пе ри мен ті 
да них ана лі зу, час то ви ко рис то ву ють ме тод син те зу. Во ду 
можна син те зу ва ти в ла бо ра тор них умо вах, ви ко рис тав ши 
спе ці аль ний при лад: че рез су міш вод ню й кис ню, узя тих в 
об’єм них спів від но шен нях 2 : 1, про пус ка ють елек трич ну 
іск ру. Су міш ви бу хає з ут во рен ням но вої ре чо ви ни — во ди.
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От же, ана ліз і син тез — два вза є мо пов’яза ні ме то ди до- 
с лід жен ня речо вин.

Ви нят ко ву роль у хі мії ві діг рає хі міч ний екс пе ри мент, 
який по ді ля ють на на у ко вий і нав чаль ний (шкіль ний). 
Під екс пе ри мен том розу мі ють вив чен ня яви ща, хі міч ної 
ре ак ції в спе ці аль но ство ре них умо вах. У про це сі екс пе-
ри мен ту вчать ся по рів ню ва ти, зіс тав ля ти, ана лі зу ва ти, 
ро би ти вис нов ки.

Особ ли ве міс це займає ме то д на у ко во го піз нан ня — 
спос те ре жен ня. Умін ня, на бу ті шля хом спос те ре жен ня 
й екс пе ри мен таль них дос лі джень (зок ре ма, зіс тав ля ти 
спос те ре жу ва не з те о ре тич ним обґ рун ту ван ням, кла си фі-
ку ва ти ре чо ви ни та яви ща, уза галь ню ва ти й сис те ма ти зу-
ва ти ма те рі ал), на ле жать до за галь но на у ко вих умінь до- 
с лід жен ня при ро ди.

Ово ло дін ня ци ми ме то да ми до по мо же вам са мос тій но 
ро би ти мі ніP від крит тя в на у ці, пра виль но здійснювати 
по шу к ін фор ма ції, ви яв ля ти в ній го лов не.

Ла бо ра тор ний дос лід 1

Оз на йом лен ня з фі зич ни ми влас ти вос тями 

речо вин. Опис спос те ре жень.

Фор му лю ван ня вис нов ків

При га дай те пра ви ла без пе ки під час ро бо ти з ре чо ви на ми. 

З а в  д а н  н я  1. Вам ви да но ре чо ви ни: нат рій хло рид 
(ку хон на сіль), цу корP пі сок, во да, олія, сір ка, за лі зо, крей да. 
Роз глянь те їх і опи шіть кож ну за пла ном:

1) на яв ність ко льо ру, блис ку, за па ху;
2) роз чин на або не роз чин на у во ді;
3) про зо рість;
4) тем пе ра ту ра плав лен ня;
5) тем пе ра ту ра ки пін ня;
6) гус ти на;
7) ві до мос ті про аг ре гат ний стан за нор маль них умов.
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Щоб ово ло ді ти вмін ням ко рис ту ва ти ся до від ко вою 
лі те ра ту рою, знай діть тем пе ра ту ри плав лен ня, ки пін ня, 
гус ти ну цих ре чо вин. Да ні за пи шіть у ро бо чий зо шит у виг-
ля ді таб ли ці.

Ознака
Ре чо ви на

Ко лір

Блиск

За пах

Роз чин ність у 
во ді

Про зо рість

Тем пе ра ту ра
плав лен ня

Тем пе ра ту ра 
ки пін ня

Гус ти на

Аг ре гат ний стан

З а в  д а н  н я  2. По рів няй те, чим по діб ні між со бою: 
а) сір ка та крей да; б) ку хон на сіль і цу кор.

З а в  д а н  н я  3. Ви я віть влас ти вос ті, за яки ми від різ ня-
ють ся: а) во да й олія; б) по рош ки сір ки й за лі за.

З а в  д а н  н я  4. За яки ми ха рак тер ни ми оз на ка ми мож на 
роз піз на ти: а) за лі зо; б) олію?

З а в  д а н  н я  5. Зро біть вис но вок що до по діб нос тей і від-
мін нос тей фі зич них влас ти вос тей дос лід же них ре чо вин.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ре чо ви на — це те, що ха рак те ри зу єть ся від по від ною їй 
ма сою, влас ти вос тя ми й зай має пев ний об’єм. З ре чо вин 
ви го тов ля ють ма те рі а ли й фі зич ні ті ла.

 Ре чо ви ни ха рак те ри зу ють ся влас ти вос тя ми, тоб то оз на-
ка ми, за яки ми од ну ре чо ви ну від різ ня ють від ін шої. Кож-
на ре чо ви на має здат ність ви яв ля ти фі зич ні й хі міч ні 
влас ти вос ті.
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 Під час ви яв лен ня фі зич них влас ти вос тей бу до ва ре чо-
ви ни не змі ню єть ся. 

 Дос лід жен ня влас ти вос тей ре чо вин  про во дять за до по-
мо гою спос те ре жен ня, ана лі зу, син те зу, хі міч но го екс пе-
ри мен ту.

 Знан ня влас ти вос тей ре чо вин і вмін ня їх дос лід жу ва ти 
мають прак тич не зна чен ня, зок ре ма в їх до бу ван ні та зас-
то су ван ні.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. На ве діть прик ла ди ре чо вин, яки ми ви най час ті ше ко рис-
ту є те ся в пов сяк ден но му жит ті.

2. По яс ніть, як ви ро зу мі є те по нят тя «ре чо ви на», «фі зич не 
ті ло», «ма те рі ал».

3. Пе ре лі чіть влас ти вос ті, яки ми ха рак те ри зу ють ре чо ви ни.
4. Оха рак те ри зуй те ві до мі вам фі зич ні влас ти вос ті цук ру 

(са ха ро зи), кухонної со лі (нат рій хло ри ду), во ди та по яс-
ніть, для чо го пот ріб но їх зна ти.

5. З на ве де но го пе ре лі ку ви пи шіть ок ре мо наз ви ре чо вин, 
тіл і ма те рі а лів: во да, кри га, чаш ка, цинк, цег ла, ки сень, 
цу кор, скло, кол ба, склян ка, гру доч ка цук ру, алю мі ній, 
де ре ви на, лож ка, стіл. Установіть між ни ми вза є мозв’яз ки.

6. Пов то ріть з кур су при ро доз навс тва ві до мі вам спо со би 
роз ді лен ня су мі шей.

§ 5. Чис ті ре чо ви ни й су міші. Спо со би
роз ділен ня су мішей

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 роз різ ня ти по нят тя «чис ті ре чо ви ни», «су мі ші ре чо-
вин», а та кож ре аль но іс ну ю чі чис ті ре чо ви ни та їх 
су мі ші; 

 на во ди ти прик ла ди чис тих ре чо вин і їх су мі шей;
 умі ти роз ді ля ти су мі ші ре чо вин різ ни ми спо со ба ми;
 са мос тій но про во ди ти дос лі ди з роз ді лен ня су мі шей.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що та ке ато ми, мо ле-
ку ли.



39

Початкові хімічні поняття

Вам уже ві до мо, що кож на ре чо ви на скла да єть ся з еле-
мен тар них час ти нок — ато мів і мо ле ку л. Чис та ре чо ви на 
міс тить час тин ки одна ко во го скла ду, які від різ ня ють ся від 
час ти нок ін шої ре чо ви ни. Від то го, які саме час тин ки вхо-
дять до скла ду ре чо ви ни, за ле жать її влас ти вос ті. Роз різ ня-
ють чис ті ре чо ви ни та їх су мі ші. 

Чис ті ре чо ви ни — це ті, що скла да ють ся з частинок 
пев но го ви ду та ма ють ста лі фі зич ні влас ти вос ті.

Аб со лют но чис ті ре чо ви ни в при ро ді не зус трі ча ють ся. Уче-
ні їх до бу ва ють різ ни ми спо со ба ми та вив ча ють їх ні влас ти-
вос ті для ви ко рис тан ня в тех ніч них і ви роб ни чих умо вах. 

Наз віть су мі ші, яки ми ви ко рис ту є те ся в пов сяк ден но му 
жит ті. По ду май те й вис ло віть свої суд жен ня, чим від різ ня-
ють ся чис ті ре чо ви ни від їх  су мі шей.

СУ МІ ШІ. Як уже заз на ча ло ся, у при ро ді здебільшого зус-
трі ча ють ся су мі ші ре чо вин. Нап рик лад, гір ські по ро ди, 
наф та, газ, ру ди, ву гіл ля, по віт ря, ґрунт, мо ло ко. До скла ду 
су мі шей мо жуть вхо ди ти рі ди ни, га зи й твер ді ре чо ви ни.

Ха рак тер ною особ ли віс тю су мі шей є те, що в них кож на 
ре чо ви на збе рі гає свої ін ди ві ду аль ні влас ти вос ті. То му 
влас ти вос ті су мі шей виз на ча ють ся су куп ніс тю влас ти вос-
тей їх скла до вих.

Ут во рю ю чи су мі ші, ре чо ви ни змі шу ють ся в до віль них 
кіль кос тях. Роз ді ли ти су мі ші на ок ре мі ре чо ви ни мож на 
фі зич ни ми ме то да ми. 

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, як мож на роз ді ли ти 
су міш цук ру із за ліз ни ми ошур ка ми. Наз віть уже ві до мі вам 
спо со би роз ді лен ня су мі шей. 

За роз мі ром час ти нок су мі ші по ді ля ють на од но рід ні й 
не од но рід ні (рис. 29).

Рис. 29. Кла си фі ка ція
су мі шей
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Оха рак те ри зуй те ві до мі вам спо со би роз ді лен ня су мі шей: 
від сто ю ван ня, філь тру ван ня, дія маг ні ту, ви па ро ву ван ня й 
крис та лі за ція, дис ти ля ція.

Роз гля не мо спо со би роз ді лен ня су мі шей де таль ні ше.

ВІД СТО Ю ВАН НЯ. Та ким спо со бом роз ді ля ють твер ді ре чо-
ви ни, що не роз чи ня ють ся у во ді, або рі ди ни, що від різ ня-
ють ся гус ти ною. На прик лад, су міш за ліз них ошур ків із 
по рош ком сір ки мож на роз ді ли ти дво ма спо со ба ми: за 
допомогою маг ні ту (рис. 32 а) або до лив ши во ди до су мі ші, 
що міс тить ся в скля но му ци лін дрі (рис. 32 б). 

Од но рід ни ми су мі ша ми є по віт ря, мі не раль на во да, бен-
зин, роз чи ни цук ру, со лі, оц то вої кис ло ти у воді (рис. 30). 
У них не мож на ви я ви ти скла до вих час ти нок ре чо вин 
на віть за до по мо гою збіль шу валь них при ла дів. 

Су мі ші, у яких час тин ки ду же дріб ні й не мож на ви я ви ти 
їх за до по мо гою мік рос ко па, називають од но рід ни ми.
Су мі ші, у яких час тин ки ре чо ви ни мож на по ба чи ти 
не оз бро є ним оком або за до по мо гою мік рос ко па, 
на зи ва ють не од но рід ни ми.

Не од но рід ни ми су мі ша ми є мо ло ко, яке роз ді ля єть ся 
під час від сто ю ван ня (рис. 31); гра ніт, у яко му мож на не оз-
бро є ним оком ви я ви ти кварц, по льо вий шпат, слю ду; 
су міш крей ди з во дою.

Рис. 30. Роз чин куп-
рум(ІІ) суль фа ту у 
воді (од но рід на су міш)

Рис. 31. Мо ло ко 
(не од но рід на су міш)
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По яс ніть са мос тій но, які влас ти вос ті ре чо вин ви ко рис та но 
для роз ді лен ня заз на че ної су мі ші від сто ю ван ням.

Для роз ді лен ня су мі шей рі дин, що ха рак те ри зу ють ся 
різ ни ми гус ти на ми, ви ко рис то ву ють ді лиль ну лій ку. Су міш 
рі дин — олії та во ди — на ли ва ють у ді лиль ну лій ку. Піс ля 
від сто ю ван ня су міш роз ді ля єть ся на два ша ри: зни зу зби-
ра єть ся рі ди на з біль шою гус ти ною, звер ху — з мен шою. 
Від кри ва ють кран, і рі ди на, що зібралася зни зу, сті кає. 
У лій ці за ли ша єть ся та, що має мен шу гус ти ну.

По яс ніть, кот ра з рі дин — олія чи во да — збе реть ся у вер х-
ньо му ша рі.

ФІЛЬ ТРУ ВАН НЯ. Цей спо сіб ви ко рис то ву ють для роз ді-
лен ня су мі шей роз чин них і не роз чин них у во ді ре чо вин. 
Нап рик лад, су міші крох ма лю з глю ко зою або ку хон ної со лі 
з піс ком. Якщо до та кої су мі ші до лити во ди, то од на ре чо-
ви на роз чи ниться, а ін ша — ні. Під час філь тру ван ня роз-
чин на ре чо ви на про сочується крізь фільтр, а не роз чин на 
осі дає на йо го по вер хні. Роз чин, що зби ра єть ся в склян ці 
(рис. 33 а, с. 42), на зи ва ють філь тра том. Філь тром мо жуть 
бути філь тру валь ний (про мо каль ний) па пір, ва та, щіль на 
тка ни на, шар піс ку чи ґрун ту. На во до о чис них стан ці ях, де 
очи ща ють ве ли кі об’єми во ди, най час ті ше ви ко рис то ву ють 
тов стий шар чис то го піс ку.

Рис. 32. Розділення не од но рід ної су міші за ліз них ошур ків із 
по рош ком сір ки 

а                                                      б
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По яс ніть, які із заз на че них в опи сі ре чо вин є роз чин ни ми й 
міс тять ся у філь тра ті.

ВИ ПА РО ВУ ВАН НЯ. Скориставшись от ри ма ним від філь-
тру ван ня філь тра том, з роз чи ну мож на ви ді ли ти роз чи-
не ну ре чо ви ну спо со бом ви па ро ву ван ня. Для цьо го філь-
трат по мі ща ють у пор це ля но ву чаш ку й наг рі ва ють до 
ки пін ня (рис. 33 б). Під час ки пін ня во да ви па ро ву єть ся, а 
роз чи не на ре чо ви на за ли ша єть ся на дні чаш ки. За не пов-
но го випа рю ван ня во ди утво рю єть ся кон цен тро ва ний роз-
чин, який, охо лод жу ю чись, крис та лі зу єть ся.  

Отже, для пов но го роз ді лен ня су мі ші крох ма лю з глю-
ко зою або кухон ної со лі з піс ком не об хід но ви ко рис та ти 
пос лі дов но два спо со би роз ді лен ня су мі шей: від сто ю ван ня 
та ви па ро ву ван ня з подальшою крис та лі за ці єю.

ДИС ТИ ЛЯ ЦІЯ. Цим спо со бом роз ді ля ють рі ди ни, що роз-
чи не ні од на в од ній, нап рик лад розчин спир ту у во ді. Спосіб 
ґрун ту єть ся на ви ко рис тан ні різ них тем пе ра тур їх  ки пін ня. 
Су міш на ли ва ють у кол бу та наг рі ва ють до тем пе ра ту ри 
ки пін ня (рис. 34). Спирт пе ре хо дить у па ру за температури 

Рис. 33. Спо со би роз ді лен ня су мі шей: 
а — філь тру ван ня; б — ви па рову ван ня

а б
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78 °С, що мож на виз на чи ти за до по мо гою встав ле но го в 
кол бу тер мо мет ра. Па ра надходить у внутрішню труб ку 
хо ло диль ни ка, кон ден су єть ся й зби ра єть ся в прий ма чі. 
Дис ти ля цію ще на зи ва ють пе ре гон кою. Цей спосіб має 
ве ли ке про мис ло ве зна чен ня.

Виз нач те за до від ни ком тем пе ра ту ру ки пін ня оц то вої кис-
ло ти й по яс ніть, чи мож на ви ді ли ти її в чис то му виг ля ді.

У курсі природознавства ви вже ознайомилися зі спосо-
бом очищення забрудненої кухонної солі. Під час випаро-
вування фільтрату набули вмінь розділяти однорідні 
суміші. Вивчаючи курс хімії, ви навчитеся розділяти         
неоднорідні суміші. Для них характерно те, що частинки 
речовин, які утворюють цю суміш, є значно більшими та 
проявляють різні фізичні властивості. Використовуючи 
знання про фізичні властивості їхніх компонентів, пропо-
нуємо виконати практичну роботу. Під час її виконання ви 
застосуєте різні способи розділення неоднорідних сумішей 
та набудете відповідних практичних навичок.

Рис. 34. При лад для дис ти ля ції:
1 — кол ба; 2 — тер мометр; 3 — ви хід наг рі тої во ди; 4 — внут ріш ня труб ка 
хо ло диль ни ка; 5 — хо ло диль ник; 6 — по да ван ня хо лод ної во ди; 7 — склян каP 
збір ник

2

1

3

4

6 7
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Прак тич на ро бо та 2

Роз ділен ня не од но рід ної су міші

При га дай те пра ви ла без пе ки під час ро бо ти з ре чо ви на ми. 

З а в  д а н  н я. Для про ве ден ня прак тич ної ро бо ти мож-
на взя ти та кі неодно рід ні су мі ші: а) за ліз ні ошур ки, нат-
рій хло рид, под ріб не не де рев не ву гіл ля; б) цу кор, по ро-
шок маг нію, тир са; в) мід ні ошур ки, пі сок, нат рій хло рид; 
г) по ро шок мі ді, цу кор, под ріб не не де рев не ву гіл ля.  

Сфор му люй те ме ту, опи шіть об лад нан ня та скла діть 
план ви ко нан ня дос лі дів.

Дії з дос лід жен ня та спос те ре жен ня за пи шіть у зо шит у 
ви гля ді таб ли ці. 

Суміш,
№ дос лі ду

Пос лі дов-
ність дій

  Спос те ре-
жен ня

Вис но вок

Зро біть вис но вок про те, яких прак тич них умінь ви 
на бу ли та яке їх зна чен ня.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Іс ну ють чис ті ре чо ви ни й су мі ші ре чо вин. У при ро ді в чис-
то му виг ля ді ре чо ви ни май же не зус трі ча ють ся.

 Чис ті ре чо ви ни — це ті, що скла да ють ся з частинок пев-
но го ви ду й ма ють ста лі фі зич ні влас ти вос ті.

 У су мі шах ре чо ви ни збе рі га ють свої влас ти вос ті, то му кож-
ну з них із су мі шей мож на ви ок ре ми ти. Су мі ші по ді ля ють на 
од но рід ні й не од но рід ні.

 Для роз ді лен ня су мі шей ви ко рис то ву ють такі спо со би: 
для не од но рід них су мі шей — від сто ю ван ня, філь тру ван ня, 
дію маг ні том; для од но рід них сумішей — ви па ро ву ван ня, 
крис та лі за цію, дис ти ля цію.
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ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Наз віть су мі ші, що най час ті ше трап ля ють ся в пов сяк ден-
но му жит ті, ви хо дя чи з влас но го дос ві ду.

2. Сфор му люй те ва ше ро зу мін ня чис тих ре чо вин і су мі шей.
3. На ве діть прик ла ди чис тих ре чо вин і їх су мі шей, обґ рун-

туй те прак тич не зна чен ня.
4. Оха рак те ри зуй те спо со би роз ді лен ня су мі шей: а) од но рід-

них; б) не од но рід них.
5. По яс ніть, як роз ді ли ти та кі су мі ші: а) олія та во да; 

б) по рош ки за лі за й сір ки; в) во да та спир т; г) по рош ки 
за лі за й маг нію; ґ) по рош ки за лі за, мі ді та сір ки; д) піс ок, 
цукор і по рош ок за лі за.

6. Обґ рун туй те й оці ніть зна чен ня су мі шей у жит ті лю ди ни та 
для вас осо бис то.

7. До ве діть важ ли вість чис тих ре чо вин.

§ 6. Атом, йо го склад. Хі міч ні еле мен ти,

 їх ні наз ви та сим во ли

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 ро зрізня ти по нят тя «атом», «мо ле ку ла», «хі міч ний 
елемент»; 

 зна ти й на зи ва ти сим во ли не менш як 20 хі міч них 
еле мен тів; 

 на во ди ти прик ла ди й за пи су ва ти сим во ли еле мен тів;
 зна ти склад ато ма;
 іден ти фі ку ва ти наз ви еле мен тів за їх ні ми сим во-

ла ми й за пи сува ти сим во ли за наз ва ми;
 оці ню ва ти зна чен ня від крит тя ато ма та йо го скла ду 

для по дальшо го роз вит ку хі мії.

АТОМ, ЙОГО СКЛАД. Внут ріш ня бу до ва ре чо вин ці ка ви ла 
вче них за всіх ча сів. Ще фі ло со фи Ста ро дав ньої Гре ції 
Лев кіпп, Де мок ріт і Аріс то тель вис лов лю ва ли при пу щен ня 
що до іс ну ван ня ато мів — най дріб ні ших час ти нок ре чо-
ви ни — та різ них їх ком бі на цій. По шу ки, спря мо ва ні на 
роз крит тя бу до ви ре чо ви ни, про ва ди ли ся з V ст. до н. е.



46

ТЕМА 1

«У тем ря ві по вин ні пе ре бу ва ти фі зи ки і, особ ли во, 
хі мі ки, не зна ю чи внут ріш ньої бу до ви час ти нок», — пи сав 
у ХVІ ІІ ст. ро сій ський уче ний М. Ло мо но сов. 

Аріс то тель (384–322 до н. е.) — дав-
ньогрецький філософ, ученийPенцикло-
педист. У на у ці йо го вва жа ють «бать ком» 
на у ки про чо ти ри сти хії (еле мен ти). 
Усе, що ото чує лю ди ну, по бу до ва но з 
ма те рії, а від мін ність між ре ча ми по ля-
гає в різ ній кіль кос ті теп ла, хо ло ду, 

су хос ті й во ло гос ті. Він вис лов ив при пу щен ня про пе ре-
т во рен ня од них тіл на ін ші, що й за по чат ку ва ло ви ник-
нен ня ал хі міч но го пе рі о ду в роз вит ку хі міч ної на у ки.

Де мок ріт Аб дер ський (460–370 до 
н. е.) — дав ньо г рець кий фі ло соф, учений, 
один із зас нов ни ків ато міс тич но го вчен ня. 
Він ува жав, що виникають і зни ка ють 
ли ше пев ні спо лу ки ато мів (ре чі й сві ти), 
але не їх ня пер шо ос нова — ато ми.

Су час ні уяв лен ня про бу до ву ато мів і хі міч ні еле мен ти 
сформувалися на ос но ві від крит тів у га лу зі фі зи ки, що 
були зроблені в пер шій по ло ви ні ХХ ст.

Тер мін «атом» у пе рек ла ді з грець кої мо ви оз на чає 
«не по діль ний». 

По ду май те й по яс ніть, чи від по ві дає та ка наз ва су час ним 
уяв лен ням про цю струк тур ну час тин ку ре чо ви ни.

Ни ні на у кою до ве де но, що атом — теж склад не ут во-
рен ня. До йо го скла ду вхо дять ще дріб ні ші час тин ки: про-
то ни, ней тро ни та елек тро ни. Про то ни й ней тро ни ут во рю-
ють яд ро ато ма.

Про то ни ма ють по зи тив ний за ряд +1 і ма су 1,673 · 10–24 г. 
Для зруч нос ті опе ру ван ня та ки ми чис ла ми вче ні ви ко рис то-
ву ють так зва ні від нос ні ма си. Зок ре ма від нос на ма са про то на 
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до рів нює 1. На пись мі про то ни поз на ча ють так:   р, де вер хній 
ін декс по ка зує відносну ма су, а ниж ній — за ряд. 

Ней тро ни — не за ряд же ні час тин ки (елек тро ней траль ні) 
з май же та кою са мою ма сою (1,675 · 10–24 г), як і про то ни, їх 
поз на ча ють   n.

Нав ко ло яд ра ато ма ру ха ють ся елек тро ни, що ха рак те-
ри зу ють ся най мен шим не га тив ним за ря дом –1 і ду же 
ма лою ма сою (май же у 2 000 ра зів мен ша, ніж ма си про то на 
й ней тро на).

Про то ни, що міс тять ся в яд рі ато ма, на да ють йо му по зи-
тив но го за ря ду, то му й за ря д яд ра виз на ча ють за за галь ним 
чис лом про то нів.

Кіль кість елек тро нів, що ру ха ють ся нав ко ло яд ра ато ма, 
зав жди та ка са ма, як і кіль кість про то нів. Зав дя ки цьо му 
атом є елек тро ней траль ною (не за ряд же ною) час тин кою.

Атом — най дріб ні ша елек тро ней траль на час тин ка 
ре чо ви ни, яка скла да єть ся з по зи тив но за ряд же но го 
яд ра та не га тив но заряд же них елек тро нів, що ру ха-
ють ся нав ко ло ньо го.

У яд рі ато ма зо се ред жу єть ся вся йо го ма са, що чи сель но 
до рів нює су мі про то нів і ней тро нів. Приклад будови атома 
Нітрогену показано на рисунку 35.

Іс нує об ме же на кіль кість ато мів, від кри тих і вив че них 
хі міч ною на у кою. Во ни ут во рю ють 118 хі міч них еле мен тів, 

1
1

1
0

Електронна 
оболонка

Електрони

Ядро атома
(протони + нейтрони)

Рис. 35. Мо дель бу до ви ато ма Ніт ро ге ну
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об’єд на них у таб ли цю, — Пе рі о дич ну сис те му хі міч них еле-
мен тів Д. Мен де лє є ва. Біль шість із них (92 еле мен ти) ви яв-
ле ні в при ро ді, ін ші — штуч но до бу ті під час ядер них ре ак цій.

ХІ МІЧ НІ ЕЛЕ МЕН ТИ. По нят тя «еле мент» оз на чає «скла до ва 
час тин ка ре чо ви ни». На по чат ку ХІХ ст. іс ну ван ня ато мів 
під твер див уче ний Дж. Даль тон. Йо му ж на ле жить тер мін 
«хі міч ний еле мент». 

Даль тон Джон (1766–1844) — анг-
лій ський фізик і хімік. Ви я вив, що всі 
еле мен ти скла да ють ся з ато мів, а ато ми 
ут во рю ють мо ле ку ли. На ос но ві цьо го 
він по яс нив за ко н ста лос ті скла ду ре чо-
вин. У 1803 р. зап ро по ну вав пер шу таб-
ли цю від нос них атом них мас еле мен тів. 

Зай мав ся виз на чен ням скла ду по віт ря на різ них ви со-
тах від зем лі, до сить близь ко пі дій шов до по яс нен ня 
яви ща ди фу зії.

Хі міч ні еле мен ти ма ють наз ви, що скла ли ся іс то рич но, 
за леж но від їх по ход жен ня та влас ти вос тей. Су час ні наз ви 
хі міч них еле мен тів по хо дять від їх ла тин ських назв і є влас-
ни ми, а то му пи шуть ся з ве ли кої лі те ри. Нап рик лад: Гід ро-
ген, Ок си ген, Кар бон, Куп рум, Фе рум. Для зруч нос ті ко рис-
ту ван ня ни ми на пись мі ві до мий учений Є. Бер це лі ус за- 
п ро по ну вав сим во ли хі міч них еле мен тів, що скла да ють ся з 
пер ших лі тер їх ла тин ських назв (од ні єї або двох). Нап рик-
лад: Ок си ген — О, Фе рум — Fe. 

Бер це лі ус Єнс Якоб (1779–1848) — 
швед ський хі мік, який роз ро бив сим-
во ли хі міч них еле мен тів і скла дан ня 
фор мул. Цей спо сіб став між на род ною 
мо вою хі мі ків. Уче ний на пи сав де кіль ка 
праць з те о ре тич них пи тань бу до ви 
ма те рії та по яс нен ня пе ре бі гу хі міч них 
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ре ак цій. Від крив три еле мен ти — Се лен, Це рій, Цир ко-
ній. Упер ше ви су нув те о рію вза є мо дії між ато ма ми в 
хі міч них спо лу ках, увів по нят тя «ка та ліз». Зап ро по ну-
вав ко рис ту ва ти ся філь тру валь ним па пе ром і гу мо ви ми 
труб ка ми під час екс пе ри мен ту.

Наз ви найпоширеніших хі міч них еле мен тів, сим во ли та 
їх ви мо ву на ве де но в таблиці 1. 

Таб лиця 1
Наз ви та сим во ли хі міч них еле мен тів

Наз ва хі міч но го
еле мен та

Хі міч ний
сим вол

Вимова 
символу

Відносна 
атомна маса

1. Алю мі ній Al алю мі ній 27

2. Ар ген тум Ag ар ген тум 108

3. Ау рум Au ау рум 128

4. Ба рій Ba ба рій 137

5. Бор B бор 11

6. Бром Br бром 80

7. Гід ро ген H аш 1

8. Йод I йод 127

9. Ка лій K ка лій 39

10. Каль цій Ca каль цій 40

11. Кар бон C це 12

12. Куп рум Cu куп рум 64

13. Маг ній Mg маг ній 24

14. Ман ган Mn ман ган 54

15. Мер ку рій Hg гід рар гі рум 201

16. Нат рій Na нат рій 23

17. Ніт ро ген N ен 14

18. Ок си ген O о 16

19. Плюм бум Pb плюм бум 207
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20. Си лі цій Si си лі цій 14

21. Суль фур S ес 32

22. Ста нум Sn ста нум 118

23. Фе рум Fe фе рум 56

24. Флу ор F флу ор 19

25. Фос фор P пе 31

26. Хлор Cl хлор 35,5

27. Цинк Zn цинк 65

Як ба чи мо, не всі еле мен ти ма ють од на ко ву наз ву й 
ви мо ву сим во лу. То му для чи тан ня назв хімічних елемен-
тів не об хід но вив чи ти й зна ти ви мо ву хі міч но го сим во лу. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Скла до ви ми час тин ка ми ре чо ви ни є ато ми, мо ле ку ли.
 Атом — елек тро ней траль на час тин ка ре чо ви ни, яка скла-

да єть ся з по зи тив но за ря дже но го яд ра та не га тив но 
за ряд же них елек тро нів, що ру ха ють ся нав ко ло ньо го. 

 Яд ро ато ма скла да єть ся з про то нів, які ха рак те ри зу ють ся 
ма сою й за ря дом, і ней тро нів, що ма ють ма су, але є елек-
тро ней траль ни ми.

 Кіль кість елек тро нів, що ру ха ють ся нав ко ло яд ра ато ма, 
до рів нює кіль кос ті про то нів, що міс тять ся в яд рі. 

 Хі міч ний еле мент — вид ато мів з пев ним за ря дом яд ра. 
Кож ний хі міч ний еле мент поз на ча єть ся від по від ним йо му 
сим во лом. Ко рис ту ван ня сим во лі кою дає змо гу тво ри ти 
мо ву на у ки.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Наз віть струк тур ні час тин ки ре чо ви ни.
2. По яс ніть, як ви ро зу мі є те по нят тя «атом», «хі міч ний еле-

мент». Сфор му люй те виз на чен ня.
3. Оха рак те ри зуй те час тин ки, які вхо дять до скла ду яд ра 

ато ма, і по яс ніть, чо му атом є елек тро ней траль ним.
4. Про дик туй те один од но му наз ви хі міч них еле мен тів і за пи-

шіть їх  сим во ли. Про чи тай те їх. Вив чіть назви найпоширені-
ших хімічних елементів, їхні символи та вимову на пам’ять.

Продовження табл. 1
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5. По мір куй те, яку цін ність для вас осо бис то ма ють знан ня 
про хі міч ні еле мен ти й умін ня ко рис ту ва ти ся їх ні ми сим-
во ла ми.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Вер над ський Во ло ди мир Іва но вич 
(1863–1945) — ук ра їн ський уче ний. Ви- 
в чав хі міч ний склад зем ної ко ри, ат мо- 
с фе ри, гід рос фе ри, міг ра ції хі міч них еле-
мен тів у зем ній ко рі. Ця те о рія з’ясу ва ла 
при чи ни ок ре мих міс це вих зах во рю вань 
лю ди ни й тва рин. Хво ро би бу ли зу мов ле ні 
не дос тат нім уміс том у во ді та рос ли нах 
жит тє во не об хід них еле мен тів: Каль цію, 
Маг нію, Йо ду, Куп ру му, Бо ру то що. Зок-
ре ма нес та ча мік ро е ле мен та Йо ду в ор га ніз мі лю ди ни 
спричинює важ кі хво ро би щито по діб ної за ло зи лю ди ни, 
об’єд на ні за галь ною на звою «йо до ди фі цит ні зах во рю ван ня».

Ос но во по лож ник учен ня про бі о2 й но ос фе ру. Здій снив 
на у ко ві дослід жен ня ра ді о ак тив них еле мен тів. Зас нов ник і 
пер ший пре зи дент Ака де мії на ук УРСР, член На у ко во го то ва-
рис тва іме ні Шев чен ка у Льво ві, по чес ний ака де мік де кіль кох 
за ру біж них ака де мій. Тво рець на у ки бі о ге о хі мії, за снов ник 
віт чиз ня ної шко ли ге о хі мі ків, іс то рик, фі ло соф, на ту ра ліст.

§ 7. Від нос ні атом ні ма си хіміч них 
еле мен тів

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 ро зу мі ти кіль кіс ну ха рак те рис ти ку ато ма;
 роз різ ня ти по нят тя «від нос на атом на ма са» і «ма са 

ато ма»;
 зна ти оди ни цю, що до якої об чис лю ють від нос ні 

атом ні ма си еле мен тів, а та кож пер шу кла си фі ка цію 
еле мен тів на ме та ліч ні й не ме та ліч ні;

 умі ти зна хо ди ти зна чен ня від нос них атом них мас 
еле мен тів за пе рі о дич ною сис те мою;
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 на бу ва ти здат нос ті ко рис ту ва ти ся до від ко ви ми 
дже ре ла ми ін фор ма ції;

 оці ню ва ти важ ли вість знань про хі міч ні еле мен ти й 
ма си ато мів.

Ре аль не іс ну ван ня ато мів наш тов хну ло Дж. Даль то на на 
дум ку про ма су ато ма хі міч но го еле мен та. Дос лід жен ня ми 
вче но го бу ло вста нов ле но, що ма си ато мів ду же ма лі. На- 
п рик лад, ма са ато ма Гід ро ге ну ста но вить 1,66 · 10–24 г або 
1,66 · 10–27 кг, а Ок си ге ну — 2,67 · 10–23 г або 2,67 · 10–26 кг. 
За пам’ята ти та кі чис ла надзвичайно важ ко, а ко рис ту ва ти ся 
ни ми під час об чис лень дуже незруч но. Через це на по чат ку 
ХІХ ст. вче ний зап ро по нував увес ти ета лон по рів нян ня 
ма си, тобто оди ни цю, від нос но якої мож на роз гля да ти аб со-
лют ні атом ні ма си. Та кою оди ни цею бу ло взя то атом ну оди-
ни цю ма си (ско ро че но а. о. м.). На той час це бу ла ма са най-
лег шо го ато ма — Гід ро ге ну. Ни ні атом ною оди ни цею ма си 
вва жа ють 1/12 ма си ато ма Кар бо ну, зок ре ма йо го різ но вид-
нос ті, що від по ві дає ма сі 12. Це оз на чає, що йдеть ся про атом 
Кар бо ну, який у яд рі міс тить 6 про то нів і 6 ней тро нів. 

Атом на оди ни ця ма си — це 1/12 ма си Кар бо ну, що 
чи сель но до рів нює ма сі ато ма Гід ро ге ну 1,66 · 10–24 г.

Як що по ді ли ти зна чен ня мас ато мів еле мен тів на чи- 
сель не зна чен ня атом ної оди ни ці ма си, то от ри ма є мо не ве-
ли кі ці лі чис ла, які від по ві дають від нос ній атом ній ма сі 
цьо го еле мен та. Від нос ну атом ну ма су скороче но поз на ча-
ють Ar, чи та єть ся а! ер, де А оз на чає «атом на», а r — «від-
нос на», від ла тин сько го слова re la ti vus.

Нап рик лад, об чис лимо від нос ні атом ні ма си Гід ро ге ну 
й Флу о ру:

Ar(H) =                                = 1;     

Ar(F) =                                  = 18,9984  19.

1,660 57 · 10–24 г
1,660 57 · 10–24 г

3,154 81 · 10–23 г
1,660 57 · 10–24 г
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Від нос на атом на ма са — це чис ло, яке по ка зує, у 
скіль ки ра зів ма са ато ма від по від но го еле мен та 
біль ша від 1/12 ма си ато ма Кар бо ну:

      Аr(Е) =                         .

Ос кіль ки від нос на атом на ма са є від но шен ням ре аль ної 
ма си ато ма еле мен та до об ра но го ета ло на, то во на — без роз-
мір на ве ли чи на.

Знай діть у пе рі о дич ній сис те мі хі міч них еле мен тів від нос ні 
атом ні ма си Нат рію, Кар бо ну, Си лі цію, Цин ку, Алю мі нію, 
Хло ру й наз віть їх. Що особ ли ве ви по мі ти ли в цих чис лах?

Від нос ні атом ні ма си всіх хі міч них еле мен тів об чис ле ні 
та вне се ні в пе рі о дич ну сис те му. Найчас ті ше це дро бо ві 
чис ла. Для хі міч них роз ра хун ків ви ко рис то ву ють ок руг-
ле ні їх зна чен ня (див. табл. 1).

Від нос ні атом ні ма си є се ред нім зна чен ням усіх ізо то пів 
(різ но вид нос тей ато мів) цьо го еле мен та. Нап рик лад, в 
Ок си ге ну є 3 ізо то пи, яд ра яких міс тять од на ко ве чис ло 
про то нів, але різ ну кіль кість ней тро нів (рис. 36).

Біль шість ато мів Ок си ге ну, які трапляються в при ро ді, 
ма ють відносну ма су 16. То му й від нос на атом на ма са 
елемен та, наб ли же на до цьо го зна чен ня, ста но вить 15,999. 
Як і в Ок си ге ну, від нос ні атом ні ма си ін ших еле мен тів 

ma(Е)
1/12 ma (C)

                     а                                   б                                         в

Рис. 36. Мо де лі ізо то пів Ок си ге ну з ма сою:
а — 16 (8 про то нів і 8 ней тро нів); б — 17 (8 про то нів і 9 ней тро нів);
в — 18 (8 про то нів і 10 ней тро нів)
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уне се ні в пе рі о дич ну сис те му хі міч них еле мен тів як чис-
ла, переважно за ок руг ле ні до ти сяч них час ток оди ни ці. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ато ми хі міч них еле мен тів ха рак те ри зу ють ся пев ни ми ма са ми. 
Аб со лют ні ма си ато мів є ду же ма ли ми, то му для зруч нос ті 
ко рис ту ван ня вве де но по нят тя «від нос на атом на ма са».

 Від нос на атом на ма са — ве ли чи на без роз мір на. 
Чи сель но вона до рів нює від но шен ню ма си ато ма від по-
від но го еле мен та до 1/12 ма си ато ма Кар бо ну.

 За атом ну оди ни цю ма си взя то 1/12 ма си ато ма Кар бо ну. Це 
ве ли чи на, що ста но вить 1,66 • 10–24 г або 1,66 • 10–27 кг і 
поз на ча єть ся а. о. м.

 Від нос ні атом ні ма си хі міч них еле мен тів уне се но в таб ли цю 
«Періодична система хі міч них еле мен тів».

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Наз віть по нят тя, яки ми мож на ко рис ту ва ти ся для кіль кіс-
ної ха рак те рис ти ки ато мів хіміч них еле мен тів.

2. По яс ніть, яку оди ни цю в хі мії на зи ва ють атом ною оди ни-
цею ма си (а. о. м.).

3. Оха рак те ри зуй те по нят тя «аб со лют на атом на ма са» і «від-
нос на атом на ма са». Чим во ни від різ ня ють ся?

4. На пи шіть ма те ма тич ний ви раз від нос ної атом ної ма си, 
дай те по яс нен ня.

5. Об чис літь від нос ну атом ну ма су Кар бо ну, як що аб со-
лют на атом на ма са ста но вить 19,93 · 10–24 г.

6. Оці ніть важ ли вість знань про хі міч ні еле мен ти.

ЦІКА ВО ЗНА ТИ

Над мір ний уміст чи нес та ча ба га тьох хі міч них еле мен тів в 
ор га ніз мі лю ди ни вик ли ка ють па то ло гіч ні змі ни у фун кці ях 
ок ре мих ор га нів. 

Еле мен ти в скла ді спо лук ма ють здат ність наг ро мад жу ва-
ти ся в різ них ор га нах: Хром, Ар ген тум, Мо ліб ден — у моз ку; 
Ман ган, Ка лій — у сер ці; Ау рум — у жі но чо му во лос сі; 
Цинк — у зу бах то що.

За нес та чі Фе ру му по ру шу єть ся робота імун ної сис те ми 
й кон цен тра ція ува ги, ви па дає во лос ся, ви ни ка ють деп ре-
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сив ні яви ща. Без ньо го не мож ли ве фун кці о ну ван ня кро во-
нос ної сис те ми. Ферум не об хід ний не тіль ки лю ди ні, а й 
рос лин ним і тва рин ним ор га ніз мам.

§ 8. Пе ріо дична сис те ма хіміч них
еле мен тів Д. Мен де лєє ва.
Струк ту ра пе рі о дич ної сис те ми

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти струк ту ру пе рі о дич ної сис те ми, розташуван ня 
ме та ліч них і не ме та ліч них елементів у пе рі о дич ній 
сис те мі;

 ко рис ту ва тися сис те мою хі міч них еле мен тів як 
до від ко вою таб ли цею; 

 умі ти виз на ча ти від нос ні атом ні ма си хі міч них еле-
мен тів, по ря док роз та шу ван ня еле мен тів у пе рі о дич-
ній сис те мі; 

 на бу ва ти здат нос ті зас то со ву ва ти до від ко ві дже-
ре ла ін фор ма ції.

При га дай те, що на зи ва ють хі міч ним еле мен том.

Хі міч ній на у ці ни ні ві до мо 118 хі міч них еле мен тів. 
Вив чи ти й за пам’ята ти кож ний елемент до сить склад но. 
То му на віть то ді, ко ли хі міч них еле мен тів бу ло ві до мо 
знач но мен ше, уче ні вже пра цю ва ли над ство рен ням їх 
кла си фі ка ції.

КЛА СИ ФІ КА ЦІЯ ХІ МІЧ НИХ ЕЛЕ МЕН ТІВ. Пер ший по діл еле мен-
тів бу ло здій сне но з ура ху ван ням фі зич них влас ти вос тей 
прос тих ре чо вин, ут во ре них ци ми еле мен та ми. Так бу ло 
ви ок рем ле но дві гру пи еле мен тів — ме та ліч ні й не ме та-
ліч ні (рис. 37).

До ме та ліч них еле мен тів були віднесені Нат рій, Ка лій, 
Каль цій, Ба рій, Ман ган, Фе рум, Хром та ін. Ці еле мен ти 
ут во рю ють від по від ні ме та ли.
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Як не ме та ліч ні елементи класифікували Гід ро ген, Кар-
бон, Суль фур, Си лі цій, Фос фор, Хлор, Бром, Ок си ген, Ніт-
ро ген. Ці еле мен ти ут во рю ють ре чо ви ниP не ме та ли.

Ме та ли й не ме та ли різ нять ся фі зич ни ми влас ти вос-
тя ми.

Од нак з’ясу ва ло ся, що ця кла си фі ка ція є не точ ною. 
Се ред еле мен тів і ре чо вин, ут во ре них ни ми, трап ля ють ся й 
та кі, що по єд ну ють у со бі мета ліч ні й не ме та ліч ні влас ти-
вос ті. Нап рик лад, не ме та ли вуг лець і си лі цій ма ють 
ме таліч ний блиск, йод — елек троп ро від ний, а ме та лічні 
елементи Цинк і Алю мі ній про яв ля ють под вій ні влас ти-
вос ті у сво їх спо лу ках.

От же, та ка кла си фі ка ція еле мен тів ви я ви ла ся не дос ко-
на лою. Це на ш тов хну ло вче них на по даль ші по шу ки.

СТРУК ТУ РА ПЕ РІ О ДИЧ НОЇ СИС ТЕ МИ. У 1869 р. уче ний Д. Мен-
де лє єв пред ста вив таб ли цю кла си фі ка ції хі міч них еле мен тів, 
яка пізніше діс та ла наз ву Пе рі о дич на сис те ма хі міч них     
еле мен тів Д. Мен де лє є ва. 

Мен де лє єв Дмит ро Іва но вич (1834–
1907) — ро сій ський уче ний, ві до мий як 
тво рець пе рі о дич но го за ко ну. Вив ча ю чи 
наф ту та її по ход жен ня, Д. Мен де лє єв 
по дав ідею під зем ної га зи фі ка ції ву гіл ля, 
роз ро бив склад і спо сіб ви роб ниц тва без-
дим но го по ро ху. Опи ра ю чись на пе рі о дич-
ний за кон, уче ний пе ред ба чив іс ну ван ня 

Рис 37. Кла си фі ка ція хі міч них еле мен тів



57

Початкові хімічні поняття

ще не від кри тих хі міч них еле мен тів, опи сав їх ні фі зич ні 
й хі міч ні влас ти вос ті. Як про фе сор і ке рів ник ка фед ри, 
був доб рим лек то ром і ве ли ким дру гом сту дент ської 
мо ло ді. 

Щоб зро зу мі ти, чо му таб ли цю наз ва ли сис те мою, з’ясу-
є мо, що ж та ке сис те ма. У пе рек ла ді з грець кої — «ці ле, що 
скла да єть ся з час тин». Про те сис те ма іс нує то ді, ко ли між 
її час ти на ми ви яв ле но вза є мозв’яз ки, які на да ють їй пев-
них но вих якос тей як ці лос ті.

Най по ши ре ні ши ми ста ли два ва рі ан ти пе рі о дич ної сис-
те ми: ко рот кий і дов гий. Для вив чен ня кур су хі мії в ос нов-
ній шко лі час ті ше вико рис то ву ють ко рот кий ва рі ант (див.  
форзац 1).

Розглянемо таблицю та навчимося ко рис ту ва ти ся нею 
як до від ко вою. Усі еле мен ти в пе рі о дич ній сис те мі Д. Мен-
де лє єв про ну ме ру вав. Но мер, що йо го от ри мав кож ний з 
хі міч них еле мен тів, називають по ряд ко вим но ме ром.

Кож ний еле мент роз мі ще но в ок ре мій клі тин ці пе рі о дич-
ної сис те ми. Клі тин ки хі міч них еле мен тів об’єд на но в пе-  
рі о ди й гру пи. Та ка струк ту ра пе рі о дич ної сис те ми ут во ри-
лась, ко ли ряд еле мен тів, роз та шо ва них у по ряд ку збіль-
шен ня їх від нос них атом них мас, Д. Мен де лє єв по ді лив на 
ко рот ші ря ди, що по чи на ли ся най ха рак тер ні шим ме та ліч ним 
(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) і за вер шу ва ли ся не ме та ліч ним (F, Cl, 
Br, I, At) еле мен та ми. Дос лі див ши влас ти вос ті цих еле мен тів 
і їх ре чо вин, він ви я вив, що зі зрос тан ням по ряд ко вих но ме-
рів у них спос те рі га єть ся плав на змі на ме та ліч них влас ти вос-
тей на не ме та ліч ні. Піс ля від крит тя інер тних еле мен тів (He, 
Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) їх бу ло роз мі ще но в кін ці кож но го ря ду. 
Так сфор му ва ли ся го ри зон таль ні ря ди — пе рі о ди.

Пе рі о ди — це го ри зон таль ні ря ди хі міч них еле мен тів, 
роз та шо ва них за зрос тан ням їх по ряд ко вих но ме рів, 
що по чи на ють ся ме та ліч ни ми й за кін чу ють ся інер т-
ни ми еле мен та ми.
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Пе рі о дич на сис те ма скла да єть ся із се ми пе рі о дів, які 
міс тять не од на ко ву кіль кість еле мен тів: пер ший пе рі од — 2, 
дру гий і тре тій — по 8, чет вер тий і п’ятий — по 18, шос-
тий — 32, сьо мий пе рі од міс тить 26 еле мен тів і є не за вер ше-
ним. Най ко рот ший — пер ший пе рі од, що скла да єть ся ли ше 
з Гід ро ге ну Н і Ге лію Не. За  кіль кістю еле мен тів у пе рі о ді 
їх по ді ля ють на ма лі (пер ший — тре тій) і ве ли кі (чет вер-
тий — сьо мий) (рис. 38).

У кож но му пе рі о ді, не за леж но від то го, ма лий він чи 
ве ли кий, спо сте рі га єть ся од на й та са ма за ко но мір ність: зі 
зростанням порядкових номерів елементів їх ме та ліч ні 
влас ти вос ті пос лаб лю ють ся, а не ме та ліч ні по си лю ють ся. 
То му, ско рис тав шись таб ли цею, за роз та шу ван ням еле мен-
тів у пе рі о дах мож на виз на чи ти, який це еле мент — ме та ліч-
ний чи не ме та ліч ний.

Унас лі док роз та шу ван ня пе рі о дів один під од ним ут во-
ри ло ся 8 груп (у ко рот ко му ва рі ан ті). Кож на з них по ді ля-
єть ся на го лов ну й по біч ну під гру пи.

У ко рот ко му ва рі ан ті на пис сим во лів еле мен тів го лов-
ної під гру пи змі щу ють в один бік, а по біч ної — в ін ший 
(рис. 39). Як ба чи мо, го лов на під гру па міс тить еле мен ти 
ма лих (дру го го й тре тьо го) і ве ли ких (чет вер то го — 
 сьо мо го) пе рі о дів. До го лов них під груп вхо дять ме та ліч ні й 
не ме та ліч ні еле мен ти.

По біч ні під гру пи скла да ють ся з ме та ліч них еле мен тів 
ве ли ких пе рі о дів.

Особ ли ву бу до ву має VІ ІІ гру па. Її го лов на під гру па — 
це інер тні еле мен ти, а по біч на скла да єть ся з трьох трі ад: 

Рис. 38. Кла си фі ка ція пе рі о дів
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Фе рум Fe, Ко бальт Co, Нікель Ni; Ру те ній Ru, Ро дій Rh, 
Па ла дій Pd; Ос мій Os, Іри дій Ir, Пла ти на Pt. Во ни ха рак те-
ри зу ють ся по діб ніс тю влас ти вос тей, то му їх об’єд ну ють у 
при род ні ро ди ни.

Гру пи — це вер ти каль ні стов пці хі міч них еле мен тів.

У гру пах теж іс ну ють за ко но мір нос ті. Зок ре ма у го лов-
них під гру пах зі зрос тан ням по ряд ко вих но ме рів (звер ху 
до ни зу) по си лю ють ся ме та ліч ні й пос лаб лю ють ся не ме та-
ліч ні влас ти вос ті еле мен тів.

Роз мі щен ня еле мен тів за пе рі о да ми та гру па ми по лег-
шує їх вив чен ня. Зна ю чи бу до ву та влас ти вос ті ато ма 
од но го з хімічних елементів, мож на пе ред ба чу ва ти бу до ву 
та влас ти вос ті ато мів ін ших, що вхо дять до скла ду ці єї 
гру пи чи під гру пи.

Як що в таб ли ці класифікації хі міч них еле мен тів Д. Мен-
де лє є ва про вес ти умов ну ді а го наль від Бо ру до Ас та ту, то 
злі ва й зни зу від неї бу дуть роз та шо ва ні тіль ки ме та ліч ні 
еле мен ти, спра ва та вго рі від ді а го на лі в го лов них під гру-
пах — не ме та ліч ні еле мен ти, а в по біч них — ме та ліч ні.

Пе рі-
о ди

Ря ди
Гру пи еле мен тів

І ІІ 

2 2 Li Be

3 3 Na Mg

4
4 K Ca

5          Cu           Zn

5
6 Rb Sr

7          Ag           Cd

6
8 Cs Ba

9          Au           Hg

7 10 Fr Ra

Ма лі пе рі о ди

Ве ли кі
пе рі о ди

Го лов на
під гру па

По біч на
під гру па

Рис. 39. Роз та шу ван ня еле мен тів голов них і по біч них під груп
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Яку ж ін фор ма цію ми мо же мо от ри ма ти з кож ної клі-
тин ки пе рі о дич ної сис те ми? Насамперед во на міс тить сим-
вол хі міч но го еле мен та та йо го наз ву, по ряд ко вий но мер, що 
має зов сім ін ший зміст піс ля від крит тя бу до ви ато ма, зна-
чен ня від нос ної атом ної ма си (рис. 40 а).

Як що наз ви хі міч но го еле мен та та прос тої ре чо ви ни не 
збі га ють ся, то вка зу єть ся ще й наз ва прос тої ре чо ви ни 
(рис. 40 б).

ЗНА ЧЕН НЯ ПЕ РІ О ДИЧ НОЇ СИС ТЕ МИ. Ство рен ня пе рі о дич ної 
сис те ми ва го мо впли ну ло на по даль ший роз ви ток усіх при-
род ни чих на ук: хі мії, фі зи ки, бі о ло гії, ге о ло гії. У хі мії, на 
по чат ку її вив чен ня, періодична система слу гує до від ко вою 
таб ли цею, за якою ви мо же те з’ясу ва ти:

• сим вол, наз ви хі міч но го еле мен та і йо го прос тої ре чо-
ви ни;

• від нос ну атом ну ма су пот ріб но го вам еле мен та;
• кіль кість про то нів у яд рі ато ма еле мен та за йо го 

по ряд ко вим но ме ром;
• кіль кість ней тро нів у яд рі ато ма еле мен та, як що від 

чис ло во го зна чен ня від нос ної атом ної ма си від ні ме те чис-
ло ве зна чен ня по ряд ко во го но ме ра. 

З реш тою ін фор ма ції, яку мож на діз на ти ся з пе рі о дич-
ної сис те ми, ви пос ту по во оз на йо ми те ся під час вив чен ня 
ці єї на у ки.

 Mg                        12
   

 Магній        24,305

 С                               6
 Карбон          

 Вуглець        12,011

Сим вол         По ряд ко вий но мер Сим вол         По ряд ко вий но мер

Наз ва 
еле мен та

Наз ва
еле мен та

Від нос на 
атом на ма са

Наз ва прос тої 
ре чо ви ни

Від нос на 
атом на ма са

Рис 40. Ві до мос ті про еле мент у кож ній клі тин ці пе рі о дич ної 
сис те ми

                          а                                                               б         
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ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Таб ли ця кла си фі ка ції хімічних елементів скла да єть ся з 
пе рі о дів, яких є сім: три ма лих і чо ти ри ве ли ких, і груп, 
яких на ра хо ву єть ся ві сім. Гру пи по ді ля ють ся на го лов ні й 
по біч ні під гру пи.

 Пе рі о ди — го ри зон таль ні ряд ки, у яких із зрос тан ням від-
нос них атом них мас еле мен тів спос те рі га єть ся змі на 
ме та ліч них влас ти вос тей на не ме та ліч ні. По чи на ють ся 
во ни ме та ліч ни ми еле мен та ми й за кін чу ють ся інер тни ми.

 Гру пи — вер ти каль ні стов пці хі міч них еле мен тів. У гру пах 
роз та шо ва ні по діб ні за влас ти вос тя ми хімічні еле мен ти. 

 Ок ре ма клі тин ка пе рі о дич ної сис те ми міс тить та кі ві до-
мос ті: сим вол і наз ву хі міч но го еле мен та, наз ву прос тої 
ре чо ви ни, від нос ну атом ну ма су, по ряд ко вий но мер. 

 Пе рі о дич на сис те ма — це ос но ва роз вит ку хі мії та ін ших 
при род ни чих на ук. Умі ле ко рис ту ван ня нею роз кри ває 
гли бин ну суть явищ і про це сів, що від бу ва ють ся у сві ті.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Наз віть: а) ме та ліч ні еле мен ти дру го го–чет вер то го пе рі о-
дів, їх по ряд ко ві но ме ри; б) не ме та ліч ні еле мен ти V–VІ ІІ 
груп, їх по ряд ко ві но ме ри в пе рі о дич ній сис те мі.

2. Оха рак те ри зуй те по нят тя «пе рі од», «гру па», «під гру па».
3. Укажіть пе рі о ди, у яких роз та шо ва ні еле мен ти з по ряд ко-

ви ми но ме ра ми: а) 13, 14, 15, 16; б) 19, 20, 21, 22. Наз віть 
ці еле мен ти.

4. Про чи тай те сим во ли та вка жіть, у яко му ви пад ку наз ви 
еле мен тів не збі га ють ся з на з ва ми їх прос тих ре чо вин: 
а) Na, Mg, Al; б) С, N, O; в) Zn, Ga, Ge; г) K, Ca, Sc.

5. На пи шіть наз ви еле мен тів, їхні  від нос ні атом ні ма си й наз-
ви прос тих ре чо вин за по ряд ко ви ми но ме ра ми: 4, 6, 8, 16, 
29, 30, 32, 47. 

6. Виз нач те й на пи шіть по ряд ко ві но ме ри еле мен тів з від-
нос ни ми атом ни ми ма са ми: 14, 24, 27, 52, 56, 64, 80, 127.

7. Оці ніть ло гі ку по бу до ви та зна чущість пе рі о дич ної сис те ми.

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ

• Ге мог ло бін кро ві, який на дає їй чер во но го ко льо ру, і 
хло ро філ, що на дає зе ле ного за бар влен ня лис ткам рос лин, 
ду же близь кі за хі міч ним скла дом. Від мін ність по ля гає в 
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то му, що ге мог ло бін міс тить еле мент Фе рум, а хло ро філ — 
Маг ній. 

• На яв ність еле мен тів Ка лію, Ніт ро ге ну, Фос фо ру впли-
ває на вро жай ність ґрун тів.

§ 9. Прос ті та склад ні ре чо ви ни

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 роз різ ня ти по нят тя «прос та ре чо ви на» і «склад на 
ре чо ви на», фор му ли прос тих і склад них ре чо вин;

 ро зу мі ти по нят тя «хі міч на спо лу ка»; 
 на во ди ти прик ла ди прос тих і склад них ре чо вин; 
 опи су ва ти прос ті й склад ні ре чо ви ни, ві до мі вам з 

пов сяк денно го вжит ку;
 вис лов лю ва ти суд жен ня про ба га то ма ніт ність ре чо вин.

Біль шість ато мів хі міч них еле мен тів ма ють здат ність 
спо лу ча ти ся один з одним або з ато ма ми ін ших хі міч них 
еле мен тів. Унас лі док цьо го ут во рю ють ся хі міч ні спо лу ки. 
Не за леж но від скла ду їх струк тур них час ти нок і прос ті, і 
склад ні ре чо ви ни є хі міч ни ми спо лу ка ми, бо між ни ми 
ви ни ка ють хі міч ні зв’яз ки.

Ви вже оз на йо ми ли ся з бу до вою ато мів хі міч них             
еле мен тів. Ре чо ви ни, скла до ви ми яких є ато ми, на зи ва ють 
атом ни ми.

Однак се ред усьо го роз ма їт тя хі міч них спо лук іс ну ють і 
мо ле ку ляр ні ре чо ви ни. Скла до вою час тин кою їх є мо ле ку ли. 

Мо ле ку ли — це най дріб ні ші час тин ки ре чо ви ни, що 
збе рі га ють її хіміч ні влас ти вос ті.

Мо ле ку лу вва жа ють ме жею по діль нос ті ре чо ви ни. 
Як що во на руй ну єть ся, то руй ну єть ся й ре чо ви на. Ха рак-
тер ною особ ли віс тю мо ле кул є без пе рер вний рух.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, яке яви ще на зи ва-
єть ся ди фу зі єю.
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Кож на мо ле ку ла скла да єть ся з пев ної кіль кос ті ато мів 
од но го й то го са мо го або різ них хі міч них еле мен тів.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, як по ді ля ють ре чо-
ви ни за скла дом і по хо джен ням.
Які ре чо ви ни на зи ва ють: а) прос ти ми; б) склад ни ми?
На ве діть де кіль ка прик ла дів прос тих і склад них ре чо вин, 
яки ми ви най час ті ше ко рис ту є те ся в по бу ті.

Прос ті ре чо ви ни — це ре чо ви ни, ут во ре ні од ним 
хі міч ним еле мен том.

Нап рик лад, прос ті ре чо ви ни во день, ки сень, азот ут во-
ре ні від по від но хі міч ни ми еле мен та ми Гід ро ге ном, Ок си ге-
ном, Ніт ро ге ном. До скла ду їх мо ле кул вхо дять по два спо-
лу че ні між со бою ато ми цих еле мен тів (рис. 41 а, б, в).

Еле мент Ок си ген за пев них умов ут во рює ще од ну 
прос ту ре чо ви ну — озон, мо ле ку ла яко го міс тить три ато ми 
(рис. 41 г).

Склад ні ре чо ви ни — це ре чо ви ни, ут во ре ні дво ма або 
біль ше хі міч ни ми еле мен та ми.

До склад них ре чо вин на ле жать: во да, цу кор, ми ло, 
ку хон на сіль, крей да, ме тан (скла до ва при род но го га зу), вуг-
ле кис лий газ. Ре чо ви ни, що вхо дять до скла ду клі тин жи вих 
ор га ніз мів (біл ки, жи ри й вуг ле во ди), є склад ни ми й міс тять 
переважно ато ми Кар бо ну, Ок си ге ну, Гідрогену, Ніт ро ге ну, 
Суль фу ру, Фос фо ру та ма ють мо ле ку ляр ну бу до ву.

а                             б                                        в                              г

Рис. 41. Мо де лі мо ле кул прос тих ре чо вин:
а — вод ню; б — кис ню; в — озо ну; г — азо ту
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При га дай те, як до вес ти, що во да є склад ною ре чо ви ною.
Які ме то ди дос лід жен ня ви ко рис то ву ва ли вче ні, щоб виз на-
чи ти склад во ди?

На рисунку 42 зоб ра же но мо де лі мо ле кул ме та ну, вуг ле-
кис ло го га зу й во ди. Мо ле ку ла ме та ну скла да єть ся з од но го 
ато ма Кар бо ну й чо ти рьох ато мів Гід ро ге ну, мо ле ку ла вуг-
ле кис ло го га зу — з од но го ато ма Кар бо ну та двох ато мів 
Ок си ге ну, мо ле ку ла во ди — з од но го ато ма Ок си ге ну та 
двох ато мів Гід ро ге ну. 

От же, залежно від складу, ре чо ви ни кла си фі ку ють на 
прості та складні. Схему класифікації речовин зображено 
на рисунку 43.

ПРОС ТІ РЕ ЧО ВИ НИ: МЕ ТА ЛИ Й НЕ МЕ ТА ЛИ. Прос ті ре чо ви ни 
по ді ля ють на дві гру пи. Ме та ліч ні еле мен ти ут во рю ють 
ме та ли, не ме та ліч ні — не ме та ли. Їх роз різ ня ють за фі зич-
ни ми влас ти вос тя ми.

а    б

Рис. 42. Мо делі мо ле ку л складних речовин:
а — ме та ну; б — вуг ле кис ло го га зу; в — во ди

в

Рис. 43. Кла си фі ка ція ре чо вин 
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При га дай те, з яки ми фі зич ни ми влас ти вос тя ми ре чо вин ви 
вже оз на йо ми ли ся. На звіть їх.

Звер не мо ся до де монс тра цій і роз гля не мо зраз ки прос-
тих ре чо вин ме та лів і не ме та лів. З ме та лів най по ши ре ні-
ши ми в тех ні ці, різ них га лу зях ви роб ництв, по бу ті є за лі зо, 
цинк, алю мі ній, мідь, сріб ло, зо ло то; з не ме та лів у ла бо ра-
то рії на яв ні сір ка, вуг лець, чер во ний фос фор, бром, йод.

Звер ніть ува гу на аг ре гат ний стан ме та лів і не ме та лів. Чо му, 
на ва шу дум ку, бром збе рі га ють у за па я них ам пу лах?

За ос но ву по ді лу прос тих ре чо вин на ме та ли й не ме та ли 
взято їх фі зич ні влас ти вос ті (табл. 2).

Таб ли ця 2
Фі зич ні влас ти вос ті прос тих ре чо вин

Ме та ли Не ме та ли

Ме та ліч ний блиск Не ма ють ме та ліч но го блис ку

Елек троп ро від ні Не е лек троп ро від ні

Теп лоп ро від ні Не теп лоп ро від ні

Ви со кі тем пе ра ту ри плав-
лен ня

Низь кі тем пе ра ту ри плав-
лен ня

Плас тич ні, ковкі Крих кі

Не лет кі Лет кі
Де я кі з них ма ють ха рак тер-
ний за пах

Не ме та ли — це ре чо ви ни, що зде біль шо го скла да ють ся 
з мо ле кул. Мо ле ку ли ба га тьох з них дво а том ні. Од нак зус-
трі ча ють ся й ба га то  атом ні мо ле ку ли: уже зга ду ва ний озон, 
крис та ліч на сір ка — міс тить вісім ато мів Суль фу ру, бі лий 
фос фор — чотири ато ми цьо го еле мен та. У прос тих ре чо ви-
нах, ут во ре них еле мен том Кар бо ном, ато ми спо лу ча ють ся 
в пев но му по ряд ку, не ут во рю ючи мо ле кул.

Ме та ли скла да ють ся з ато мів від по від них еле мен тів. 
Наз ви ме та лів час то збі га ють ся з наз ва ми ме та ліч них            
еле мен тів, що їх ут во рю ють. На п рик лад, ре чо ви ни алю мі ній, 
цинк, ні кель, хром, маг ній ут во ре ні від по від ни ми хі міч ни ми 
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еле мен та ми. Од нак ре чо ви на мідь скла да єть ся з ато мів     
еле мен та Куп ру му, сріб ло — Ар ген ту му, зо ло то — Ау ру му, 
ртуть — Мер ку рію, залізо — Феруму. У не ме та лів наз ви   
еле мен тів і прос тих ре чо вин збі га ють ся для нез нач ної кіль-
кос ті ре чо вин (табл. 3).

Таб ли ця 3
Наз ви хі міч них еле мен тів і прос тих ре чо вин

Ме та ліч ні Не ме та ліч ні

Хі міч ний
еле мент

Прос та
ре чо ви на

Хі міч ний
еле мент

Прос та
ре чо ви на

Алю мі ній алю мі ній Арсен арсен

Ар ген тум сріб ло Бром бром

Ау рум зо ло то Гідроген водень

Куп рум мідь Йод йод

Маг ній маг ній Карбон вуглець

Ман ган ман ган Нітроген азот

Мер ку рій ртуть Оксиген кисень

Пла ти на пла ти на Силіцій силіцій

Плюм бум сви нець Сульфур сірка

Ста нум оло во Флуор фтор

Фе рум за лі зо Фосфор фосфор

Хром хром Хлор хлор

Ла бо ра тор ний дос лід 2

Оз на йом лен ня зі зраз ка ми прос тих і склад-

них ре чо вин
З а в  д а н  н я  1. Роз глянь те уваж но ре чо ви ни, ви да ні вам у 

бан ках. Про чи тай те на пи си на ети кет ках: H2O (во да), S (сір-
ка), P (фос фор), Mg (маг ній), Na OH (нат рій гід рок сид), 
C (вуг лець), Fe3O4 (фе рум(ІІ, ІІІ) оксид), Fe (за лі зо), 
ZnO (цинк ок сид), Ca CO3 (каль цій кар бо нат), Al (алю мі ній), 
Zn (цинк), CaO (каль цій ок сид), Na2CO3 (нат рій кар бо нат). 
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Роз по ді літь ці ре чо ви ни на дві гру пи: прос ті й склад ні. Прос ті 
ре чо ви ни кла си фі куй те на ме та ли й не ме та ли.

З а в  д а н  н я  2. Опи шіть: а) чим від різ ня ють ся за скла-
дом прос ті й склад ні ре чо ви ни; б) за яки ми оз на ка ми ви 
здій сни ли кла си фі ка цію.

З а в  д а н  н я  3. Опи шіть фі зич ні влас ти вос ті речовин на 
ос но ві ва ших спос те ре жень. 

Ви ко нав ши зав дан ня, за пи шіть да ні в ро бо чий зо шит у 
виг ля ді таб ли ці. У кін ці ро бо ти сфор му люй те вис нов ки.

Прос ті 
речовини

Опис влас ти вос-
тей за спос те ре-

жен ня ми

Склад ні 
речовини

Опис влас ти вос тей 
за спос те ре жен-

ня ми

Ме та ли

Неме та ли

БА ГА ТО МА НІТ НІСТЬ РЕ ЧО ВИН. Ба га то ма ніт ність ре чо вин 
по яс ню єть ся здат ніс тю ато мів еле мен тів спо лу ча ти ся між 
со бою. За леж но від то го, які ато ми, у якій кіль кос ті та як 
спо лу ча ють ся, ут во рю єть ся ба га то прос тих і склад них 
ре чо вин (рис. 44). 

Рис. 44. Проста речовина сірка (а) і 
складна речовина аметист (б)

а    б
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Прос тих ре чо вин іс нує тро хи біль ше, ніж хі міч них     
еле мен тів, — 400, бо, як ви вже зна є те, один і той же           
еле мент (Ок си ген, Кар бон, Фос фор, Суль фур) мо же ут во-
рю ва ти дві або біль ше ре чо вин.

Склад них ре чо вин ві до мо на ба га то біль ше (майже 
20 млн). Це во да, до скла ду мо ле ку ли якої вхо дять Гід ро ген 
і Ок си ген, вуг ле кис лий газ — Кар бон і Ок си ген, ку хон на 
сіль — Нат рій і Хлор. До скла ду наз ва них ре чо вин вхо дять 
ли ше по два еле мен ти — це бі нар ні спо лу ки. Проте знач на 
кіль кість ре чо вин скла да єть ся з трьох і біль ше еле мен тів. 
Так, до скла ду глю ко зи вхо дять три еле мен ти: Кар бон, Гід-
ро ген і Ок си ген, а пит на со да міс тить чо ти ри еле мен ти: Нат-
рій, Гід ро ген, Кар бон і Ок си ген.

До склад них на ле жать усі ор га ніч ні ре чо ви ни. Крім 
то го, іс нує ці ла ін дус трія з до бу ван ня син те тич них і штуч-
них спо лук, які ма ють ве ли чез не ви роб ни че й по бу то ве 
приз на чен ня.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, які ре чо ви ни на зи ва-
ють не ор га ніч ни ми, а які — ор га ніч ни ми. На ве діть прик ла ди 
не ор га ніч них і ор га ніч них спо лук.

За нор маль них умов (тем пе ра ту ра 0 °С, тис к 101,3 кПа) 
ре чо ви ни пе ре бу ва ють у трьох аг ре гат них ста нах: рід ко му 
(во да, олія, спирт), твер до му (цинк, за лі зо, сір ка, фос фор, 
вуг лець, мідь) і га зувато му (во день, ки сень, озон, азот, вуг-
ле кис лий газ, інертні гази).

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ре чо ви ни по ді ля ють на прос ті й склад ні. 
 Склад ні ре чо ви ни ут во рю ють ся з двох і біль ше хі міч них 

еле мен тів. Їх знач но біль ше, ніж прос тих.
 Кож на прос та й склад на ре чо ви на ха рак те ри зу єть ся пев-

ни ми влас ти вос тя ми, тобто оз на ка ми, за яки ми мож на 
ви я ви ти їх по діб ність і від мін ність.

 Склад ні ре чо ви ни бу ва ють ор га ніч но го й не ор га ніч но го 
по ход жен ня.

 Ба га то ма ніт ність ре чо вин по яс ню єть ся здат ніс тю ато мів 
еле мен тів спо лу ча тися між со бою.



69

Початкові хімічні поняття

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. По яс ніть, що оз на ча ють по нят тя «мо ле ку ла», «прос та 
ре чо ви на», «склад на ре чо ви на», «хі міч на спо лу ка». 

2. На ве діть прик ла ди: а) прос тих і склад них ре чо вин; б) ор га-
ніч них і неор га ніч них ре чо вин.

3. Обґ рун туй те, чи є іден тич ни ми по нят тя «хі міч на спо лу ка» і 
«су міш ре чо вин».

4. Оха рак те ри зуй те фі зич ні влас ти вос ті: а) цук ру; б) во ди; в) олії.
5. Обґ рун туй те, чо му склад них ре чо вин біль ше, ніж прос тих.
6. Вис ло віть влас не судження про важ ли вість ре чо вин для 

жит тя та здо ров’я лю ди ни.

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ

Анг лій ський хі мік Г. Де ві впер ше ви ді-
лив у віль но му ста ні, ме то дом елек тро лі зу, 
ме та ли нат рій, ка лій, каль цій, строн цій, 
ба рій, маг ній. Ці ро бо ти за по чат ку ва ли 
ви го тов лен ня силь них ламп для реф лек-
то рів, ма я ків і т. ін. Зго дом уче ний ство рив 
без печ ну шах тар ську лам пу, яка ви ко рис-
то ву ва ла ся в усьо му сві ті, по ки не бу ла 
за мі не на лам поч кою з аку му ля то ром.

Скло дов ська/ Кю рі Ма рія (1867–1934) — фран цузь кий 
фі зик і хі мік, пе да гог, гро мад ський ді яч. На у ка зав дя чує їй 
від крит тям і досліджен ням двох ра ді о ак тив них еле мен тів — 
По ло нію та Ра дію. Від крит тя еле мен та Ра дію за початку ва ло 
ме тод лі ку ван ня ним ра ку шкі ри. За свою пра цю бу ла на го-
род же на дво ма Но бе лів ськи ми пре мі я ми, які по жер тву ва ла 
на бу дів ниц тво са на то рію в м. За ко па не та Ра ді о ло гіч но го 
інс ти ту ту в м. Вар ша ві (Поль ща).

§ 10. ХІмічні формули речовин

Опанувавши цю тему, ви зможете:

 ро зу мі ти  по нят тя «хі міч на мо ва», «хі міч на фор му ла», 
«ін декс», «коефіцієнт»;

 опи су ва ти  якіс ний і кіль кіс ний склад ре чо ви ни за її 
фор му лою;
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 умі ти  скла да ти й за пи су ва ти фор му ли ре чо вин за їх 
якіс ним і кіль кіс ним скла дом;

 оці ню ва ти  зна чущість хі міч ної фор му ли для ви ра-
жен ня скла ду ре чо ви ни.

При га дай те, які ре чо ви ни на зи ва ють прос ти ми. Що та ке 
склад ні ре чо ви ни?

Вам уже ві до мо, що ре чо ви ни скла да ють ся зі струк тур-
них час ти нок: ато мів і мо ле кул, що ато ми хі міч них еле мен-
тів ма ють здат ність спо лу ча ти ся між со бою з ут во рен ням 
прос тих і склад них ре чо вин. 

На ве діть прик ла ди ре чо вин, мо ле ку ли яких скла да ють ся: 
а) з двох ато мів; б) з трьох ато мів.

Як за пи са ти склад мо ле ку ли, ко рис ту ю чись хі міч ною 
мо вою, тоб то мо вою сим во лів, фор мул, по нять, назв?

Склад ре чо ви ни виз на ча єть ся тим, ато ми яких еле мен-
тів і в якій кіль кос ті вхо дять до її струк тур ної час тин ки, і на 
пись мі поз на ча єть ся хі міч ною фор му лою.

Скла дан ня фор мул здій сню єть ся за до по мо гою сим во-
лів хі міч них еле мен тів. Во ни ж виз на ча ють якіс ний склад 
ре чо ви ни. Кіль кість ато мів то го чи ін шо го хі міч но го            
еле мен та в скла ді спо лу ки поз на ча ють ін дек са ми — чис-
ла ми, які прос тав ля ють вни зу пра во руч від сим во лу. На- 
п рик лад, мо ле ку ла прос тої ре чо ви ни кис ню скла да єть ся з 
двох ато мів Ок си ге ну, то му її склад за пи су єть ся О2, чи та-
єть ся о!д ва; мо ле ку ла озо ну скла да єть ся з трьох ато мів 
Ок си ге ну, то му її склад за пи су єть ся О3 (о!т ри). За пис О2 
є хі міч ною фор му лою кис ню, О3 — озо ну.

Прос ті ре чо ви ни, що скла да ють ся з ато мів, поз на ча ють 
сим во лом хі міч но го еле мен та. Нап рик лад, еле мент Кар бон 
ут во рює прос ті ре чо ви ни гра фіт і ал маз, які поз на ча ють ся 
сим во лом С, як і сам еле мент. Для ме та ліч них еле мен тів 
сим во ли Са, К, Zn, Mg, Fe, Cr, Al умов но вва жа ють поз на-
чен ням їх ньо го скла ду. 

Біль шість ре чо вин у при ро ді є склад ни ми. Нап рик лад, 
мо ле ку ла во ди, що скла да єть ся з двох ато мів Гід ро ге ну та 
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од но го ато ма Ок си ге ну, має хі міч ну фор му лу Н2О (ін декс 1 не 
пи шеть ся і не чи та єть ся), яка чи та єть ся аш!д ва !о; мо ле ку ла 
ме та ну, що скла да єть ся з од но го ато ма Кар бо ну й чо ти рьох ато-
мів Гід ро ге ну, має хі міч ну фор му лу СН4 (це! аш! чо ти ри).

До скла ду мо ле ку ли са ха ро зи (цук-
ру) вхо дять 12 ато мів Кар бо ну, 22 ато-
ми Гід ро ге ну й 11 ато мів Ок си ге ну, 
то му фор му ла цьо го со лод ко го про-
дук ту — С12Н22О11, чи та єть ся так: 
це! два над цять! аш! двад цять-два! о! 
 о ди над цять (рис. 45).

В атом них спо лу ках фор му ли вка зу-
ють на спів від но шен ня ато мів еле мен- 
тів у крис та лі. Най прос ті ша фор му ла 
каль цій кар бо на ту Ca CO3 вка зує на те, що спів від но шен ня 
ато мів Ca, C і О ста но вить 1 : 1 : 3. То му вче ні Київ сько го 
на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Т. Шев чен ка зап ро по-
нували тер мін «фор муль на оди ни ця». Звід си те, що зоб ра-
же но хі міч ною фор му лою, на зи ва ють за галь ною наз вою — 
фор муль на оди ни ця.  

Хі міч на фор му ла — це умов ний за пис скла ду ре чо-
ви ни за до по мо гою сим во лів та ін дек сів.

Хі міч на фор му ла ха рак те ри зу є якіс ний (ука зує, які  
еле мен ти вхо дять до її скла ду) і кіль кіс ний склад речо-
вини, зок ре ма:

а) чис ло ато мів кож но го еле мен та. У фор му лі во ни по- 
з на ча ють ся ін дек са ми; 

б) спів від но шен ня ато мів у спо лу ках. Нап рик лад, у 
мо ле ку лі ме та ну СН4 один атом Кар бо ну спо лу че ний з 
чо тир ма ато ма ми Гід ро ге ну, тоб то спів від но шен ня ато мів 
ста но вить 1 : 4;

в) ма со ві спів від но шен ня еле мен тів у скла ді ре чо ви ни. 
Прос те жи мо це зно ву на мо ле ку лі ме та ну. Від нос на атом на 
ма са Кар бо ну — 12, Гід ро ге ну — 1. За галь на ма са ато мів 
Гід ро ге ну — 4. То му на 12 ма со вих час тин Кар бо ну при па-

С12Н22О11

Символи

         Індекси

Рис. 45. Хі міч на 
фор му ла са ха ро зи 
(цук ру)
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дає 4 ма со ві час ти ни Гід ро ге ну, тоб то ма со ве спів від но-
шен ня ста но вить 3 : 1;

г) від нос ну мо ле ку ляр ну ма су ре чо ви ни та ін ші ха рак те-
рис ти ки, які ви бу де те зго дом вив ча ти й цим са мим пог либ-
лю ва ти свої знан ня про хі міч ні спо лу ки.

Для поз на чен ня пев ної кіль кос ті час ти нок ви ко рис то-
ву ють ко е фі ці єн ти.

Ко е фі ці єнт — це чис ло, яке за пи су єть ся пе ред фор-
му лою або хі міч ним сим во лом і поз на чає кіль кість 
ок ре мих мо ле кул або ато мів.

Нап рик лад, 5СО2, 2Cu, 3Al(OH)3. Тут чис ла 5, 2, 3 — 
ко е фі ці єн ти. Чи та ють ся за пи си так: п’ять! це! о! два (оз на-
чає п’ять мо ле кул вуг ле кис ло го га зу); два! куп рум (два ато-
ми Куп ру му); три-алюміній-о-аш-тричі.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Хі міч на фор му ла — умов ний за пис скла ду ре чо ви ни за 
до по мо гою сим во лів та ін дек сів.

 Ін декс — чис ло, що вка зує на кіль кість ато мів або груп 
ато мів у хі міч ній спо лу ці.

 Для поз на чен ня чис ла ок ре мих ато мів і мо ле кул ви ко рис-
то ву ють ко е фі ці єн ти — ці лі чис ла, що прос тав ля ють ся 
пе ред фор му лою.

 За пис скла ду ре чо ви ни за до по мо гою хі міч ної фор му ли — 
це ко рот кий ви ра з її якіс ного та кіль кіс ного складу. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Про чи тай те хі міч ні фор му ли: Na2O, H2, O3, S8, CaO, 
Na2CO3, Cr(NO3)2, CuO, HNO3, FeS, SiH4, Ca CO3, Cu SO4, 
Zn(OH)2, AlCl3, Cr(OH)3.

2. На пи шіть фор му ли ре чо вин, до скла ду молекул яких вхо-
дять: а) чо ти ри ато ми Фос фо ру; б) один атом Суль фу ру й 
три ато ми Ок си ге ну; в) три ато ми Гід ро ге ну, один атом 
Фос фо ру й чо ти ри ато ми Ок си ге ну; г) два ато ми Кар бо ну, 
шість ато мів Гід ро ге ну та один атом Ок си ге ну.
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3. По яс ніть, що оз на ча ють за пи си: 8O2, 5O3, 4H2O, 7Ba, 
2N2O3 (нітроген(ІІІ) ок сид), 6H2SO4 (суль фат на кис ло та).

4. Устав те про пу ще ні сло ва, щоб ви раз став за вер ше ним.
 Най дріб ні ша час тин ка ре чо ви ни, яка збе рі гає її ... , на зи-

ва єть ся ... .
 Хі міч на фор му ла — умов ний за пис скла ду ... за до по мо-

гою ... та ... .
 До скла ду ре чо вин вхо дять ... , ... .
 Чис ло ато мів у скла ді ... по ка зує ... .
 Ко е фі ці єнт — це ..., яке за пи су єть ся ... фор му лою або ... і 

позначає на кіль кість ок ре мих ... або ... .
5. По яс ніть, чим від різ ня ють ся поз на чен ня: а) S і SO2; б) P і P4.
6. Вис ло віть влас ну дум ку про важ ли вість ви ко рис тан ня 

хі міч них фор мул.

§ 11. Ва лен тність хіміч них еле мен тів 

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 ро зу мі ти  по нят тя «ва лен тність»;
 зас то со ву ва ти  знан ня про хі міч ні фор му ли;
 виз на ча ти ва лен тність еле мен тів за фор му ла ми бі нар-

них спо лук і скла да ти їх фор му ли, ко рис ту ю чись ма те-
ма тич ним по нят тям «най мен ше спіль не крат не»;

 фор му ва ти  здат ність ви яв ля ти й зас то со ву ва ти 
між пред мет ні зв’яз ки.

ВА ЛЕН ТНІСТЬ. Ви, ма буть, звер ну ли ува гу на те, що до 
скла ду молекул ре чо вин вхо дить виз на че на кіль кість ато-
мів. Це оз на чає, що іс нує пев на за ко но мір ність їх спо лу-
чен ня між со бою.

Що ж ут ри мує ато ми між со бою в прос тих і склад них 
ре чо ви нах? На у кою з’ясо ва но, що між ато ма ми ви ни ка ють 
«си ли при тя ган ня», які на зи ва ють ва лен тніс тю (від ла тин. 
va len tia — си ла).

Ва лен тність — це влас ти вість ато мів спо лу ча ти ся з 
пев ним чис лом та ких са мих або ін ших ато мів.
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Звер не мо ся до прик ла дів. На пи ше мо ряд спо лук не ме-
та ліч них еле мен тів тре тьо го пе рі о ду з Гід ро ге ном. Їх фор-
му ли та кі:

SiН4, PН3, Н2S, НCl.

Як ба чи мо, най біль ше число ато мів Гід ро ге ну при єд нав 
атом Си лі цію, а в еле мен тів, роз та шо ва них пра во руч від 
ньо го, число їх змен шу єть ся від по від но від трьох до од но го 
на про між ку від Фос фо ру до Хло ру.

Для кіль кіс ної ха рак те рис ти ки ва лен тнос ті за оди ни цю 
взя то ва лен тність ато ма Гід ро ге ну. От же, ва лен тність 
неметалічних еле мен тів у сполуках з Гідрогеном виз на ча-
єть ся за чис лом ато мів Гід ро ге ну в спо лу ці.

Са мос тій но виз на чте ва лен тність еле мен тів у спо лу ках: СН4, 
NН3, Н2O, НF.

Еле мен ти мо жуть ви яв ля ти кіль ка значень ва лен тнос ті, 
най вища з яких виз на ча єть ся за міс цем еле мен та в пе рі о-
дич ній сис те мі, зок ре ма за но ме ром гру пи, у якій він роз та-
шо ва ний.

Мак си маль на, або ста ла, ва лен тність еле мен та най-
час ті ше від по ві дає но ме ру гру пи, у якій роз та шо ва-
ний цей еле мент.

Більшість елементів проявляють змінну валентність. 
У цьо му ви пад ку пот ріб но ко рис ту ва ти ся пра ви лом:

Зна чен ня ва лен тнос ті не ме та ліч ного еле мен та з 
Гідрогеном або з металічним елементом ста но вить 
8 мі нус но мер гру пи, у якій роз та шо ва ний еле мент.

Нап рик лад, пот ріб но виз на чи ти ва лен тність Фос фо ру 
за Гідрогеном. Ос кіль ки Фос фор є еле мен том V гру пи, то 
ви ко ну є мо дію: 8 – 5 = 3. От же, Фос фор — три ва лен тний, 
а фор му ла спо лу ки — РН3.

За хі міч ною фор му лою во ди не важ ко об чис ли ти ва лен т-
ність Ок си ге ну, він дво ва лен тний. Та ку са му ва лен тність 
він про яв ляє в усіх спо лу ках.
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Щоб по лег ши ти виз на чен ня ва лен тнос ті еле мен тів, 
уни зу таб ли ці, піс ля сьо мо го пе рі о ду, роз та шо ва ний ряд із 
за галь ни ми фор му ла ми спо лук еле мен тів з Ок си ге ном під 
наз вою «ви щі ок си ди», де Е — від по від ний еле мент ті єї чи 
ін шої гру пи.

Крім то го, у нас туп но му ря ді на ве де но за галь ні фор му ли 
лет ких спо лук не ме та ліч них еле мен тів з Гід ро ге ном. Під ста-
вив ши від по від ний сим вол за мість літери «Е» (еле мен та), 
от ри ма є мо фор му лу спо лу ки. 

При га дай те, які ві до мі вам ха рак те рис ти ки еле мен тів ви 
мо же те от ри ма ти з пе рі о дич ної сис те ми.

Ви пе ре ко на ли ся на оч но в тому, що пе рі о дич на сис те ма 
хі міч них еле мен тів ви ко нує ще од ну фун кцію. Во на слу гує  
до від ко вою таб ли цею для виз на чен ня ва лен тнос ті. Умі ле 
ко рис ту ван ня нею сфор мує здат ність пра виль но від бирати 
ін фор ма цію про влас ти вос ті ре чо вин і вмін ня ви ко рис то-
ву ва ти її для скла дан ня хі міч них фор мул.

Чи іс ну ють від хи лен ня від ви ще на ве де них пра вил?
Оче вид но, що іс ну ють, ад же ба га то еле мен тів ут во рю-

ють по де кіль ка спо лук з ін ши ми еле мен та ми, тоб то про яв-
ля ють змін ну ва лен тність (ма ють по де кіль ка зна чень 
ва лен тнос ті). Це ме та ліч ні еле мен ти Куп рум, Фе рум, Хром, 
Ман ган і не ме та ліч ні — Фос фор, Суль фур, Хлор та ін. 
(табл. 4).

Таб ли ця 4
Ва лен тність хі міч них еле мен тів і прик ла ди спо лук

Ва лен т-
нос ті

Сим во ли хі міч них
еле мен тів із змін ною 

ва лен тніс тю
Прик ла ди фор мул спо лук

Ме та ліч ні Не ме та-
ліч ні

Ме та ліч них 
елементів

Не ме та ліч них 
елементів

І, ІІ Сu — Cu2O, CuO —

ІІ, ІІІ Fe, Co, Ni — CoO, Co2O3 —

ІІ, ІV Sn, Pb, Ge C, Si SnO, SnO2 CO, CO2

ІІІ, V V P V2O3, V2O5 PH3, P2O5
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Ва лен т-
нос ті

Сим во ли хі міч них
еле мен тів із змін ною 

ва лен тніс тю
Прик ла ди фор мул спо лук

Ме та ліч ні Не ме та-
ліч ні

Ме та ліч них 
елементів

Не ме та ліч них 
елементів

ІІ, ІІІ, VІ Сr, Mo — CrO, Сr2O3, 
CrO3

—

ІІ, ІV, VІ — S, Se — H2S, SO2, 
SO3

ІІ, ІІІ, 
ІV, VІ, 
VІІ

Mn — MnO, 
Mn2O3, 
MnO2, 
K2MnO4, 
KMnO4

—

І, ІІІ, V, 
VІІ

— Cl, Br, I — HCl, HClO2, 
KClO3, 
Cl2O7

Скла дан ня фор мул бі нар них спо лук за ва лен тніс тю 
еле мен тів. Бі нар ни ми спо лу ка ми на зи ва ють спо лу ки, що 
скла да ють ся з двох еле мен тів. Для скла дан ня фор мул цих 
спо лук зас то со ву ють пев ну пос лі дов ність дій, яку мож на 
по да ти як ал го рит м.

1. За пи су є мо хі міч ні сим во ли еле мен тів: на пер ше міс це 
ста ви мо ме та ліч ні, на дру ге — не ме та ліч ні еле мен ти; у ра зі 
спо лу ки не ме та ліч но го еле мен та з Ок си ге ном ос тан ній ста-
ви мо на дру ге міс це (ви ня ток — ОF2).

2. Над кож ним еле мен том прос тав ля є мо зна чен ня 
ва лен тнос ті рим ськи ми циф ра ми.

3. Зна хо ди мо най мен ше спіль не крат не для чи сел, що 
від по ві да ють ва лен тнос ті еле мен та.

4. Най мен ше спіль не крат не ді ли мо по чер го во на ва лен т-
ність кож но го еле мен та.

5. От ри ма ні чис ла за пи су є мо ін дек са ми бі ля сим во лу 
від по від но го еле мен та.

Продовження табл. 4
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В п р а  в а  1. Скла діть фор му лу хром(ІІІ) ок си ду — спо-
лу ки Хро му, що про яв ляє ва лен тність ІІІ, з Оксигеном.

6 — найменше спільне кратне
        для чисел 3 і 2;
2 — індекс Хрому;
3 — індекс Оксигену.

В п р а  в а  2. Бром у спо лу ці з Ок си ге ном про яв ляє ви щу 
ва лен тність VII. Скла діть фор му лу ці єї спо лу ки. Впра ву 
ви ко най те са мос тій но.

В п р а  в а  3. Скла діть фор му лу амоніаку — спо лу ки Ніт-
ро ге ну з Гід ро ге ном. 

ІІІ — валентність Нітрогену:
          8–5 (номер групи);
3 — найменше спільне кратне
       для чисел 3 і 1;
3 — індекс Гідрогену;
1 — індекс Нітрогену,
       він не проставляється.

В п р а  в а  4. Кар бон у спо лу ці з Гід ро ге ном про яв ляє 
ва лен тність IV. Скла діть фор му лу ці єї спо лу ки. Впра ву 
ви ко най те са мос тій но.

ВИЗ НА ЧЕН НЯ ВА ЛЕН ТНОС ТІ ЕЛЕ МЕН ТІВ ЗА ФОР МУ ЛОЮ БІ НАР НОЇ 

СПО ЛУ КИ. Ма ю чи фор му лу ре чо ви ни, зна хо дять зна чен ня 
ва лен тнос ті еле мен тів. Роз гля не мо це на прик ла ді. Під час 
ви ко нан ня та ких вправ теж мож на зас то су ва ти від по від ну 
пос лі дов ність дій — ал го ритм.

1. За пи су є мо фор му лу спо лу ки.

         ІІІ   
6

   ІІ

Cr   O

Формула хром(ІІІ) 
оксиду

Cr2O3

         ІІІ   
3

    І

N   H
Формула
амоніаку

NH3
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2. Прос тав ля є мо ві до ме зна чен ня ва лен тнос ті над сим-
во лом від по від но го еле мен та.

3. Мно жи мо ва лен тність на ін декс цьо го еле мен та.
4. Ді ли мо по пе ред ньо одер жа не чис ло на ін декс еле мен та, 

ва лен тність яко го не об хід но виз на чи ти. Це і є шу ка на 
ва лен тність.

В п р а  в а  5. Виз нач те ва лен тність Суль фу ру в спо лу ці SO3.

6 — загальна валентність трьох
       атомів Ок си ге ну (3 · 2 = 6);
6 — число, що відповідає
        валентності Суль фу ру (6 : 1 = 6).
       Валентність Сульфуру — VІ.

В п р а  в а  6. Виз нач те ва лен тність еле мен тів у спо лу ці 
Mg3N2.

Впра ву мо же мо ви ко на ти, ви ко рис то ву ю чи пе рі о дич ну 
сис те му хі міч них еле мен тів. 

1. Маг ній має ста лу ва лен тність, що від по ві дає но ме ру 
гру пи пе рі о дич ної сис те ми, у якій він роз та шо ва ний, — ІІ. 

2. По даль ший хід ро бо ти збі га єть ся з по да ним ви ще 
ал го рит мом, тоб то:

а) об чис лю є мо ва лен тність усіх ато мів Маг нію (3 · 2 = 6);
б) ді ли мо ва лен тність усіх ато мів Маг нію на чис ло ато-

мів Ніт ро ге ну (6 : 2 = 3). Ва лен тність Ніт ро ге ну — ІІІ.
Щоб переконатися, чи пра виль но виз на че но ва лен т-

ність еле мен тів, пе ре ві ря є мо, чи су ма ва лен тнос тей ато-
мів Маг нію до рів нює су мі ва лен тнос тей ато мів Ніт ро ге ну: 
2 · 3 = 6; 3 · 2 = 6. От же, ва лен тність ви з на че но пра виль но.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ва лен тність — це влас ти вість ато мів спо лу ча ти ся з пев-
ним чис лом та ких са мих або ін ших ато мів.

 Еле мен ти мо жуть вияв ля ти пос тій ну або змін ну ва лен тність.
 Оди ни цею ва лен тнос ті вва жа ють ва лен тність ато ма Гід-

ро ге ну, що є пос тій ною та чи сель но до рів нює 1.
 Мак си маль ну ва лен тність еле мен та мож на виз на чи ти за 

по ло жен ням йо го в гру пі. Но мер гру пи вка зує на мак си-

     ІІ

SO3
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маль ну ва лен тність (за ви нят ком Ніт ро ге ну, Ок си ге ну, 
Флу о ру та ін.). Нижче зна чен ня ва лен тнос ті не ме та ліч но го 
еле мен та мож на знай ти за різ ни цею: ві сім мі нус но мер 
гру пи, у якій роз та шо ва ний еле мент.

 Під час скла дан ня фор мул бі нар них спо лук або виз на-
чен ня ва лен тнос ті за фор му лою не об хід но дот ри му ва ти ся 
пра ви ла: су ма ва лен тнос тей усіх ато мів од но го еле мен та 
до рів нює су мі ва лен тнос тей усіх ато мів ін шо го еле мен та.

 Умін ня скла да ти фор му ли за ва лен тніс тю еле мен тів і ви- 
з на ча ти ва лен тність від криє вам шлях до піз нан ня гли бин-
них про це сів при ро ди, дасть змо гу ви ра жа ти яви ща й 
про це си рів нян ня ми ре ак цій.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. По яс ніть, як ви ро зу мі є те по нят тя «ва лен тність еле мен тів».
2. По яс ніть, як знай ти мак си маль не зна чен ня ва лен тнос ті 

еле мен та, ко рис ту ю чись пе рі о дич ною сис те мою.
3. Виз нач те ва лен тність еле мен тів у спо лу ках, по да них фор-

му ла ми: K2O, Cu2O, CuO, FeO, Fe2O3, CrO, Cr2O3, CrO3.
4. Виз нач те ва лен тність еле мен тів у спо лу ках, по да них фор-

му ла ми: a) CO2, CH4, CO, Ca3P4; б) SO2, SO3, H2S, CuS; 
в) PCl5, CCl4, HCl, Br2O7; г) OF2, SCl4, CaH2, Mg3P2.

5. Скла діть фор му ли спо лук еле мен тів тре тьо го пе рі о ду з 
Ок си ге ном (крім Ar).

6. Виз нач те, у яко му ря ді фор му ли спо лук роз та шо ва ні за 
зрос тан ням ва лен тнос ті еле мен тів: а) CrO, MnO2, K2O; 
б) SiO2, P2O5, SO3; в) Fe2O3, NO, Cl2O7. 

7. Виз нач те, у яко му ря ді фор му ли спо лук роз та шо ва ні за 
змен шен ням ва лен тнос ті еле мен тів: а) СаН2, PН3, СН4; 
б) РН3, КН, CaH2; в) РН3, Н2S, НCl.

8. Оці ніть зна чен ня ви ко рис тан ня по нят тя «ва лен тність» у хі мії.

§ 12. Від нос на мо ле ку ляр на ма са ре чо ви ни. 
Ма со ва час тка еле мен та в склад ній 
ре чо ви ні

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 ро зу мі ти  по нят тя «від нос на мо ле ку ляр на ма са», 
«ма со ва час тка еле мен та в склад ній ре чо ви ні»;



80

ТЕМА 1

 умі ти об чис лю ва ти від нос ну мо ле ку ляр ну ма су за 
фор му ла ми ре чо вин, ма со ву час тку еле мен та в склад-
ній ре чо ви ні;

 фор му ва ти на вич ки в об чис лен нях за хі міч ни ми фор-
му ла ми.  

Вис ло вте при пу щен ня, чи мож на об чис ли ти ма су струк тур-
них час ти нок ре чо вин. На чо му ґрун ту єть ся та ке при пу щен ня?

Вам уже ві до мо, що ато ми еле мен тів ха рак те ри зу ють ся 
пев ною ма сою. То му мо ле ку лам теж при та ман на пев на 
ма са. Про те їх ня аб со лют на ма са, як і атом на, є та кож ду же 
ма лою. То му, як і для ма си ато мів, ужи ва ють по нят тя «від-
нос на мо ле ку ляр на ма са». Поз на ча ють її Мr.

Від нос на мо ле ку ляр на ма са — це чис ло, яке по ка-
зує, у скіль ки ра зів ма са пев ної мо ле ку ли біль ша від 
1/12 ма си ато ма Кар бо нуP12.

Заз ви чай об чис лю ють від нос ну мо ле ку ляр ну ма су за 
су мою від нос них атом них мас еле мен тів, з яких скла да-
єть ся мо ле ку ла.

По нят тя «від нос на мо ле ку ляр на ма са» на ле жить до 
мо ле ку ляр них спо лук. Для ре чо вин з не мо ле ку ляр ною бу до-
вою зап ро по но ва но тер мін «від нос на фор муль на ма са».

Роз гля не мо прик ла ди.
В п р а  в а  1. Об чис літь від нос ну мо ле ку ляр ну ма су кар-

бон(ІV) ок си ду, фор му ла яко го — СО2.
Мr (СО2) = Аr (С) + 2Аr (О) = 12 + 2 · 16 = 44.
В п р а  в а  2. Об чис літь від нос ну фор муль ну ма су нат рій 

кар бо на ту, фор му ла яко го — Na2CO3.
Мr (Na2CO3) = 2Аr ( Na) + Аr (C) + 3Аr (O) = 2 · 23 + 12 +  

+ 3 · 16 = 106.

При га дай те, як ха рак те ри зу ють ре чо ви ну за хі міч ною фор му-
лою. Які об чис лен ня здій сню ють на ос но ві хі міч ної фор му ли?
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МА СО ВА ЧАС ТКА ЕЛЕ МЕН ТА В СКЛАД НІЙ РЕ ЧО ВИ НІ. Ок рім уже 
ві до мих вам об чис лень, за хі міч ною фор му лою мож на зна-
хо ди ти ма со ві час тки еле мен тів у спо лу ці.

Ма со ва час тка еле мен та — це від но шен ня ма си 
еле мен та до ма си спо лу ки.

Ма те ма тич но це ви ра жа єть ся фор му лою

w(Е) =           або w(Е) =           · 100 %,

де w («дуб льPве») — ма со ва час тка еле мен та; n — чис ло ато-
мів еле мен та; Аr — від нос на атом на ма са еле мен та; Мr — від-
нос на мо ле ку ляр на ма са.

Ма со ва час тка не має роз мір нос ті. Її ви ра жа ють у час т-
ках від оди ни ці або у від сот ках. От же, су ма ма со вих час ток 
усіх еле мен тів у спо лу ці до рів нює 1 або 100 %.

Роз гля не мо на прик ла дах, як об чис лю ють ма со ві час тки 
еле мен тів у спо лу ках.

При га дай те з кур су ма те ма ти ки, що та ке від со ток.

З а  д а  ч а  1. Об чис літь ма со ву час тку Каль цію в каль цій 
ок си ді СаО.

1. Ро би мо ко рот кий за пис умо ви за да чі, у яко му вка зу-
є мо, що ві до мо за умо вою та що пот ріб но об чис ли ти.

Ві до мо:
СаО
w(Са) — ?

2. Об чис лю є мо від нос ну мо ле ку ляр ну ма су спо лу ки:
Мr (СаО) = Ar (Са) + Ar (О) = 40 +16 = 56.
3. Об чис лю є мо ма со ву час тку Каль цію за фор му лою

w =                    :

w(Ca) =         = 0,714 або 71,4 %.

Від по відь: w = 0,714 (або 71,4 %).

nАr
Мr

nАr
Мr

Аr (Ca)
Мr (CaO)

40
56
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За да чі мо жуть бу ти склад ні ши ми, з об чис лен ням ма со-
вих час ток усіх еле мен тів у спо лу ці.

З а  д а  ч а  2. Об чис літь ма со ві час тки еле мен тів у каль цій 
хло ри ді СаCl2.

Ві до мо:   Р о з в ’ я з а н  н я
СаCl2 Пер ший спо сіб
w(Са) — ? 1. Мr (СаCl2) = Ar (Са) + 2Ar (Сl) = 40 +
w(Сl) — ?  + 2 · 35,5 = 111.

  2. w(Ca) =                    ; w(Ca) =         = 0,36

      або 36 %.

  3. w(Cl) =         = 0,64 або 64 %.

  Від по відь: w(Са) = 0,36 або 36 %; w(Сl) =
  = 0,64 або 64 %.
  Дру гий спо сіб
  1. Мr (СаCl2) = Ar (Са) + 2Ar (Сl) = 40 +

      + 2 · 35,5 = 111.

  2. w(Ca) =                    ; w(Ca) =         = 0,36

      або 36 %.
  3. w(Cl) = 1 – 0,36 = 0,64 або 64 %.

  Від по відь: w(Ca) = 0,36, або 36 % w(Сl) =
  = 0,64 або 64 %.

З а  д а  ч а  3. Об чис літь ма со ві час тки еле мен тів у каль цій 
кар бо на ті Са СО3.

Ві до мо:  Р о з в ’ я з а н  н я
Са СО3 1. Мr (Са CО3) = Ar (Са) + Ar (С) + 
w(Са) — ? + 3Ar (О) = 40 + 12 + 3 · 16 = 100.
w(С) — ? 2. w(Ca) =                        ; 
w(О) — ? 

  w(Ca) =         = 0,4 або 40 %.

40
111

Аr (Ca)
Мr (CaO) 

71
111

40
111

Аr (Ca)
Мr (CaO)

Аr (Ca)
Мr (CaCO3)
40

100
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  3. w(Ca) =         = 0,12 або 12 %.

  4. w(O) = 1 – (0,4 + 0,12) = 0,48 
      або 100 % – (40 % + 12 %) = 48 %.

  Від по відь: w(Са) = 0,4 або 40 %; w(С) =
  = 0,12 або 12 %; w(О) = 0,48 або 48 %.

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ

Як знай ти фор му лу за ма со вою час ткою? 

За ма со ви ми час тка ми еле мен тів мож на знай ти хі міч ну 
фор му лу спо лу ки. 

З а  д а  ч а  4. До скла ду ре чо ви ни вхо дять: Кар бон — 75 % 
і Гід ро ген — 25 %. Знай діть хі міч ну фор му лу спо лу ки.

Ві до мо:         Р о з в ’ я з а н  н я
w(С) = 75 % 1. Поз на чи мо чис ло ато мів Кар бо ну
w(Н) = 25 %         в спо лу ці х, а Гід ро ге ну — у.

СхНу — ?                 2. Ува жа ти ме мо, що є 100 г ре чо ви ни.
       То ді ма са ато мів Кар бо ну ста но вить 75 г, 
       а ма са ато мів Гід ро ге ну — 25 г.

3. Зна хо ди мо чис ло ато мів Кар бо ну й 
Гід ро ге ну. Для цьо го їх ма су по ді-
ли мо на від по від ні від нос ні атом ні 
ма си кож но го з еле мен тів: 

         х : у =        :        ;  х : у = 6,25 : 25.

4. Як що від но шен ня між ато ма ми ви ра-
же не не ці ли ми, а дро бо ви ми чис-
ла ми, то мен ше чис ло бе ре мо за оди-
ни цю, а біль ше чис ло ді ли мо на ньо го:

              х : у =          :          = 1 : 4.

От же, у мо ле ку лі спо лу ки кож ний атом 
Кар бо ну спо лу че ний із чо тир ма ато ма ми 
Гід ро ге ну. Фор му ла спо лу ки — СН4.

Від по відь: СН4.

Умін ня виз на ча ти від нос ні мо ле ку ляр ні ма си має ве ли ке 
осо бис тіс не зна чен ня. Ви змо же те на да лі вес ти хі міч ні 

12
100

75
12 

25
1 

6,25
6,25 

25
6,25 
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роз ра хун ки, на бу де те здат нос ті ви ко рис то ву ва ти ці вмін ня 
не тіль ки на уро ках хі мії, а й у фі зи ці, ма те ма ти ці або в май-
бут ній про фе сії.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Від нос на мо ле ку ляр на ма са — це чис ло, яке по ка зує, у 
скіль ки ра зів ма са пев ної мо ле ку ли біль ша від 1/12 ма си 
ато ма Кар бо ну212. Об чис лю ють її за су мою від нос них 
атом них мас усіх еле мен тів, що вхо дять до скла ду струк-
тур них час ти нок ре чо ви ни. «Від нос ну фор муль ну ма су» 
поз на ча ють так са мо, як і мо ле ку ляр ну, — Мr.

 Ма со ва час тка еле мен та — це від но шен ня ма си еле мен та 
до ма си спо лу ки. Об чис лю ють її за фор му лою 

 w(Е) =          або  w(Е) =         · 100 %.

 Є ве ли чи ною від нос ною, то му без роз мір ною, і ви ра жа-
єть ся в час тках від оди ни ці або від сот ках.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Об чис літь від нос ні мо ле ку ляр ні (фор муль ні) ма си спо лук:
 а) О3, FeO, CO, CuS, FeS2, Na OH, ZnCl2, NaBr, AlP, BaCl2, 

NH3, NO2, NaNO3, Ca3N2;  
 б) Al2O3, CrSO4, Ba CO3, Al PO4, Cu(OH)2, Mg3N2, Fe3O4, 

Ca CO3, BaSO4 , Cr(OH)3;
 в) Al(NO3)3, Mg3(PO4)2, Cr2(SO4)3, (NH4)2SO4, Cr(NO3)2, 

(NH4)2HPO4, Нg(NO3)2, Cr2(SiO3)3.
2. Об чис літь ма со ві час тки еле мен тів у спо лу ках:
 а) SO2, ZnO, MgS, FeS2, CaCl2, FeO, NO2, H2S, K2O, H2O, BaO;
 б) Fe2O3, H2O2, C2H6, Mg3N2, SO3, P2O5, Cr2O3, Al2S3, B2O3;
 в) Cu SO4, Ca3(PO4)2, Fe2(SO4)3, (NH4)3PO4, K2CO3, MgCO3, 

NaH SO4.
3. Виз нач те, у яко му з ок си дів ма со ва час тка еле мен та, спо-

лу че но го з Ок си ге ном, є біль шою:
 а) Fe2O3 і Fe3O4; б) CrO і CrO3; в) SO2 і SO3.
4. Об чис літь ма су Си лі цію у си лі цій(IV) ок си ді SiO2 ма сою 

240 г.
5. Обґ рун туй те, яке зна чен ня ма ють ма те ма тич ні об чис-

лен ня за хі міч ною фор му лою для ро зу мін ня між пред мет-
них зв’яз ків. 

nАr

Мr

nАr

Мr
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§ 13. Фізичні та хі мічні яви ща. Хіміч ні 
ре ак ції та яви ща, що їх суп ро вод жу ють

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 ро зу мі ти  суть фі зич них і хі міч них явищ, роз різ ня ти  їх;
 на во ди ти  прик ла ди хі міч них явищ, що від бу ва ють ся 

в при ро ді й по бу ті; 
 спос те рі га ти пе ре біг хі міч них ре ак цій за пев ни ми 

зов ніш ні ми оз на ка ми;
 про во ди ти  са мос тій но ла бо ра тор ні дос лі ди, ха рак-

те ри зу ва ти  їх пе ре біг, опи су ва ти  спос те ре жен ня, 
ро би ти  ви снов ки;

 фор му ва ти на вич ки й на бу ва ти  дос ві ду в екс пе ри мен-
таль но му дос лід жен ні ре чо вин і їх ніх влас ти вос тей.  

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що на зи ва ють яви-
ща ми. Пе ре лі чіть ві до мі вам гру пи явищ.

ФІ ЗИЧ НІ ТА ХІ МІЧ НІ ЯВИ ЩА (ПЕ РЕТ ВО РЕН НЯ). У сві ті, що нас 
ото чує, від бу ва ють ся пос тій ні змі ни. Як вам уже ві до мо, їх 
на зи ва ють яви ща ми. 

Вив чен ня в кур сі при ро доз навс тва 
те ми «Світ явищ, у яко му жи ве 
лю ди на» да ло вам мож ли вість шир ше 
оз на йо ми ти ся з фі зич ни ми яви ща ми — 
ме ха ніч ни ми, зву ко ви ми, теп ло ви ми, 
світ ло ви ми (рис. 46), маг ніт ни ми й 
елек трич ни ми — і де я ки ми їх ха рак те-
рис ти ка ми.

На ве діть прик ла ди ви ще пе ре лі че них фі зич них явищ.
По мір куй те й дай те від по відь на за пи тан ня: чи від бу ва єть ся під 
час цих явищ руй ну ван ня од них ре чо вин і ут во рен ня ін ших?

Оче вид но, що ні. От же, по я ва інею на де ре вах у во ло гу, 
хо лод ну по ру, змен шен ня вміс ту во ди у во дой мах у без до-
що ву по го ду та ви па дан ня до щу — це яви ща, пов’яза ні зі 
змі ною аг ре гат но го ста ну во ди вна слі док змі ни тем пе ра-
тур них умов у при ро ді.

Рис. 46. Блискавка
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Чи мож на та кі змі ни з пе рет во рен ням во ди спос те рі га ти в 
по бу ті? Як їх здій сни ти?

Ви вже зна є те, що іній, во дя на па ра, во да — це од на й та 
са ма ре чо ви на, скла ду мо ле ку ли якої від по ві дає хі міч на 
фор му ла Н2О.

За кім нат ної тем пе ра ту ри йод — твер да, крис та ліч на, 
тем ноP фі о ле то во го ко льо ру зі слаб ким блис ком ре чо ви на. 
У ра зі наг рі ван ня крис та ли йо ду од ра зу ж пе рет во рю ють ся 
на па ру на си че но го фі о ле то во го ко льо ру, а охо лод жу ю-
чись, па ра зно ву крис та лі зу єть ся (ми на ю чи рід кий стан). 
Ці пе рет во рен ня теж не пов’яза ні зі змі ною скла ду ре чо-
ви ни: і у твер до му, і в га зо по діб но му ста ні мо ле ку ли йо ду 
скла да ють ся з двох ато мів, що від по ві дає фор му лі I2. 

Наз віть ві до мі вам з по бу ту скля ні ви ро би.

Ви роб ниц тво скля них ви ро бів ба зу єть ся на на дан ні їм 
різ ної фор ми. Склад скла за ли ша єть ся нез мін ним. Здат-
ність де я ких ре чо вин роз ши рю ва ти ся або стис ка ти ся зі 
змі ною тем пе ра тур — це також фі зич ні змі ни.

При га дай те, які оз на ки є про я вом фі зич них влас ти вос тей 
ре чо вин.

От же, до фі зич них влас ти вос тей, зав дя ки яким ми 
мо же мо спос те рі га ти фі зич ні яви ща, на ле жать: змі на фор-
ми, ко лір, за пах, смак, блиск, гус ти на, елек троP й теп лоп ро-
від ність, тем пе ра ту ри плав лен ня й ки пін ня, плас тич ність 
то що. Їх ня на яв ність не змі нює склад ре чо ви ни. 

Од нак хі мія вив чає хі міч ні яви ща, під час яких руй ну-
ють ся од ні ре чо ви ни й ут во рю ють ся ін ші. Нап рик лад, 
ві до ме вам з по бу ту яви ще — го рін ня при род но го га зу, 
який скла да єть ся переважно з мо ле кул ор га ніч ної ре чо-
ви ни ме та ну СН4 (рис. 47). Цей про цес від бу ва єть ся за 
на яв нос ті га зу кис ню.

Дос лі ди мо екс пе ри мен таль но, що ж ут во рю єть ся внас-
лі док зго рян ня ме та ну. Про ве де мо де монс тра цій ний дос лід 
і ви ко на є мо та кі дії.
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1. Пот ри ма є мо кіль ка се кунд над по лум’ям хо лод ний 
пред мет. На ньо му кон ден су ють ся кра пель ки во ди. Це 
оз на чає, що в про це сі зго рян ня ме та ну ут во рю єть ся во дя на 
па ра (рис. 48). 

2. Змо чи мо про бір ку вап ня ною во дою (роз чин вап на у 
во ді) і зно ву пот ри ма є мо де я кий час над по лум’ям зго ра ю-
чо го ме та ну. Стін ки про бір ки швид ко мут ні ють. Це оз на ка 
на яв нос ті в про дук тах го рін ня вуг ле кис ло го га зу. 

От же, унас лі док вза є мо дії ме та ну з кис нем ут во ри ли ся 
дві ре чо ви ни: во да й вуг ле кис лий газ. Інак ше ка жу чи, зруй-
ну ва ли ся мо ле ку ли ме та ну й кис ню та ут во ри ли ся мо ле-
ку ли во ди й вуг ле кис ло го га зу (рис. 49).

Рис. 47. Горіння природного 
газу

Рис. 48. Утворення води
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Рис. 49. Схе ма пе рет во рень під час го рін ня ме та ну:
а — мо ле ку ла ме та ну; б — дві мо ле ку ли кис ню; в — атом Кар бо ну; г — чо ти ри 
ато ми Гід ро ге ну; ґ — чо ти ри ато ми Ок си ге ну; д — мо ле ку ла вуг ле кис ло го 
га зу; е — дві мо ле ку ли во ди
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За наг рі ван ня по рош ку за лі за із сір кою ут во рю єть ся 
склад на крис та ліч на ре чо ви на — фе рум(ІІ) суль фід, що 
про яв ляє зов сім ін ші влас ти вос ті, ніж ви хід ні ре чо ви ни 
(рис. 50).

Пе рет во рен ня, під час яких від бу ва єть ся руй ну ван ня 
од них ре чо вин і ут во рен ня ін ших, на зи ва ють хі міч-
ни ми яви ща ми або хі міч ни ми ре ак ці я ми.

Для бу ді вель них пот реб ви ко рис то ву ють вап но (хі міч на 
наз ва каль цій гід рок сид, фор му ла — Са(ОН)2). Щоб йо го 
от ри ма ти, тре ба про вес ти дві ре ак ції: 1) роз клад вап ня ку 
Са СО3 (каль цій кар бо нат) з ме тою до бу ван ня не га ше но го 
вап на СаО (каль цій ок сид) і 2) спо лу чен ня каль цій ок си ду 
з во дою (як ка жуть, «по га си ти вап но»).

От же, ми ба чи мо, що під час пе ре бі гу хі міч них ре ак цій 
зав жди є ре чо ви ни, що всту па ють у ре ак цію, і ре чо ви ни, що 
ут во рю ють ся піс ля ре ак ції.

Ре чо ви ни, що всту па ють у ре ак цію, на зи ва ють ви хід-
ни ми речовинами або ре а ген та ми, а ті ре чо ви ни, що 
ут во рю ють ся піс ля ре ак ції, — про дук та ми або кін це-
ви ми ре чо ви на ми.

У двох ви ще о пи са них ре ак ці ях, які ма ють ве ли ке прак-
тич не зна чен ня для лю ди ни, ви хід ни ми ре чо ви на ми бу ли: 
каль цій кар бо нат — у пер шій, каль цій ок сид і во да — у дру-
гій. Про дук ти ре ак цій — це каль цій ок сид і вуг ле кис лий 
газ — у пер шій, каль цій гід рок сид — у дру гій. Зна ю чи 

а    б в

Рис. 50. Схе ма ут во рен ня фе рум(ІІ) суль фі ду:
а — сірка; б — залізо; в — фе рум(ІІ) суль фід
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хі міч ні фор му ли ви хід них ре чо вин і про дук тів, перебіг 
ре ак ції мож на зоб ра зи ти схе ма ми:

Са СО3                         СаО  + СО2  (1)
СаО + Н2О                 Са(ОН)2       (2)

ви хід ні ре чо ви ни          про дук ти ре ак цій

Стріл ка вго ру оз на чає ви ді лен ня га зу.

Як ви ду ма є те, фі зич ні яви ща й хі міч ні ре ак ції від бу ва ють ся 
од но час но чи вза є мо пов’яза но?

ЯВИ ЩА, ЩО СУП РО ВОД ЖУ ЮТЬ ХІ МІЧ НІ РЕ АК ЦІЇ. На у кою до ве-
де но, що кож на хі міч на ре ак ція суп ро вод жу єть ся од ним 
або де кіль ко ма зов ніш ні ми про я ва ми. Це дає змо гу робити 
висновки про пе ре біг ре ак цій. Роз гля не мо ос нов ні з них за 
до по мо гою де монс тра цій них дос лі дів.

 Змі на за бар влен ня ре чо вин
Д о с  л і д  1. Для ви яв лен ня роз чи нів лу гів зас то со ву-

ють ін ди ка тор фе нол фта ле їн — ре чо ви ну, що змі нює 
за бар влен ня в луж но му се ре до ви щі. Як що до роз чи ну 
нат рій гід рок си ду до ли ти роз чи ну фе нол фта ле ї ну, ос тан-
ній змі нить своє за бар влен ня на ма ли но ве. До дав ши до 
ці єї су мі ші хло рид ної кис ло ти, спос те рі га ти ме мо зне бар в-
лен ня. Це оз на чає, що кис ло та ней тра лі зу ва ла луг. Пе ре-
біг ре ак ції вза є мо дії лу гу з кис ло тою 
мож на за пи са ти так:

     Na OH + HCl  NaCl + H2O  (3)

Фе нол фта ле їн був ін ди ка то ром 
для ви яв лен ня пе ре бі гу ре ак ції.

Д о с  л і д  2. Змі на за бар влен ня 
спос те рі га єть ся під час про жа рю-
ван ня мід ної плас тин ки в по лум’ї 
(рис. 51). Мідь, яка заз ви чай має чер-
во ний ко лір, ук ри ва єть ся чор ним 
на льо том. Цей на літ — но во ут во ре на 

Рис 51. Про жа рю-
ван ня мід ної плас-
ти ни
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ре чо ви на куп рум(ІІ) ок сид СuО. Схе ма ре ак ції ма ти ме 
та кий виг ляд:

                       Сu   +     О2      СuО (4)

                  червоний   безбарвний         чорний

 Ви па дан ня оса ду або йо го роз чи нен ня
Д о с  л і д  3. Нал лє мо в хі міч ну склян ку роз чи н 

фе рум(ІІІ) хло ри ду. Цей роз чин має жов те за бар влен ня. 
До ньо го до да мо де кіль ка кра пель роз чи ну нат рій гід рок-
си ду (лу гу). Спос те рі га ти ме мо од но час но два яви ща — 
уміст склян ки стає бу рим (от же, змі ни ло ся за бар влен ня), 
а зго дом бу ра ре чо ви на осі дає на дно — ут во рив ся осад 
(рис. 52). Бу ра ре чо ви на — це но во ут во ре ний фе рум(ІІІ) 
гід рок сид. Схе ма ре ак ції:

             FeCl3 + Na OH    Fe(OH)3    + NaCl (5)

          жов тий роз чин               бу рий осад

Стріл ка до ни зу вка зує на ви па дан ня під час ре ак ції оса ду.

Д о с  л і д  4. Як що до сві жо до бу то го оса ду фе рум(ІІІ) 
гід рок си ду до ллємо хло рид ної кис ло ти, то осад роз чи ня-
єть ся з ут во рен ням роз чин ної у во ді ре чо ви ни жов то го 
ко льо ру — фе рум(ІІІ) хло ри ду:

                   Fe(ОН)3 + HCl   FeCl3 + Н2О (6)

                      бу рий осад                  жов тий роз чин

Яка ще оз на ка про яв лять ся під час роз чи нен ня оса ду?



Рис 52. Ут во рен ня оса ду фе рум(ІІІ) гід рок си ду
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 Ви ді лен ня га зу
Де я кі хі міч ні пе рет во рен ня суп ро вод жу ють ся ут во рен-

ням (ви ді лен ням) га зу. 
Д о с  л і д  5. У про бір ку, в яку вміщено 

цинкову пластинку, дол лє мо хло рид ну кис-
ло ту. Спо чат ку на пластинці ут во рюють ся 
ма лень кі пу хир ці (рис. 53), які зго дом від ри-
ва ють ся від по вер хні цин ку й ви ді ля ють ся 
на зов ні. Це газ во день. Схе ма ре ак ції:

        Zn  + HCl  ZnCl2  +  H2 (7)
Аби пе ре ко на ти ся, що під час ре ак ції 

ви ді лив ся во день, обе реж но за па ли мо газ. 
Він за го ря єть ся на по віт рі й го рить бла-
кит ним по лум’ям. Від бу ва єть ся ре ак ція, 
подана схемою:

                                             Н2  + О2    H2О  (8)

 Ви ді лен ня теп ла й світ ла
Та кі ре ак ції ві до мі лю дству з ча сів їх ви ко рис тан ня. Це 

горіння дров та інших видів палива. Вони дали поштовх до 
ви ко рис тан ня обіг рі ву при мі щень, ви го тов лен ня смо ло- 
с ки пів для ос віт лен ня при мі щень, ву лиць то що.

При га дай те й наз віть, які ви зна є те ре чо ви ни, що всту па ють 
у ре ак ції го рін ня.

Д о с  л і д  6. За па ли мо сір ник або су ху скіп ку й бу де мо 
спос те рі га ти, що при цьо му від бу ва єть ся. 

По яс ніть са мос тій но, яки ми яви ща ми суп ро вод жу єть ся ця 
ре ак ція.

Най прос ті шою схе мою ре ак ції го рін ня є го рін ня вуг ле цю:
                               С  + О2    СО2  (9)
Тепло і світло виділяється не тільки під час згоряння 

простих речовин вуглецю, фосфору магнію, а й складних. 
Наприклад, природного газу, спирту.

Рис 53. Ут во-
рен ня пу хир ців 
вод ню на цин-
ко вій плас тин ці
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 Пог ли нан ня теп ло ти
Цим яви щем суп ро вод жу ють ся всі ре ак ції, що від бу ва-

ють ся під час наг рі ван ня (ре ак ція мі ді з кис нем). На оч ним 
прик ла дом пог ли нан ня теп ло ти з нав ко лиш ньо го се ре до-
ви ща є роз чи нен ня амо ній хло ри ду NH4Cl у во ді. 

Д о с  л і д  7. Склян ку з амо ній хло ри дом пос та ви мо на мок-
ру під клад ку й дол лє мо во ди, по мі шу ю чи вміст скля ною 
па лич кою. Під час роз чи нен ня амо ній хло рид пог ли нає 
стіль ки теп ло ти, що склян ка при мер зає до під став ки (рис. 54).

 По я ва за па ху
Це вища асо ці ю єть ся з ут во рен ням за паш них спо лук. 

Нап рик лад, по я ва сво є рід но го за па ху сві жос ті піс ля гро зи 
по яс ню єть ся ут во рен ням у по віт рі мо ле кул озо ну О3. Ре ак-
ція по ля гає в пе рег ру пу ван ні мо ле кул кис ню в мо ле ку ли 
озо ну за ви со ких тем пе ра тур під час елек трич них роз ря дів. 
Схе ма тич но ре ак цію мож на за пи са ти так:

                                   О2    О3    (10)
Д о с  л і д  8 (ви ко ну ють під тя гою). На сип те на дно про-

бір ки су ху сіль — амо ній хло ри д і до лий те до неї роз чи н 
нат рій гід рок си ду об’ємом 2–3 мл. Чи спос те рі га ють ся змі-
ни? Яки ми яви ща ми суп ро вод жу єть ся ре ак ція?

Ура хо ву ю чи с ка за не ви ще, до хо ди мо вис нов ку, що 
хі міч ні пе ре тво рен ня суп ро вод жу ють ся пев ни ми яви ща ми; 
во ни да ють мож ли вість спос те рі га ти зов ніш ні про я ви пе ре-
бі гу хі міч них ре ак цій.

Рис 54. Роз чи нен ня амо ній хло ри ду у во ді
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Ла бо ра тор ний дос лід 3

Про ве ден ня хі міч них ре ак цій

З а в  д а н  н я  1. За па літь сір ник, по тім запаліть спир-
тівку. Що спо сте рі га є те?

З а в  д а н  н я  2. Пок ла діть у про бір ку не ве ли кий шма ток 
крей ди. До лий те оц ту так, щоб він пок рив крей ду. По яс ніть 
свої спос те ре жен ня.

З а в  д а н  н я  3. На лий те в про бір ку бла кит ний роз чи н 
куп рум(II) суль фа ту об’ємом 1,5–2 мл. До лий те роз чи ну 
нат рій гід рок си ду. Що спос те рі га є те? Чи від бу ла ся, на 
ва шу дум ку, хі міч на ре ак ція?

З а в  д а н  н я  4. До оса ду, що ут во рив ся в по пе ред ньо му 
дос лі ді, до лий те хло рид ної кис ло ти. По яс ніть спос те ре-
жен ня. Обґ рун туй те їх.

Уза галь ніть свої знан ня про хі міч ні ре ак ції.

МЕ ТО ДИ ДОС ЛІД ЖЕН НЯ В ХІ МІЇ. У § 4 ви час тко во оз на йо ми-
ли ся з ме то да ми дос лід жен ня. Хі мія як екс пе ри мен таль на 
на у ка у сво їх дос лі джен нях ши ро ко ви ко рис то вує ме тод 
спос те ре жен ня та екс пе ри мент, які не вик лю ча ють один 
од но го, а час то вза є мо до пов ню ють. Роз ши ри мо ці ві до мос ті.

Спос те ре жен ня роз гля да ють ся в на у ці як ці лес пря мо-
ва не, спе ці аль но ор га ні зо ва не сприй ман ня пред ме тів і 
явищ, зу мов ле не зав дан ням ді яль нос ті. Особ ли вість цьо-
го ме то ду полягає в тому, що він спи ра єть ся на ро бо ту 
ор га нів чут тя є од ним із спо со бів по пов нен ня знань з нав-
ко лиш ньо го сві ту. Вив ча ю чи хі мію, ви вже пе ре ко на ли ся, 
що ме тод спо сте ре жен ня зас то со ву єть ся під час де монс-
тру ван ня вчи те лем об’єк тів і явищ, мо де лей, схем, ді аг-
рам, таб лиць, а та кож ви ко нан ня ла бо ра тор них дос лі дів і 
прак тич них ро біт. Зов ніш ні про я ви, що суп ро вод жу ють 
хі міч ні ре ак ції, зде біль шо го ви яв ля ють за до по мо гою 
спос те ре жен ня. 

Од нак між спос те ре жен ням і екс пе ри мен том іс ну ють 
від мін нос ті. Не всі яви ща при ро ди мож на спос те рі га ти в 
прос то рі та ча сі. Як що дос лід жу ва ний об’єкт є не до сяж ним 
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для спос те ре жен ня, ство рю ють йо го мо дель. Та кий ме тод 
на зи ва ють мо де лю ван ням. 

Став ля чи екс пе ри мен ти, уче ні з’ясо ву ють і вста нов лю-
ють пев ні за ко но мір нос ті. 

При га дай те пов то рю ва ність влас ти вос тей еле мен тів у пе -
рі о дич ній сис те мі.

На ос но ві встановлених за ко но мір нос тей фор му лю ють ся 
за ко ни на у ки, що по да ють ся сло вес ним або ма те ма тич ним 
ви ра зом. Для пе ре вір ки пра виль нос ті за ко нів уче ні ви су ва-
ють пев ні при пу щен ня (гі по те зи), які, у свою чер гу, слу гу ють 
ство рен ню те о рій. Те о рія по єд нує екс пе ри мент, спос те ре-
жен ня та здо бу ті за їх до по мо гою фак ти. Во на ж мо же ста ти 
під ґрун тям для прог но зу ван ня ще не  ві до мих на у ці явищ.

Тож, ве ду чи спос те ре жен ня за де монс тра ці я ми вчи те ля 
або здій сню ю чи дос лід ниць ку ро бо ту під час ви ко нан ня 
ла бо ра тор них дос лі дів і прак тич них ро біт, на ма гай те ся 
яко мо га уваж ні ше спос те рі га ти, пов’язу ва ти спос те ре жу-
ва ні яви ща з те о ре тич ни ми вис нов ка ми та фор му ва ти 
влас не на у ко ве ба чен ня й тлу ма чен ня всіх про це сів. Та кий 
під хід до вив чен ня хі мії с та вить пе ред ва ми над зви чай но 
ба га то за пи тань, від по ві ді на які ви зу мі є те знай ти са мо- 
с тій но. Це від криє мож ли вість бу ти впев не ни ми у сво їх 
пе ре ко нан нях і пе ре ко ну ва ти в них ін ших.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Хі міч ні яви ща — це яви ща, під час яких руй ну ють ся од ні 
ре чо ви ни й ут во рю ють ся ін ші. Хі міч ні яви ща ще на зи ва ють 
хі міч ни ми ре ак ці я ми.

 Хі міч ні яви ща суп ро вод жу ють ся пев ни ми зов ніш ні ми про-
я ва ми, за яки ми роб лять вис нов ки про пе ре біг ре ак цій. 
Це: змі на за бар влен ня, ви па дан ня оса ду, ви ді лен ня га зу, 
по я ва за па ху, ви ді лен ня теп ла й світ ла.

 Ре чо ви ни, що всту па ють у хі міч ні ре ак ції, на зи ва ють ви хід-
ни ми або ре а ген та ми, а ті, що ут во рю ють ся під час ре ак-
цій, — про дук та ми або кін це ви ми ре чо ви на ми.

 Вив чен ня ре чо вин і явищ здій сню єть ся за до по мо гою 
ме то дів спос те ре жен ня, мо де лю ван ня й екс пе ри мен ту, 



95

Початкові хімічні поняття

на ос но ві яких фор му ють ся за ко ни й те о рії від по від ної 
на у ки. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. На ве діть прик ла ди: а) фі зич них, б) хі міч них явищ, що від-
бу ва ють ся в при ро ді та тих, що ви спостерігали в ла бо ра-
то рних умовах.

2. Пе ре лі чіть яви ща, які суп ро вод жу ють хі міч ні пе рет во рен ня.
3. Устав те про пу ще ні сло ва, щоб ви раз став за вер ше ним.
 Ре чо ви ни, що всту па ють у ре ак цію, на зи ва ють ... .
 Про дук та ми ре ак цій на зи ва ють ... , що ут во рю ють ся ... 

ре ак ції.
 Хі міч ні пе рет во рен ня — це ... .
4. Кла си фі куй те яви ща на фі зич ні й хі міч ні: го рін ня свіч ки, 

ви го тов лен ня різ них ви ро бів з по лі е ти ле ну, по чор нін ня 
мід ної плас тин ки під час на г рі ван ня, ут во рен ня неп ри єм-
но го за па ху внас лі док про ту хан ня яєць, ви па ро ву ван ня 
роз чи ну ку хон ної со лі, го рін ня маг нію, по я ва кра пель во ди 
на вік нах, ски сан ня мо ло ка, роз ді лен ня по рош ків су мі ші 
за лі за й сір ки маг ні том, по я ва ро си вран ці.

5. У схе мах поз нач те ви хід ні ре чо ви ни й про дук ти ре ак цій. 
Про чи тай те схе ми.

 а) СО + О2  СО2  б) Сu + О2  СuО 
 в) Fe + O2  Fe3O4  г) Hg + S  HgS

6. Які зов ніш ні змі ни спос те рі га ють ся під час та ких пе рет во-
рень: а) бро дін ня яб луч но го со ку; б) плав лен ня цук ру; 
в) ржа він ня за ліз них ви ро бів; г) під го рян ня кар топ лі під 
час сма жен ня?

7. Про а на лі зуй те, як по пов ни ли ся ва ші знан ня про яви ща та 
які вза є мозв’яз ки іс ну ють між ни ми.

8. Оха рак те ри зуй те ме то ди дос лід жен ня хі мії.
9. По яс ніть, у яких ще при род ни чих на у ках ви ко рис то ву-

ють ся ві до мі вам ме то ди дос лід жен ня.

ДОС ЛІД ЖУ Є МО ВДО МА

 Помістіть на дно трьох скля нок по 1/4 чайної ложки хар чо-
вої со ди та до лий те по чер зі: у пер шу — сі к ква ше ної 
ка пус ти, у дру гу — сі к ли мо на або роз чи н ли мон ної кис-
ло ти, у тре тю — ке фі р. Що спос те рі га є те? По яс ніть спо- 
с те ре жу ва ні яви ща.
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§ 14. Хіміч ні влас ти вос ті ре чо вин

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти  й ро зу мі ти  суть по нят тя «хі міч ні влас ти вос ті»;
 на во ди ти  прик ла ди хі міч них влас ти вос тей ві до мих 

вам ре чо вин; 
 спос те рі га ти  хі міч ні влас ти вос ті ре чо вин;
 фор му ва ти  на вич ки й на бу ва ти дос ві ду в екс пе ри-

мен таль но му дос лід жен ні хі міч них влас ти вос тей 
ре чо вин. 

УМО ВИ ВИ НИК НЕН НЯ ТА ПЕ РЕ БІ ГУ ХІ МІЧ НИХ РЕ АК ЦІЙ. Вив ча ти 
хі міч ні влас ти вос ті ре чо вин і спос те рі га ти їх най кра ще під 
час пе ре бі гу ре ак цій. Для цьо го потрібно за без пе чи ти зіт-
кнен ня час ти нок ре чо вин. Воно від бу ва єть ся швид ше, як що:

а) ре чо ви ни под ріб ни ти (роз тов кти роз чи ни ти);
б) збіль ши ти швид кість ру ху мо ле кул (дот ри му ва тись 

пев но го тем пе ра тур но го ре жи му);
в) змен ши ти від стань між мо ле ку ла ми (у ра зі вза є мо дії 

га зів — збіль ши ти тиск) або збіль ши ти кіль кість мо ле кул, 
як що ре чо ви ни в роз чи нах.

ХІ МІЧ НІ ВЛАС ТИ ВОС ТІ РЕ ЧО ВИН. Кож на хі міч на спо лу ка 
ха рак те ри зу єть ся фі зич ни ми влас ти вос тя ми й тіль ки їй 
при та ман ни ми здат нос тя ми до хі міч них пе рет во рень або 
від сут ніс тю цих здат нос тей.

Вив ча ю чи хі міч ні яви ща та оз на ки їх пе ре бі гу, ви вже 
час тко во оз на йо ми ли ся з влас ти вос тя ми ре чо вин. Для роз-
ши рен ня ва ших знань прос те жи мо, які хі міч ні влас ти вос ті 
мо же про яв ля ти, нап рик лад, прос та ре чо ви на за лі зо. З ці єю 
ме тою здій сни мо де кіль ка де монс тра цій них дос лі дів та про-
ве де мо спос те ре жен ня за їх пе ре бі гом.

Д о с  л і д  1. Горіння заліза в кисні. По пе ред ньо при го ту-
є мо по су ди ну, за пов не ну кис нем. До тон кої гол ки або ста-
ле вої дро тин ки прик рі пи мо сір ник і за па ли мо йо го. Гол ку 
чи дро тин ку, що за го рі ла ся, швид ко опус ти мо в по су ди ну 
з кис нем. За лі зо зго ряє, роз ки да ю чи іск ри ут во ре ної 
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за ліз ної ока ли ни. Ре ак цію, що від бу ва єть ся, мож на за пи-
са ти схемою

Fe + O2  Fe3O4

Звер ніть ува гу на хі міч ну фор му лу за ліз ної ока ли ни. 
Тут ви ни кає проб ле ма виз на чен ня ва лен тнос ті Фе ру му. 
Розв’язан ня ці єї проб ле ми по ля гає в то му, що за ліз на ока-
ли на скла да єть ся з двох ок си дів, у яких в од но му Фе рум 
про яв ляє ва лен тність ІІ, у дру го му — ІІІ.

Скла діть фор му ли фе рум(ІІ) і фе рум(ІІІ) ок си дів.

Д о с  л і д  2. Взаємодія заліза із сіркою. При го ту є мо прос ті 
ре чо ви ни за лі зо й сір ку в пев них ма со вих спів від но шен нях, 
щоб во ни змог ли пов ніс тю про ре а гу-
ва ти. Уче ні з’ясували, що кож ні 7 г 
за лі за міс тять стіль ки ато мів Фе ру му, 
скіль ки ато мів Суль фу ру міс тить ся в 
4 г сір ки. То му для ре ак ції до ціль но 
взя ти про пор цій ні ма си цих ре чо вин, 
зок ре ма 7 : 4 або 3,5 : 2. Під час наг рі-
ван ня ре тель но пе ре мі ша ної су мі ші в 
об ра них пропорціях ут во рю єть ся но ва 
ре чо ви на фе рум(ІІ) суль фід. У цій 
спо лу ці за лі зо й сір ка втра ча ють свої 
влас ти вос ті прос тих ре чо вин. Схе ма 
ре ак ції:

Fe + S  FeS
Д о с  л і д  3. Взаємодія заліза з розчином купрум (ІІ) суль-

фату. Як за лі зо ви ко рис та є мо ста ле ву скріп ку. Сталь є 
спла вом за лі за з вуг ле цем, то му са ме за лі зо всту па ти ме в 
ре ак цію з роз чи ном со лі. У роз чин куп рум(ІІ) суль фа ту 
опус ти мо прив’яза ну до нит ки скріп ку й за ли ши мо на 
де кіль ка хви лин. Скріп ка змі нює за бар влен ня, ук ри ва ю-
чись чер во ним на льо том. Це означає, що від бу ла ся ре ак ція, 
у якій за лі зо ви яв ляє здат ність за мі ща ти ато ми Куп ру му в 
скла ді ви хід ної спо лу ки. Схема реакції:

Fe + Сu SO4  Fe SO4 + Cu

Рис 55. Утворення 
ферум(ІІ) сульфіду
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От же, на по вер хні скріп ки наг ро мад жу єть ся мідь.
Ще од ну влас ти вість за лі за ви зна є те з пов сяк ден но го 

дос ві ду. БудьP я кий за ліз ний ви ріб за на яв нос ті кис ню й 
во ло гос ті ржа віє. Ір жа — це про дукт ре ак ції, який хі міч ною 
мо вою на зи ва єть ся фе рум(ІІІ) гід рок сид.

Наз віть, де ви зус трі ча ли ся з про це сом ржа він ня за лі за. Чи 
мо же те зап ро по ну ва ти спо со би за хис ту цьо го ме та лу від 
ржа він ня з влас но го дос ві ду?

З ін ши ми хі міч ни ми влас ти вос тя ми за лі за ви оз на йо ми-
те ся впро довж вив чен ня кур су хі мії.

От же, влас ти вос тя ми ре чо вин бу де мо вва жа ти їх здат-
нос ті до хі міч них пе рет во рень.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Хі міч ні яви ща від бу ва ють ся за умо ви зіт кнен ня час ти нок 
ре чо вин. Приш вид ши ти ці зіт кнен ня мож на под ріб нен ням 
ре чо вин, збіль шен ням швид кос ті ру ху час ти нок (під ви-
щен ням тем пе ра ту ри) або змен шен ням від ста ні між мо ле-
ку ла ми га зів (збіль шен ням тис ку).

 Хі міч ні влас ти вос ті — це здат нос ті ре чо вин до хі міч них 
пе рет во рень або від сут ність цих здат нос тей.

 За лі зо — прос та ре чо ви на, що про яв ляє здат ність всту-
па ти в ре ак ції з прос ти ми (ки сень, сір ка) і склад ни ми (куп-
рум(ІІ) суль фат, во да) ре чо ви на ми.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. По яс ніть, як ви ро зу мі є те по нят тя «хі міч ні влас ти вос ті 
ре чо вин».

2. Пе ре лі чіть оз на ки, які спос те рі га ють ся під час хі міч них пе рет-
во рень за лі за: а) го рін ня йо го в кис ні; б) вза є мо дії із сір кою; 
в) вза є мо дії з роз чи ном куп рум(ІІ) суль фа ту; г) ржа він ня.

3. По яс ніть, за яких умов ре чо ви ни мо жуть про яв ля ти свої 
хі міч ні влас ти вос ті.

ДОС ЛІД ЖУ Є МО ВДО МА

1. Пок ла діть зар жа ві лий за ліз ний цвях на блюд це, за лий те 
йо го оц том і за ли шіть на де я кий час. Що спос те рі га є те? 
Чо му, на вашу думку, від бу ли ся та кі змі ни? Влас ти вос ті 
якої ре чо ви ни ви спос те рі га ли?
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2. Пок ла діть зар жа ві лий за ліз ний цвях або шу руп на блюд це, 
за лий те йо го ко ка2 ко лою та за ли шіть на де я кий час. Що 
спос те рі га є те? Чо му, на вашу думку, від бу ли ся та кі змі ни? 
Який вис но вок мож на зро би ти про склад ко ка2 ко ли?

3. Про кип’ятіть во ду в чай ни ку. Ви го тов те фільтр і про філь-
труй те ос туд же ну во ду. Що спос те рі га є те? По яс ніть, які 
влас ти вос ті ви спос те рі га ли. 

Прак тич на ро бо та 3

Дос лід жен ня фі зич них і хі міч них явищ

Пов то ріть пра ви ла без пе ки під час ро бо ти в хі міч но му ка бі не ті. 

Ви ко най те зап ро по но ва ні зав дан ня, са мос тій но ви- 
б рав ши по силь ний вам рівень.

І рівень
З а в  д а н  н я  1. Уваж но роз глянь те ви да ну вам у склян ці 

во ду. Опи шіть її фі зич ні влас ти вос ті за пла ном: ко лір, 
смак, за пах, блиск, гус ти на. Ука жіть аг ре гат ний стан.

Дай те від по ві ді на за пи тан ня:
1. Ато ми яких еле мен тів вхо дять до скла ду мо ле ку ли 

во ди?
2. До яких ре чо вин — прос тих чи склад них — на ле жить 

во да?
З а в  д а н  н я  2. Опи шіть фі зич ні влас ти вос ті за лі за за 

пла ном, на ве де ним у зав дан ні 1.
З а в  д а н  н я  3. Ук рі піть свіч ку на під став ці та, дот ри му-

ю чись від по від них пра вил, за па літь її. Опи шіть свої спос те-
ре жен ня, від по ві да ю чи на за пи тан ня:

1. Яким по лум’ям го рить свіч ка?
2. Які оз на ки пе ре бі гу ре ак ції спос те рі га ють ся та супро-

воджують її?
ІІ рівень
З а в  д а н  н я  1. Дос лі діть фі зич ні влас ти вос ті сір ки за 

пла ном: ко лір, смак, за пах, блиск, гус ти на, здат ність роз чи-
ня ти ся або не роз чи ня ти ся у во ді, плас тич на чи крих ка. 
Ука жіть аг ре гат ний стан.
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Дай те від по ві ді на за пи тан ня:
1. До яких ре чо вин — прос тих чи склад них — на ле жить 

сір ка?
2. Як пе ре ві ри ти, що сір ка — лег коп лав ка ре чо ви на?
З а в  д а н  н я  2. На сип те в хі міч ну склян ку з во дою дві чай-

ні лож ки ку хон ної со лі й ре тель но пе ре мі шай те. Що спос те рі-
га є те? Яке яви ще від бу ло ся? Чи мож ли во з от ри ма но го роз-
чи ну ви ді ли ти сіль? Як що так, то зап ро по нуй те спо сіб.

З а в  д а н  н я  3. На сип те на дно хі міч ної склян ки по рош ок 
крей ди й до лий те кіль ка мі лі літ рів 9Pпро цен тно го оц ту. 
Що спос те рі га є те? Яке яви ще від бу ло ся та який, на ва шу 
дум ку, газ ви ді лив ся?

ІІІ рівень
З а в  д а н  н я  1. По рів няй те, чим по діб ні та чим від різ ня-

ють ся між со бою цу кор і ку хон на сіль. Від по відь під твер-
дьте дос лід жен ня ми влас ти вос тей цих спо лук.

З а в  д а н  н я  2. На сип те в про бір ку порошки за лі за 
ма сою 3,5 г і сір ки ма сою 2 г. Пе ре мі шай те їх. Ук рі піть про-
бір ку і наг рій те в по лум’ї спиртівки, дот ри му ю чись пра вил 
наг рі ван ня. Що спос те рі га є те? Яке яви ще від бу ло ся? Опи-
шіть ва ші спос те ре жен ня.

З а в  д а н  н я  3. Се ред ви да них вам ре чо вин знай діть роз-
чи ни куп рум(ІІ) суль фа ту Сu SO4 і нат рій гід рок си ду 
Na OH. На лий те в про бір ку перший розчин об’ємом 1 мл і 
до лий те такий самий об’єм другого. Що спос те рі га є те? Яке 
яви ще від бу ло ся? Від по відь обґ рун туй те.

ІV рівень
З а в  д а н  н я  1. Ви ко най те дос лі ди, за до по мо гою яких 

мож на до вес ти, що ви да на вам ре чо ви на є кис ло тою. Ско-
рис тай те ся ін ди ка то ра ми. 

З а в  д а н  н я  2. Здій сніть пе рет во рен ня во ди на па ру й 
нав па ки. Опи шіть умо ви, за яких во ни від бу ва ють ся. По яс-
ніть ва ші дії та оха рак те ри зуй те спос те ре жу ва ні яви ща.

З а в  д а н  н я  3. Зна ю чи, що на кип у чай ни ку є пере-
важно каль цій кар бо на том Са СО3, зап ро по нуй те хі міч ний 
спо сіб очи щен ня чай ни ка від на ки пу. По яс ніть, яки ми 
ре чо ви на ми пот ріб но ско рис та ти ся для цьо го.
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ПОВ ТО РЕН НЯ ТА УЗА ГАЛЬ НЕН НЯ
ТЕ МИ «ПО ЧАТ КО ВІ ХІ МІЧ НІ ПО НЯТ ТЯ»
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За хімічною формулою можна обчислити:
• відносну молекулярну масу сполуки Мr, що є відно-
шенням маси її молекули до 1/12 маси атома Карбону212.
Наприклад: Мr (К2СО3) = 2 · 39 + 12 + 3 · 16 = 138;
• масову частку елемента в речовині: 

W =                              , w(Е) =            або w(Е) =           · 100 %.

Наприклад, масова частка Калію в складі калій карбонату 
ста но вить: 78 : 138 = 0,57 або 57%.

m(E)

Мr (речовини)

nАr

Мr

nАr

Мr
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§ 15. По віт ря, йо го склад. Ок си ген. 
Ки сень

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти склад по віт ря, іс то рію вив чен ня скла ду 
по віт ря, склад мо ле ку ли кис ню;

 на зи ва ти  якіс ний і кіль кіс ний склад по віт ря; 
 опи су ва ти  по ши ре ність Ок си ге ну в при ро ді, іс то рію 

від крит тя кис ню, йо го фі зич ні влас ти вос ті;
 фор му ва ти  здат нос ті ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, 

охо ро ня ти по віт ря від заб руд нен ня.

При га дай те, що вам ві до мо про по віт ря, йо го склад.

ПО ВІТ РЯ, ЙО ГО СКЛАД. Пер ші спро би вив чен ня та виз на-
чен ня скла ду по віт ря на ле жать А. Ла ву а зьє.

Ла ву а зьє Ан ту ан Ло ран (1743–
1794) — фран цузь кий хі мік, один з ос но-
во по лож ни ків су час ної хі мії. По яс нив 
про це си го рін ня й окис нен ня ре чо вин, 
ди хан ня жи вих ор га ніз мів за учас тю 
кис ню, що спрос ту ва ло іс ну ю чу на той 
час те о рію фло гіс то ну. Уче ний був пер-
шим, хто вста но вив хі міч ний склад 

во ди, суль фур(ІV) і кар бон(ІV) ок си дів, суль фат ної та 
ніт рат ної кис лот. Ке ру вав роз роб кою но вої хі міч ної 
но мен кла ту ри й склав пер ший сис те ма ти зо ва ний пе ре-
лік назв. Під час хі міч них дос лід жень А. Ла ву а зьє зас то-
со ву вав ме то ди кіль кіс но го ана лі зу. Йо го вва жа ють 
од ним із зас нов ни ків тер мо хі мії. Пра ці вче но го спри я ли 
пе рет во рен ню хі мії на на у ку, що опи ра єть ся на фак ти й 
точ ні ви мі рю ван ня. 

Уче ний про вів ряд дос лі дів, які до ве ли на яв ність у 
по віт рі кис ню та азо ту. Для цьо го він пок лав у ре тор ту ме та-
ліч ну ртуть і наг рі вав уп ро довж 12 днів (рис. 56). Кі нець ці єї 
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ре тор ти по міс тив під дзвін, що був умі ще ний у по су ди ну зі 
ртут тю. За три ва ло го на грі ван ня в ре тор ті на по вер хні рту ті 
ут во ри ла ся ре чо ви на у виг ля ді по рош ку чер во но го ко льо ру. 
Вод но час під дзво ном рі вень рту ті під няв ся.

От ри ма ний по ро шок А. Ла ву а зьє про жа рив. Унас лі док 
ре ак ції він от ри мав ртуть і газ ки сень. Важ ли вим бу ло те, 
що об’єм га зу від по ві дав об’єму час ти ни по віт ря, що спо лу-
чи ла ся зі ртут тю.

Уче ний дос лі див, що за ли ша єть ся в по віт рі, як що за-  
б ра ти ки сень. Він по міс тив під дзвін за па ле ну свіч ку, і во на 
по гас ла. У по віт рі під ков па ком ги ну ли ми ші. Зва жа ю чи на 
ці фак ти, А. Ла ву а зьє наз вав газ, що за ли шив ся під ков па-
ком, азо том, тоб то «тим, що не під три мує жит тя».

Уміст кис ню в по віт рі вчений до вів екс пе ри мен таль но. 
Цей дос лід не важ ко пов то ри ти. Під час спа лю ван ня фос-
фо ру в по віт рі під дзво ном рі вень во ди під ні ма єть ся приб-
лиз но на 1/5 об’єму дзво ну. Так А. Ла ву а зьє до вів, що в 
по віт рі ки сень ста но вить 1/5 і азот — 4/5 за об’ємом. 

Май же че рез сто літ тя ви я ви ло ся, що в по віт рі на яв на 
ці ла гру па га зів, які є од но а том ни ми, не ма ють ко льо ру й 
за па ху та хі міч но інер тні. До них на ле жать: ге лій Не, не он 
Ne, ар гон Ar, крип тон Kr, ксе нон Xe, ра дон Rn. Їх на зи ва-
ють бла го род ни ми га за ми. 

Унаслідок де таль ного вив чен ня скла ду по віт ря були 
отримані більш точ ні  ре зуль та ти. Об’єм ні час тки га зів у 
по віт рі ста нов лять: азот — 78 %, ки сень — 21 %, бла го род ні 
га зи — 0,93 % і кар бон(ІV) ок сид — 0,03 % (рис. 57, с. 106).

ОХО РО НА ПО ВІТ РЯ ВІД ЗАБ РУД НЕН НЯ. Як вам уже ві до мо, 
ки сень під три мує жит тя на Зем лі. Ки сень не об хід ний 
не тіль ки лю ди ні, а й тва ри нам і рос ли нам. То му для   

Рис 56. При лад, яким ко рис ту-
вав ся А. Ла ву а зьє, вив ча ю чи 
склад по віт ря:
1 — ре тор та; 2 — дзвін; 3 — по су-
ди на зі ртут тю

1 2

3
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21 %

Благородні гази 0,93 % Карбон(IV) оксид
0,03 %

Азот 78 %

Рис. 57. Ді аг ра ма скла ду по віт ря 

під три ман ня жит тя на Зем лі людс тво має збе рігати чис-
то ту по віт ря. 

Заб руд нен ня по віт ря здій сню єть ся як при род ним шля-
хом, так і внас лі док гос по дар ської ді яль нос ті лю ди ни.

До при род них чин ни ків на ле жать: ви вер жен ня вул ка нів 
і по ши рен ня вул ка ніч но го пи лу в по віт ря, ура га ни й бу рі, 
що роз но сять пил, по ри й пи лок рос лин то що.

Чин ни ка ми гос по дар ської ді яль-
нос ті лю ди ни є спа лю ван ня сміт тя, 
су хо го лис тя, тра ви восени. У по віт рі 
наг ро мад жу ють ся до міш ки га зів, що є 
ви ки да ми за во дів, фаб рик, вуг леP, 
наф тоP й ме та ло до був них під при-
ємств то що. Це: суль фур(ІV) ок сид 
SO2, кар бон(ІІ) ок сид СО, ніт ро-
ген(ІV) ок сид NO2, ме тан СН4, амо-
ні ак NH3. Нед ба ле по вод жен ня з 
атом ною збро єю та мир ним ато мом 
спри чи нює заб руд нен ня по віт ря ра ді о- 
ак тив ни ми ре чо ви на ми (рис. 58).

Збе ре жен ня чис то ти по віт ря — 
спра ва не тіль ки Ук ра ї ни, а й між на-
род ної спільноти. 

Рис. 58. Аварія на 
ЧАЕС
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ОК СИ ГЕН — ХІ МІЧ НИЙ ЕЛЕ МЕНТ. Наз ва Ок си ген оз на чає 
«той, що пород жує кис ло ти». Цей еле мент є най по ши ре ні-
шим у при ро ді. Він міс тить ся в лі тос фе рі (47 % за ма сою), 
ат мос фе рі (23 % за ма сою) і гід рос фе рі (89 % за ма сою). 
Ок си ген вхо дить до скла ду во ди, по рід і мі не ра лів, ба га тьох 
не ор га ніч них та ор га ніч них ре чо вин. 

При га дай те й за пи шіть хі міч ний сим вол Ок си ге ну. Знай діть 
цей еле мент у пе рі о дич ній сис те мі. Оха рак те ри зуй те Ок си-
ген за да ни ми клі тин ки пе рі о дич ної сис те ми.

КИ СЕНЬ. ФІ ЗИЧ НІ ВЛАС ТИ ВОС ТІ КИС НЮ. Ки сень є прос тою 
ре чо ви ною хі міч но го еле мен та Ок си ге ну. 

При га дай те, що вам ві до мо про ки сень з ва шо го жит тє во го 
дос ві ду, з ін ших пред ме тів.

Ще у VІ ІІ ст. ки тай ський уче ний Мао Хоа ви я вив у 
скла ді по віт ря ки сень — газ, що під три мує ди хан ня й го рін ня. 
Че рез 10 сто літь цей газ був знову від кри тий дво ма єв ро пей-
ськи ми вче ни ми — К. Ше є ле (1771 р.) і Дж. Пріс тлі (1774 р.). 
Од нак в іс то рії від крит тя кис ню на ле жить Дж. Пріс тлі, бо 
К. Ше є ле опуб лі ку вав своє від крит тя піз ні ше (1777 р.).

Ше є ле Карл Віль гельм (1742–1786) — 
швед ський хі мік. Не ма ю чи за со бів для 
ви щої ос ві ти, він зай мав ся са мо ос ві тою та 
до сяг нув ве ли ких ус пі хів у хі міч но му 
екс пе ри мен ті. Ро бо та екс пе ри мен та то ра 
зро би ла йо го по пу ляр ним у всьо му сві ті. 
Він пер шим виз на чив склад по віт ря, хо ча 
ні ки сень, ні азот на той час не бу ли від кри ті. Зап ро по ну-
вав спо сіб до бу ван ня фос фо ру, ви ді лив у чис то му виг ля ді 
ман ган, хлор і ба рій ок сид, а та кож се чо ву, мо лоч ну й 
си ниль ну кис ло ти. До вів шкід ли вість для лю ди ни вди-
хан ня хло ру. Ми вживаємо де рев не ву гіл ля під час от ру-
єн ня, а здат ність ву гіл ля вби ра ти шкід ли ві га зи бу ла від-
кри та К. Ше є ле. Від крит тя мо ліб де ну й воль фра му теж 
на ле жить цьо му ви дат но му вче но му. 
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Пріс тлі Джо зеф (1733–1804) — анг-
лій ський уче ний, на ту ра ліст, фі ло соф, гро-
мад ський ді яч. Від крив ки сень і вуг ле кис-
лий газ. До був ки сень роз кла дом мер ку-
рій(ІІ) ок си ду та дос лі див йо го влас ти-
вос ті. Дос лід жен ня Дж. Пріс тлі прис вя че ні 
вив чен ню га зів. Роз чи ня ю чи вуг ле кис лий 

газ у во ді, він от ри мав ві до му вам га зо ва ну во ду. Дос лід жу-
ю чи ріст і жив лен ня рос лин, ви я вив, що рос ли ни пог ли на-
ють з по віт ря вуг ле кис лий газ і ви ді ля ють ки сень. Так бу ло 
від кри то фо то син тез. До був ніт ро ген(ІІ) ок сид, гід ро ген 
хло рид, амо ні ак; по яс нив пе рет во рен ня ніт ро ген(ІІ) ок си ду 
на ніт ро ген(ІV) ок сид. Знав 9 іно зем них мов.

Мо ле ку ла кис ню скла да єть ся з двох ато мів. Йо го хі міч на 
фор му ла — О2. За нор маль них умов (тем пе ра ту ра 0 °С, 
тис к 101,3 кПа) ки сень пе ре бу ває в газуватому ста ні, не має 
сма ку, за па ху, тро хи важ чий за по віт ря. Ма са по віт ря 
об’ємом 1 л (н. у.) ста но вить 1,29 г, а ма са та ко го са мо го 
об’єму кис ню — 1,43 г.

Об чис літь від нос ну мо ле ку ляр ну ма су кис ню. У скіль ки ра зів 
ки сень важ чий за по віт ря?

Ки сень є ма ло роз чин ним у во ді: у 1 л мож на роз чи ни ти 
тіль ки 0,04 г кис ню. За тем пе ра ту ри –183 °С ки сень пе рет во-
рю єть ся на рух ли ву рі ди ну бла кит но го ко льо ру. За по даль-
шо го охо лод жен ня (до –219 °С) він стає твер дою ре чо ви ною 
си ньо го ко льо ру, ду же по діб ною до крис та лів льо ду. 

ФІ ЗІ О ЛО ГІЧ НА ДІЯ.  Ки сень бе ре ак тив ну участь у про це сах 
ди хан ня всіх жи вих ор га ніз мів. Че рез ле ге ні лю ди ни ки сень 
пот рап ляє в кров, яка роз но сить йо го до всіх ор га нів і клі-
тин. На клі тин но му рів ні від бу ва ють ся ре ак ції окис нен ня з 
ви ді лен ням теп ло ти й вуг ле кис ло го га зу.

От же, для лю ди ни ди хан ня — жит тє во важ ли вий про-
цес. То му чис те по віт ря, яке міс тить дос тат ню кіль кість 
кис ню, за без пе чує жит тє ді яль ність ор га ніз му: під три мує 
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пос тій ну тем пе ра ту ру ті ла, ро бо ту м’язів, хо ро ший нас трій 
і здо ро вий жит тє вий то нус. Це і є ва ша осо бис тіс на цін-
ність здо бу тих знань про по віт ря, Ок си ген і ки сень.  

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 По віт ря — при род на су міш га зів, до скла ду якої вхо дять 
за об’ємом: азот (78 %), ки сень (21 %), бла го род ні га зи 
(0,93 %) і кар бон(ІV) ок сид (0,03 %).

 Ок си ген — хі міч ний еле мент, по ряд ко вий но мер яко го — 
8, сим вол — О, від нос на атом на ма са — 16, у яд рі ато ма 
міс тить ся 8 про то нів і 8 ней тро нів. Нав ко ло яд ра ато ма 
ру ха ють ся 8 елек тро нів.

 Ки сень — прос та га зу ва та ре чо ви на, ут во ре на еле мен-
том Ок си ге ном. Хі міч на фор му ла — О2, від нос на мо ле ку-
ляр на ма са — 32. Ма ло роз чин ний у во ді, за пев них умов 
пе рет во рю єть ся на рі ди ну бла кит но го ко льо ру, а 
ос тан ня — на крис та ли си ньо го ко льо ру, по діб ні до льоду. 
Не має за па ху й сма ку.

 Ки сень є жит тє во важ ли вою для жи вих ор га ніз мів ре чо ви-
ною. За йо го учас тю від бу ва єть ся про цес ди хан ня, об мін 
ре чо вин.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Оха рак те ри зуй те склад по віт ря.
2. По яс ніть, яке зна чен ня має чис те по віт ря для жи вих ор га-

ніз мів і здо ров’я лю ди ни.
3. Оха рак те ри зуй те еле мент Ок си ген, ви ко рис тав ши пе рі о-

дич ну сис те му еле мен тів.
4. Оха рак те ри зуй те ки сень, йо го фі зич ні влас ти вос ті, по ши-

рен ня в при ро ді.
5. По яс ніть фі зі о ло гіч ну дію кис ню на ор га нізм.
6. Зап ро по нуй те спо со би ді яль нос ті лю ди ни, що за по бі га-

ють заб руд нен ню по віт ря. 

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ

В іс то рії хі міч ної на у ки ки сень бу ло від кри то три чі: К. Ше є-
ле в 1771 р., А. Ла ву а зьє та Дж. Пріс тлі — у 1774 р. Між ін шим, 
Дж. Пріс тлі про вів та кі са мі дос лід жен ня, як і А. Ла ву а зьє.
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§ 16. За кон збе ре жен ня ма си ре чо вин.
Хіміч ні рів нян ня

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти , які знан ня на зи ва ють за ко ном;
 роз різ ня ти  схе му ре ак ції та хі міч не рів нян ня;  
 роз умі ти  поняття «хі міч не рів нян ня»;
 фор му лю ва ти за кон збе ре жен ня ма си ре чо вин;
 по яс ню ва ти  сут ність за ко ну збе ре жен ня ма си ре чо-

вин і рів нянь ре ак цій; 
 умі ти скла да ти рів нян ня хі міч них ре ак цій, чи та ти їх;
 фор му ва ти  здат нос ті до ово ло дін ня хі міч ною мо вою.

ЗА КОН ЯК ФОР МА НА У КО ВИХ ЗНАНЬ. Кож на на у ка ба зу єть ся 
на знан нях, які здо бу ло людс тво в про це сі сво го іс то рич но го 
роз вит ку. Та кі знан ня на зи ва ють за ко на ми. Во ни ві доб ра-
жа ють най сут тє ві ші пов то рю валь ні або ста лі зв’яз ки між 
яви ща ми, про це са ми, пред ме та ми в нав ко лиш ньо му сві ті.

Вив че ні ва ми пер ші по нят тя пе рі о дич но го за ко ну да ють 
де я кі уяв лен ня про іс ну ван ня в при ро ді пе рі о дич нос ті, 
по чи на ю чи з бу до ви та влас ти вос тей час ти нок мік рос ві ту до 
ви ди мих змін: змі на дня й но чі, пір ро ку, фаз Мі ся ця, від ми-
ран ня лис тків на де ре вах во се ни та від ро д жен ня їх на вес ні.

Кож ний за кон, від кри тий у на у ці, є фор мою уза галь не-
них знань, на ос но ві яких мож на ба зу ва ти або пе ред ба чу-
ва ти но ві, ще не від кри ті знан ня.

Хі мія вив чає за ко ни, що по яс ню ють пе рет во рен ня спо-
лук. До них на ле жить за кон збе ре жен ня енер гії та за кон збе-
ре жен ня ма си ре чо вин. Обид ва за ко ни сфор му льо ва ні од но-
час но М. Ло мо но со вим у 1748 р. При род ни чі на у ки фі зи ка й 
хі мія роз гля да ють кож ний з них зок ре ма: фі зи ка — за кон 
збе ре жен ня енер гії, хі мія — за кон збе ре жен ня ма си ре чо вин. 

ЗА КОН ЗБЕ РЕ ЖЕН НЯ МА СИ РЕ ЧО ВИН. Упер ше за кон збе ре-
жен ня ма си ре чо вин був від кри тий М. Ло мо но со вим у 
1748 р. На ос но ві екс пе ри мен таль них дос лід жень, пов’яза-
них з про жа рю ван ням ре чо вин не у від кри тій по су ди ні, а в 
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за па я ній ре тор ті, уче ний до вів, що ма са ре чо вин ра зом з 
ре тор тою не змі ню ва ла ся. По над 40 ро ків піс ля ньо го цей 
за кон бу ло від кри то ще раз фран цузь ким хі мі ком А. Ла ву а-
зьє, не за леж но від сво го по пе ред ни ка.

Про ве де мо де монс тра цій ний дос лід, що ілюс трує за кон 
збе ре жен ня ма си ре чо вин у ла бо ра тор них умо вах.

При лад для дос лі ду скла да єть ся з дво ко лін ної про бір ки, 
те ре зів і різно ва жок (рис. 59). У дво ко лін ну про бір ку нал-
лє мо роз чи ни ре а ген тів. Зрів но ва жи мо шаль ки те ре зів. 
По тім на хи ли мо про бір ку так, щоб уміст роз чи ну з од но го 
ко лі на пе ре лив ся в дру ге. Уваж но спос те рі га є мо за пе ре бі-
гом ре ак ції та рів но ва гою те ре зів. 

Для кра щої на оч нос ті дос лі ду пот ріб но виб ра ти ви хід ні 
ре чо ви ни, які, вза є мо діючи, да ють яск ра во ви ра же ні 
оз на ки. Нап рик лад, роз чи ни куп рум(ІІ) суль фа ту й нат-
рій гід рок си ду. 

Чи по ру ши ла ся рів но ва га? Про ко мен туй те, чо му.

Су час не фор му лю ван ня за ко ну та ке.

Ма са ре чо вин, що всту пи ли в ре ак цію, до рів нює 
ма сі ре чо вин, що ут во ри ли ся піс ля ре ак ції.

Як що ж суть будьP я кої хі міч ної ре ак ції по ля гає в пе ре- 
г ру пу ван ні ато мів, з яких скла да ють ся спо лу ки (див. рис. 49), 
то оче вид но, що ато ми, скла до ві ви хід них ре чо вин, вхо дять 

Рис. 59. При лад для до ве ден ня 
за ко ну збе ре жен ня ма си ре чо вин
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до скла ду про дук тів ре ак ції. От же, ма са всіх ато мів до ре ак-
ції до рів нює ма сі ато мів піс ля ре ак ції.

Хі міч ні ре ак ції за пи су ють за до по мо гою хі міч них рів-
нянь.

ХІ МІЧ НІ РІВ НЯН НЯ. Хі міч не рів нян ня, як і схе ма ре ак ції, 
скла да єть ся з двох час тин: лі вої, у якій за пи су ють фор му ли 
ре чо вин, що всту па ють у ре ак цію (ви хід ні ре чо ви ни, або 
ре а ген ти), і пра вої, у якій ука зу ють фор му ли ре чо вин, що 
ут во ри ли ся піс ля ре ак ції (про дук ти ре ак ції). Ви хід ні ре чо-
ви ни й про дук ти ре ак ції спо лу ча ють ся зна ком плюс (+), 
як що їх біль ше ніж од на. Між лі вою та пра вою час ти на ми 
рів нян ня став лять знак рів нос ті (=). Нап рик лад:

во день + ки сень      =      во да

                           лі ва час ти на                   пра ва час ти на
                       ви хід ні ре чо ви ни             про дук ти ре ак ції

За до по мо гою хі міч них фор мул ви ще по да ний ви раз 
за пи су ють так: 

H2 + O2  H2O
Як що по ра ху ва ти кіль кість ато мів Гід ро ге ну до та піс-

ля ре ак ції, то їх кіль кість буде од на ко вою. Про те цьо го 
не мож на ска за ти про Ок си ген: у ре ак цію всту пає два 
ато ми (мо ле ку ла, що скла да єть ся з двох ато мів), а піс ля 
ре ак ції в скла ді мо ле ку ли во ди є ли ше один атом. Щоб 
за пи са ний вираз пе рет во рив ся на рів нян ня, згід но із 
за ко ном збе ре жен ня ма си ре чо вин, тре ба зрів ня ти кіль-
кість усіх ато мів до та піс ля ре ак ції. Для цьо го пе ред 
фор му ла ми ре чо вин прос тав ля ють чис ла, що от ри ма ли 
наз ву ко е фі ці єн ти:

2H2 + O2 = 2H2O
Рів нян ня чи та єть ся так: два! аш! два плюс о!д ва до рів нює 

два! аш! два !о.
Пе рег ля не мо те пер схе ми ре ак цій, на ве де ні в § 13. 

У схе мах (1), (2), (3), (9) кіль кість ато мів Каль цію, Кар-
бо ну, Гід ро ге ну, Ок си ге ну, Нат рію й Хло ру є од на ко вою до 
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і піс ля ре ак ції. От же, щоб за пи са ти рів нян ня цих ре ак цій, 
тре ба стріл ки за мі ни ти зна ка ми рів нос ті (=). От ри ма є мо 
від по від но рів нян ня ре ак ції (1), (2), (3), (9):

Са СО3 = СаО + СО2
СаО + Н2О = Са(ОН)2 
Na OH + HCl = NaCl + H2O 
С + О2 = СО2 

У схе мі (4) кіль кість ато мів Куп ру му збі га єть ся, про те 
кіль кість ато мів Ок си ге ну є різ ною. Щоб кіль кість ато мів 
Ок си ге ну до й піс ля ре ак ції бу ла од на ко вою, пе ред фор му-
лою куп рум(ІІ) ок си ду СuO по с та ви мо ко е фі ці єнт 2:

Сu + О2  2СuО
Це оз на чає, що піс ля ре ак ції ут во ри ло ся дві струк тур ні 

час тин ки куп рум(ІІ) ок си ду. Для цьо го до ре ак ції пот ріб но 
взя ти два ато ми Куп ру му. Пра виль не рів нян ня ре ак ції окис-
нен ня мі ді ма ти ме та кий виг ляд:

2Сu + О2 = 2СuО
У схе мі (7)

Zn + HCl = ZnCl2 + H2
у лі вій час ти ні є по од но му ато му Гід ро ге ну та Хло ру, а в 
пра вій — по два. Ко е фі ці єнт 2 пе ред фор му лою хло рид ної 
кис ло ти HCl зрів няє кіль кість цих ато мів. Рів нян ня ре ак ції 
на бу де та ко го виг ля ду:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
Схе ма ре ак ції (6) пе рет во рить ся на рів нян ня, як що 

пе ред фор му лою хло рид ної кис ло ти до ре ак ції та пе ред 
фор му лою во ди піс ля ре ак ції пос та ви ти ко е фі ці єн ти 3:

Fe(ОН)3 + 3HCl = FeCl3 + 3Н2О
От же, мо же мо сфор му лю ва ти виз на чен ня, що та ке 

хі міч не рів нян ня.

Хі міч не рів нян ня — це умов ний за пис хі міч ної ре ак-
ції за до по мо гою фор мул і ко е фі ці єн тів.
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Ско рис тав шись знан ня ми про від нос ні мо ле ку ляр ні 
ма си, ма те ма тич но пе ре ві ри мо дію за ко ну збе ре жен ня ма си 
ре чо вин:

2H2 + O2    =    2H2O

                            2 · 2 + 32             2 · 18
                               36 м. ч.            36 м. ч.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 За кон збе ре жен ня ма си ре чо вин — один з фун да мен-
таль них за ко нів хі мії, який чи та єть ся так: ма са ре чо вин, 

що всту пи ли в ре ак цію, до рів нює ма сі ре чо вин, що 

ут во ри ли ся піс ля ре ак ції.
 За кон збе ре жен ня ма си ре чо вин узя то за ос но ву скла-

дан ня хі міч них рів нянь.
 Хі міч не рів нян ня — це умов ний за пис хі міч ної ре ак ції за 

до по мо гою фор мул і ко е фі ці єн тів.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ ПЕ РЕ ВІР КИ ЗНАНЬ

1. Устав те про пу ще ні сло ва у вис ло вах:
 Ма са ре чо вин, що всту па ють в ре ак цію, ... ма сі ре чо вин, 

що ... піс ля ре ак ції.
 Хі міч не рів нян ня — це умов ний за пис ... ре ак ції за до по-

мо гою ... і ... .
 Ко е фі ці єнт — це чис ло, яке став лять пе ред ... і поз на чає 

кіль кість ок ре мих ... , ... .
2. Ука жіть пра виль ний за пис рів нян ня ре ак ції:
 а) Сu + О2 = СuО; б) 2Сu + О2 = 2СuО; в) Сu + О2 = 2СuО.
3. По рів няй те, чим від різ ня ють ся за пи си:
 а) Р + О2  Р2О5; б) 2SO2 + O2 = 2SO3.
4. Про чи тай те хі міч ні рів нян ня:
 а) Н2 + Cl2 = 2НCl; б) 2Zn + О2 = 2ZnО; в) Mg + 2HCl = MgCl2+ H2.
5. По яс ніть, що оз на ча ють циф ри, пос тав ле ні пе ред фор му-

ла ми спо лук у рів нян нях ре ак цій у зав дан ні 4.
6. Пе рет во ріть на хі міч ні рів нян ня схе ми ре ак цій:
 а) Cu + S  Cu2S;  б) HgO  Hg + O2;  в) Mg + O2  MgO;  

г) Р + O2  Р2О5; ґ) H2S + O2  SO2 + H2O. 
7. Обґ рун туй те, чо му між лі вою та пра вою час ти на ми рів-

нян ня став лять знак рів нос ті.
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8. Пе рет во ріть на хі міч ні рів нян ня схе ми ре ак цій:
 а) К + Н2О  КОН + Н2; б) Al + Fe2O3  Fe + Al2O3;
 в) Al(OH)3  Al2O3 + H2O; г) BaO + HNO3  Ba(NO3)2 + H2O.
9. Пе ре вір те роз ра хун ком дію за ко ну збе ре жен ня ма си 

ре чо вин на прик ла ді хі міч них рів нянь:
 а) Ва + H2O = Ва(ОН)2+ H2; б) 2Fe2O3 + 3С + 4Fe + 3СО2.

10. До пи шіть про пу ще ні фор му ли спо лук у схе мах і пе рет во-
ріть схе ми на хі міч ні рів нян ня:

 а) Na + H2O  Na OH + ?; б) Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + ?; 
в) Al + ?  Al2S3.

11. Ус та но віть від по від ність між ма сою ре а ген тів і ма сою про-
дук тів ре ак ції, ко рис ту ю чись за ко ном збе ре жен ня ма си 
ре чо вин.

  Ма са ре а ген тів, г Ма са про дук тів ре ак ції, г
 1 вуг лець (24), ки сень (64)   А 168
 2 алю мі ній (54), хлор (213)   Б 69,9
 3 маг ній (72), сір ка (96)   В 88
 4 ртуть (60,3), сір ка (9,6)   Г 267
     Ґ 154

§ 17. До бу ван ня кис ню. Ре ак ція роз кла ду

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти  ре ак ції, які взя то за ос но ву до бу ван ня кис ню в 
ла бо ра то рії та про мис ло вос ті, спо со би зби ран ня кис-
ню і ре ак ції роз кла ду;

 скла да ти рів нян ня ре ак цій до бу ван ня кис ню; 
 фор му лю ва ти  виз на чен ня ре ак ції роз кла ду, ка та лі-

за то ра і розуміти їхню суть;
 дос лід жу ва ти на яв ність кис ню; 
 фор му ва ти  здат нос ті до ово ло дін ня хі міч ною мо вою.  

З ІС ТО РІЇ ВІД КРИТ ТЯ. Вам уже ві до мо, що ки сень від кри-
ва ли три чі. Анг лій ський хі мік Дж. Пріс тлі до був ки сень у 
чис то му виг ля ді за до по мо гою екс пе ри мен ту. Він роз жа рив 
мер ку рій(ІІ) ок сид HgO, фо ку су ю чи со няч не про мін ня 
лін зою (рис. 60, с. 116). На стін ках при ла ду, у яко му про во-
див ся екс пе ри мент, з’яви ли ся кра пель ки сріб ляс тої ме та-
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ліч ної рту ті й ви ді ли ло ся до сить ба га то га зу. До бу тий газ 
ха рак те ри зу вав ся та ки ми влас ти вос тя ми: за па ле на свіч ка 
го рі ла в ньо му яск ра воP блис ку чим по лум’ям, а ди ха ти ним 
бу ло лег ко й при єм но.

ДО БУ ВАН НЯ КИС НЮ В ЛА БО РА ТО РІЇ. Про один з ла бо ра тор-
них спо со бів до бу ван ня кис ню вам уже ві до мо з дос лі ду, 
проведеного Дж. Пріс тлі.

Ре ак цію роз кла ду мер ку рій(ІІ) ок си ду в уже згадува-
ному експерименті мож на за пи са ти рів нян ням
                                                     t

2HgO = 2Hg + O2,

де t оз на чає, що ре ак ція від бу лася за наг рі ван ня.
Ре ак цію, опи са ну в дос лі ді Дж. Пріс тлі, не про во дять у 

шкіль них умо вах че рез ви со ку ток сич ну дію па рів рту ті. 
Про те іс нує ба га то ін ших ок си ге нов міс них ре чо вин, здат-
них роз кла да ти ся з ви ді лен ням кис ню. До них на ле жать: 
гід ро ген пе рок сид H2O2, ка лій хло рат KClO3, нат рій ніт-
рат Na NO3, ка лій ніт рат KNO3, во да H2O, ка лій пер ман га-
нат KMnO4 (мар ган ців ка) то що.

До сить без печ ним і дос туп ним у ла бо ра тор них умо вах є 
до бу ван ня кис ню роз кла дом гід ро ген пе рок си ду.

Д о с л і д  1. Нал лє мо в про бір ку гід ро ген пе рок си ду 
Н2О2 (рис. 61), умон ту є мо її в лап ку шта ти ва, а кі нець га зо-
від від ної труб ки опус ти мо в ци ліндр для зби ран ня кис ню. 
Наг рі є мо обе реж но про бір ку з уміс том і пе ре ві ри мо на 
на яв ність кис ню. Ки сень не ви ді ля єть ся. 

Рис. 60. При лад, за до по мо гою яко го 
Дж. Пріс тлі до був ки сень

O2

HgO
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Ви доз мі ни мо дос лід. У про бір ку з гід ро ген пе рок си дом 
до да мо трохи ман ган(ІV) ок си ду. У ци лін дрі зби ра єть ся 
газ ки сень.

На яв ність га зу пе ре ві ри мо тлі ю чою скіп кою. Як що опус-
ти ти її в ци ліндр, во на спа ла хує яск ра вим по лум’ям і го рить.

Яким спо со бом, на ва шу дум ку, зби ра ли ки сень?

Чо му ре ак ція від бу ва єть ся швид ко у ви пад ку, ко ли до 
ре а ген ту до да ти чор но го по рош ку ман ган(ІV) ок си ду? 
Ос тан ній про яв ляє здат ність прис ко рю ва ти пе ре біг хі міч-
но го пе рет во рен ня, але сам за ли ша єть ся нез мін ним. 
Рівняння реакції:
                                          t, MnO2

2H2O2   =   2H2O + O2

Ре чо ви ни, що прис ко рю ють хі міч ні ре ак ції, але не 
вит ра ча ють ся, на зи ва ють ка та лі за то ра ми.

Ре ак ції, що від бу ва ють ся за учас тю ка та лі за то рів, на зи-
ва ють ка та лі тич ни ми. Ка та лі тич ною є і ре ак ція до бу ван ня 
кис ню з ка лій хло ра ту за наг рі ван ня:
                                          t, MnO2

2KClO3    =    2KCl + 3O2
У жи вих ор га ніз мах теж міс тять ся ка та лі за то ри, що при- 

с ко рю ють хі міч ні ре ак ції в їх ніх клі ти нах. Та кі ка та лі за то ри 

Рис. 61. До бу ван ня кис ню роз кла-
дом гід ро ген пе рок си ду

O2

H2O2

MnO2
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на зи ва ють фер мен та ми. Во ни бе руть участь в усіх бі о ло гіч-
них пе рет во рен нях. Дію фер мен тів спос те рі га ють під час 
ви го тов лен ня си ру, ви пі кан ня хлі ба, ви роб ниц тва вин то що.

Під ді єю пос тій но го елек трич но го стру му во да теж роз-
кла да єть ся на два га зи — ки сень і во день:
                                               ел. струм

2H2O   =   2H2 + O2

СПО СО БИ ЗБИ РАН НЯ КИС НЮ. У хі міч них ла бо ра то рі ях за- 
с то со ву ють два спо со би зби ран ня кис ню: ви тіс нен ням 
по віт ря і во ди. З пер шим спо со бом ви оз на йо ми ли ся під 
час до бу ван ня кис ню з гід ро ген пе рок си ду. Йо го зас то со ву-
ють, ура хо ву ю чи те, що ки сень є важ чим за по віт ря, то му й 
мо же ви тіс ни ти по віт ря з по су ди ни, у яку йо го зби ра ють. 
Дру гий спо сіб ґрун ту єть ся на влас ти вос ті кис ню ду же сла-
бо роз чи ня ти ся у во ді (рис. 62).

У про мис ло вос ті ки сень до бу ва ють з по віт ря. Ос нов ним 
зав дан ням є від ді ли ти йо го від інших га зів, зок ре ма від азо-
ту. З ці єю ме тою по віт ря під тис ком зрід жу ють, а по тім по- 
с ту по во під ви щу ють тем пе ра ту ру. За тем пе ра ту ри –196 °С 
азот ви па ро ву єть ся. Ки сень за та ких умов за ли ша єть ся в 
рід ко му ста ні. Га зу ва тий ки сень збе рі га ють під ви со ким тис-
ком у ста ле вих ба ло нах, які за бу до вою по діб ні до тер мо са.

Ок рім цьо го спо со бу, ки сень у про мис ло вос ті до бу ва ють 
з во ди. Во да роз кла да єть ся на ки сень і во день, як що про пус-
ка ти крізь неї пос тій ний елек трич ний струм. Та ку ре ак цію 
на зи ва ють елек тро лі зом во ди.

Рис. 62. Зби ран ня кис ню ви тіс нен ням во ди

Кисень

KMnO4

Вата
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Елек тро ліз во ди мож на зас то су ва ти та кож для до бу-
ван ня вод ню (див. ре ак цію ви ще). 

РЕ АК ЦІЇ РОЗ КЛА ДУ. Ре ак ції до бу ван ня кис ню в ла бо ра то-
рії ха рак те ри зу ють ся тим, що з од ні єї ре чо ви ни до бу ва ють 
дві й біль ше ін ших спо лук. Та кий тип ре ак цій у хі мії на зи-
ва ють ре ак ці я ми роз кла ду.

Ре ак ції роз кла ду — це ре ак ції, під час яких з од ні єї 
склад ної ре чо ви ни ут во рю єть ся кіль ка прос ті ших за 
скла дом ре чо вин.

Поміркуйте, про що говорить сама назва типу реакцій?

Ду же ефек тною ре ак ці єю роз кла ду є дос лід «хі міч ний 
вул кан». У фар фо ро вій ступ ці роз ти ра ють оран же воP чер во ні 
крис та ли амо ній дих ро ма ту (NH4)2Cr2O7. Ви си па ють сіль на 
ме та ле ву плас тин ку, на да ю чи їй фор ми гір ки. У вер ши ну гір-
ки встав ля ють двіP три го лов ки сір ни ків і за па лю ють їх. Від 
теп ла, що ви ді ля єть ся па ла ю чи ми сір ни ка ми, по чи нає бур х-
ли во роз кла да ти ся амо ній дих ро мат. Із «кра те ра вул ка на» 
ви ки да єть ся сніп яск ра вих іс кор. Гір ка по міт но збіль шу єть ся 
від ут во ре но го під час ре ак ції хром(ІІІ) ок си ду тем ноP зе ле-
но го ко льо ру. Об’єм продуктів реакції є біль шим за об’єм ре а-
ген та. Увесь про цес на га дує ви вер жен ня вул ка на (рис. 63). 
Рів нян ня ці єї ре ак ції (не для за пам’ято ву ван ня):

(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4H2O + Cr2O3

Рис. 63. Хі міч ний вул кан
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Ре ак ції роз кла ду ві діг ра ють важ ли ву прак тич ну роль у 
жит ті лю ди ни. До них на ле жать: ре ак ція ви па лю ван ня вап-
ня ку, схе ма Са СО3  СаО + СО2, за якою в про мис ло-
вос ті до бу ва ють не га ше не вап но СаО; ре ак ція роз кла ду 
амо ній кар бо на ту (по рош ку до пе чи ва), яку мож на зоб ра-
зи ти схе мою (NH4)2CO3  NH3+ CO2 + H2O, то що.

Пе ре пи шіть ці схе ми в ро бо чий зо шит і пе рет во ріть їх на рів-
нян ня ре ак цій.

Чис лен ні ре ак ції роз кла ду пос тій но від бу ва ють ся в 
на шо му ор га ніз мі, зав дя ки чо му ви віль ня єть ся ба га то енер-
гії, не об хід ної для ро бо ти всіх ор га нів. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 У ла бо ра то рії ки сень до бу ва ють за до по мо гою ре ак цій роз-
кла ду ре чо вин, що міс тять Ок си ген: гід ро ген пе рок си ду 
Н2О2; ка лій хло ра ту KClO3; ка лі є вої чи нат рі є вої се літ ри, 
від по від но KNO3 чи Na NO3 то що. У про мис ло вос ті — дис-
тиляцією по віт ря за від по від них тем пе ра ту р і тис ку.

 Ре ак ції роз кла ду — ре ак ції, під час яких з од ні єї склад ної 
ре чо ви ни ут во рю єть ся де кіль ка прос ті ших за скла дом 
ре чо вин. Реакції розкладу ма ють ве ли ке прак тич не зна-
чен ня для жит тє ді яль нос ті ор га ніз мів і доб ро бу ту лю ди ни.

 Ре чо ви ни, що прис ко рю ють хі міч ні ре ак ції, але не вит ра-
ча ють ся, на зи ва ють ка та лі за то ра ми.

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ

 У про мис ло во му ви роб ниц тві застосовують понад 400 
ка та лі тич них ре ак цій.

 Фер мен ти ви ко рис то ву ють у фар ма цев тич ній про мис ло-
вос ті, ви роб ниц тві син те тич них мий них за со бів, мар га-
ри ну то що.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. По яс ніть на прик ла дах, що вам ві до мо про пер ші ла бо ра-
тор ні спро би до бу ван ня кис ню.

2. Пе рет во ріть схе ми на від по від ні рів нян ня ре ак цій:

                         t                              ел. струм                         t, MnO2        

 а) Ag2O  Ag +O2; б) H2O  H2 + O2; в) H2O2  H2O + O2.
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3. До пи шіть про пу ще ні фор му ли. Скла діть рів нян ня ре ак цій:

                           t                                                                              t, MnO2        

 а) Na NO3  Na NO2 + ?; б) NO2  NO + ?; в) KClO3  ? + O2.

4. До пи шіть про дук ти й пе рет во ріть схе ми на рів нян ня ре ак цій:

                                                                                    t                        
 а) H2O2  ? + ?; б) H2O  ? + ?; в) Na NO3  Na NO2 + ?.

ДОС ЛІД ЖУ Є МО ВДО МА

Для екс пе ри мен ту ви ко рис тай те розчин гід ро ген пе рок сиду 
з ма со вою час ткою розчиненої ре чо ви ни 3 %. Цей роз чин є в 
кож ній до маш ній ап теч ці. 

Пок ла діть на блюд це си рі й від ва ре ні хо лод ні кар топ лю, мор-
кву, бу ряк, м’ясо, сир. Крап ніть роз чи ном гід ро ген пе рок си ду на 
кож ний з них. Спос те рі гай те, як по во дить се бе гід ро ген пе рок-
сид. Опи шіть ва ші спос те ре жен ня.

§ 18. Хіміч ні влас ти вос ті кис ню. Ре ак ція 
спо лу чен ня. Ок си ди  

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти  хі міч ні влас ти вос ті кис ню, ре ак ції спо лу-
чен ня, ок си ди;

 роз різ ня ти  ре ак ції роз кла ду та спо лу чен ня, про це си 
го рін ня, по віль но го окис нен ня, ди хан ня; 

 скла да ти  рів нян ня ре ак цій, що ха рак те ри зу ють хі міч ні 
влас ти вос ті кис ню, вза є мо дію з прос ти ми ре чо ви на ми;

 по яс ню ва ти  суть ре ак цій роз кла ду та спо лу чен ня, 
го рін ня й по віль но го окис нен ня;

 фор му ва ти  здат нос ті зас то со ву ва ти ре ак ції го рін ня. 

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що вам ві до мо про 
ре ак ції го рін ня.

Хто з вас не спос те рі гав у пов сяк ден но му жит ті ре ак цію 
го рін ня? 

За па літь сір ник, і ви побачите, як горить де ре ви на. Вам, 
мабуть, не раз у ту рис тич них по хо дах до во ди ло ся роз во ди ти 
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ба гат тя, а вдо ма де кіль ка ра зів на день за па лю ва ти газ, що 
ви ко рис то ву єть ся як по бу то ве па ли во.

На ві що людс тво ви ко рис то вує ці ре ак ції? Оче вид но, що 
кож на із зга ду ва них ре ак цій го рін ня суп ро вод жу єть ся 
ви ді лен ням теп ла та світ ла. 

Го рін ня — це од на з пер ших хі міч них ре ак цій, що її 
ос во ї ла лю ди на з ча сів до бу ван ня вог ню. До те пер ця ре ак-
ція зас то со ву єть ся для при го ту ван ня їжі, обіг рі вання 
осель, ве ден ня про мис ло вих про це сів. Енер гія, що звіль-

ня єть ся під час го рін ня па ли ва, ви ко-
рис то ву єть ся для пе рет во рен ня на 
елек трич ну.

Що ж та ке ре ак ція го рін ня?
Роз гля не мо її на прик ла дах го рін ня 

прос тих і склад них ре чо вин.

ГО РІН НЯ НЕ МЕ ТА ЛІВ У КИС НІ. Вам уже 
ві до мо, що під час хі міч них реак цій 
ре чо ви ни заз на ють пев них змін. Та кі 
влас ти вос ті ре чо вин на зи ва ють хі міч-
ни ми.

Оз на йо ми мо ся з хі міч ни ми влас ти-
вос тя ми кис ню, ви ко нав ши де монс тра-
цій ні дос лі ди.

Д о с  л і д  1. Горіння фосфору в кисні 
(ви ко ну єть ся у ви тяж ній ша фі). На си-
пи мо в за ліз ну ложеч ку для спа лю ван ня 
ре чо вин чер во ний фос фо р (рис. 64 а). 
На г рі є мо її в по лум’ї так, щоб фос фор 
за го рів ся (рис. 64 б). Опус ти мо го рю чий 
фос фор у кол бу, по пе ред ньо за пов не ну 
кис нем. Фос фор зго ряє яск ра во-слі пу чим 
по лум’ям з ут во рен ням гус то го бі ло го 
ди му — фос фор(V) ок си ду (рис. 64 в). 
Зго дом дим ося де на стін ках кол би у 
виг ля ді бі ло го по рош ку (рис. 64 г). Від-
бу ла ся хі міч на ре ак ція

Рис. 64. Го рін ня 
фос фо ру в кис ні 

а            

в

б            

г            
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4P + 5O2 = 2P2O5

                            фос фор(V) ок сид

Уваж но спос те рі га ю чи цю ре ак цію, 
по мі ти мо, що во на суп ро вод жу ва ла ся 
зов ніш ні ми про я ва ми, зок ре ма ви ді-
лен ням світ ла й теп ло ти, змі ною за -
бар влен ня ре чо ви ни.

От же, фос фор го рить у кис ні з ут во-
рен ням склад ної ре чо ви ни фос фор(V) 
ок си ду.

Ана ло гіч но в кис ні зго ря ють прос ті 
ре чови ниP не ме та ли сір ка, вуг лець та 
ін ші (рис. 65).

Скла діть са мос тій но рів нян ня ре ак цій 
вуг ле цю й сір ки з кис нем, як що про-
дук та ми є від по від но кар бон(ІV) ок сид 
СО2 і суль фур(ІV) ок сид SO2. Про чи-
тай те рівняння реакцій.

Д о с  л і д  2. Горіння водню в кисні. 
У кис ні зго ря ють не тіль ки твер ді ре чо-
ви ни, а й га зи, нап рик лад во день. Для до бу ван ня вод ню на 
дно про бір ки по міс ти мо де кіль ка гра нул цин ку та дол лє мо 
хло рид ну кис ло ту. Про бір ку зак ри є мо кор ком з га зо від від-
ною труб кою. Зго дом по вер хня гра нул укри єть ся пу хир-
ця ми га зу, він ви ді ля єть ся че рез труб ку. Збе ре мо йо го в 
про бір ку, пе ре вер ну ту вгору дном, і пе ре ві ри мо на чис то ту.

У та ко му ж по ло жен ні про бір ку під не се мо до по лум’я 
наг рів но го при ла ду. Як що во день чис тий, він спо кій но 
за го ря єть ся, а як що ні, то про цес суп ро вод жу єть ся різ ким 
зву ком. Піс ля пе ре вір ки за па ли мо во день, що ви ді ля єть ся 
з га зо від від ної труб ки. Газ за го ря єть ся й го рить бла кит ним 
по лум’ям. Ут во рю ють ся мо ле ку ли во ди. 

Напишіть самостійно рівняння реакції та при га дай те, як 
пе ре ві ри ти ут во рен ня во ди.

Рис. 65. Го рін ня 
сір ки (а) і вуг ле цю 
(б) у кис ні 

а

б
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ВЗА Є МО ДІЯ КИС НЮ З МЕ ТА ЛА МИ. У кис ні зго ря ють і де я кі 
ме та ли, зокрема магній, залізо. 

Д о с  л і д  3. Горіння магнію в кисні.
Наг рі є мо в по лум’ї маг ні є ву дро ти ну, 
умон то ва ну в три мач, і опус ти мо в кол-
бу з кис нем. Маг ній зго ряє яск ра во-
слі пу чим по лум’ям, роз си па ю чи іск ри 
(рис. 66). До ре чі, маг ній, як хі міч но 
ак тив ний ме тал, зго ряє і на по віт рі.

По діб но до не ме та лів маг ній, зго-
ря ю чи в кис ні або в ат мос фе рі 
по віт ря, ут во рює маг ній ок сид:

                               2Mg + O2 = 2MgO

                                                              маг ній ок сид

От же, у кис ні го рять де я кі ме та ли з ут во рен ням від по-
від них ок си дів.

Го рін ня — це про цес окис нен ня.

Го рін ня — це ре ак ції окис нен ня ре чо вин, що від бу ва-
ють ся з ви ді лен ням теп ла й світ ла.

При га дай те, як ки сень ре а гує із за лі зом. Від тво ріть рів нян ня 
ре ак ції.

Ре чо ви ни фос фор, сір ка, вуг лець, маг ній, за лі зо всту па-
ють у ре ак ції з кис нем у віль но му ста ні з ут во рен ням склад-
них ре чо вин, до скла ду яких вхо дить еле мент Ок си ген. 

Про а на лі зуй те склад ре чо вин, що ут во ри ли ся піс ля ре ак цій 
го рін ня неме та лів і ме та лів.

ПО ВІЛЬ НЕ ОКИС НЕН НЯ. Не всі ре чо ви ни ре а гу ють з кис нем 
од на ко во. Де я кі ре ак ції їх вза є мо дії з кис нем від бу ва ють ся 
без ви ді лен ня світ ла, а в умо вах, ко ли ре чо ви на ре а гує 
по віль но, теп ло та ви ді ля єть ся пос ту по во, без за го рян ня. 
Роз гля не мо прик лад.

Д о с  л і д  4. Окиснення міді. Мід ну дро ти ну, зак ру че ну в 
спі раль, наг рі є мо в по лум’ї. (Для ви ди мих змін, що від бу ва-

Рис. 66. Го рін ня 
маг нію в кис ні
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ють ся з дро ти ною, дос тат ньо кис ню 
по віт ря). На по вер хні дро ти ни ут во-
рю єть ся чор ний на літ — куп рум(ІІ) 
ок сид. Го рін ня не спос те рі га єть ся, 
але ут во рен ня ре чо ви ни чор но го 
ко льо ру свідчить, що ре ак ція від бу-
ла ся (рис. 67). Та кий про цес на зи ва-
ють по віль ним окис нен ням. Ре чо ви на, 
що ре а гує з кис нем, окис ню єть ся.

По нят тя «окис нен ня» є більш 
за галь ним від по нят тя «го рін ня». 
Од но час но з окис нен ням про хо дить 
ін ший про цес — від нов лен ня, який ви 
вив ча ти ме те тро хи піз ні ше.

Рів нян ня ре ак ції окис нен ня мі ді:
2Cu + O2 = 2CuO                                                     

                                              куп рум(ІІ) ок сид

Ця ре ак ція спос те рі га єть ся в при род них умо вах. Мід на 
чи алю мі ні є ва бля ха з ча сом окис ню єть ся з ут во рен ням 
за хис ної окис ної плів ки, сріб ні ви ро би вкри ва ють ся чор-
ним на льо том. Теп ло ту по віль но го окис нен ня ви ко рис то-
ву ють у теплицях.

Про цеси окис нен ня від бу ва ють ся в ор га ніз мах лю ди ни, 
рос лин і тва рин. Їх на зи ва ють ди хан ням. Ди хан ня — це 
су куп ність ре ак цій окис нен ня ор га ніч них ре чо вин, унас лі-
док чо го ви віль ня єть ся енер гія, що за без пе чує ро бо ту всіх 
ор га нів. Інак ше ка жу чи, ди хан ня — це про цес га зо об мі ну 
між ор га ніз мом і зов ніш нім се ре до ви щем. Вди ха ю чи 
по віт ря, що міс тить ки сень, ор га ніч ні ре чо ви ни окис ню-
ють ся до вуг ле кис ло го га зу та во дя ної па ри й ви во дять ся 
на зов ні під час ви ди хан ня. Нес та ча кис ню в по віт рі або за- 
б руд не не по віт ря спри чи ня ють по ру шен ня ре гу ля ції 
ди хан ня.

От же, ки сень ві діг рає важ ли ву бі о ло гіч ну роль — здат-
ність під три му ва ти об мін ре чо вин і жит тє ді яль ність ор га-
ніз мів зав дя ки ре ак ці ям окис нен ня.

Рис. 67. Окис нен ня 
мід ної дро ти ни
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ОЗОН. Під час про ход жен ня че рез ки сень елек трич но го 
роз ря ду він пе рет во рю єть ся на озон. Це газ бла кит но го 
за бар влен ня, з різ ким за па хом. Озон роз чин ний у во ді й 
ор га ніч них роз чин ни ках, от руй ний.

У хвой них лі сах, що ба га ті на смо лис ті ре чо ви ни, ос тан ні 
ма ють здат ність окис ню ва ти ся з ви ді лен ням озо ну. Під 
ді єю гро зо вих роз ря дів в ат мос фе рі теж від бу ва єть ся пе ре-
т во рен ня кис ню на озон: 3О2       2О3 (рис. 68).

У ра зі силь но го охо лод жен ня за тем пе ра ту ри –112,3 °С 
і тис ку 150 атм озон ут во рює тем ноP фі о ле то ву рі ди ну, яка 
твер дне за тем пе ра ту ри –251,5 °С, ут во рю ю чи та ко го ж 
за бар влен ня крис та ли.

Озон ак тив ні ший за ки сень, лег ко зне бар влює фар би, 
руй нує ор га ніч ні спо лу ки. Окис ню валь ні влас ти вос ті озо-
ну зас то со ву ють для від бі лю ван ня тка нин, де зін фек ції 
по віт ря, зне за ра жен ня во доп ро від ної во ди.

В ат мос фе рі озон роз мі ще ний су ціль ним ша ром на 
ви со ті від 10 до 60 км з най біль шою кон цен тра ці єю на по- 
з нач ках 20–25 км.

Озо но вий шар за хи щає жи ві ор га ніз ми на шої пла не ти 
від згуб но го впли ву ко рот кох ви льо во го ульт ра фі о ле то-
во го вип ро мі ню ван ня Сон ця. На у кою до ве де но, що без 
озо но во го за хис ту жит тя на Зем лі не іс ну ва ло б, бо ве ли кі 
до зи ульт ра фі о ле то во го вип ро мі ню ван ня спри чи ню ють 
за ги бель жи вих клі тин. Озо но вий шар за хи щає Зем лю від 
пе рег рі ван ня, пог ли на ю чи теп ло, що від хо дить від неї.

РЕ АК ЦІЇ СПО ЛУ ЧЕН НЯ. Ре ак ції вза є мо дії прос тих ре чо вин 
ме та лів і не ме та лів з кис нем на ле жать до ре ак цій спо лу чен ня.

Рис. 68. Схема утворення озону з кисню
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Ре ак ції спо лу чен ня — це ре ак ції, під час яких з двох 
або біль ше ви хід них ре чо вин ут во рю єть ся од на 
склад на ре чо ви на.

ОК СИ ДИ. Під час вза є мо дії ре чо вин з кис нем ут во рю-
ють ся но ві ре чо ви ни: фос фор(V) ок сид P2O5, кар бон(ІV) 
ок сид CO2, суль фур(ІV) ок сид SO2, маг ній ок сид MgO та 
ін. Та кі ре чо ви ни ма ють за галь ну на з ву ок си ди й ут во рю-
ють ок ре мий клас не ор га ніч них спо лук.

Ок си ди — це склад ні ре чо ви ни, ут во ре ні дво ма          
еле мен та ми, один з яких — Ок си ген (рис. 69).

Май же всі еле мен ти пе рі о дич ної сис те ми (ви ня ток ста-
нов лять ли ше де я кі інер тні еле мен ти) ма ють здат ність спо-
лу ча ти ся з кис нем за нор маль них або змі не них умов, тоб то 
під час наг рі ван ня, змі ни тис ку то що.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ки сень — ре чо ви на, що лег ко всту пає в хі міч ні ре ак ції з 
не ме та ла ми та ме та ла ми. Унас лі док цих ре ак цій ут во рю-
ють ся склад ні ре чо ви ни — ок си ди.

 Ре ак ції кис ню з ре чо ви на ми на зи ва ють окис нен ням. 
Се ред ре ак цій окис нен ня роз різ ня ють ре ак ції го рін ня та 
по віль но го окис нен ня.

 Ре ак ці ї спо лу чен ня — ре ак ції, під час яких з двох або 
біль ше ви хід них ре чо вин ут во рю єть ся од на склад на ре чо-
ви на.

 Ок си ди — склад ні ре чо ви ни, ут во ре ні дво ма еле мен та ми, 
один з яких — Ок си ген.

+ =

Рис. 69. Схема реакції сполучення вуглицю з киснем з утворен-
ням карбон(IV) оксиду
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 Ки сень має здат ність за пев них умов пе рет во рю ва ти ся на 
озон О3 — газ бла кит но го за бар влен ня, з різ ким за па хом. 
Озон — більш активний окис ник, ніж ки сень.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Об чис літь від нос ні мо ле ку ляр ні ма си кис ню й озо ну O3.
2. Пе ре лі чіть фі зич ні влас ти вос ті кис ню.
3. Сфор му люй те виз на чен ня ре ак цій: а) го рін ня; б) по віль-

но го окис нен ня.
4. Скла діть рів нян ня ре ак цій го рін ня вуг ле цю та маг нію.
5. До пи шіть про дук ти ре ак цій. Пос тав те ко е фі ці єн ти:
 а) Si + O2 = ;  б) Al + O2 = ;  в) B + O2 =  ;  г) Zn + O2 = .                                    
6. На пи шіть рів нян ня ре ак цій між ре чо ви на ми, що по да ні 

фор му ла ми:
 а) Se і O2; б) S і O2; в) Fe і O2; г) Р і O2; ґ) Са і O2; д) Al і O2.
7. По яс ніть, які з ре ак цій зав дан ня 5 на ле жать до го рін ня, 

а які — до окис нен ня.
8. Під час ре ак ції го рін ня вуг ле цю ма сою 2,4 г ут во рив ся кар-

бон(ІV) ок сид ма сою 8,8 г. Об чис літь ма су кис ню, що 
вступив у реакцію.

9. На пи шіть рів нян ня ре ак цій: а) між каль ці єм і кис нем; 
б) фос фо ром і кис нем; в) си лі ці єм і кис нем; г) до бу ван ня 
кис ню з гід ро ген пе рок си ду; ґ) до бу ван ня кис ню з ка лій 
пер ман га на ту; д) окис нен ня цин ку; е) окис нен ня мі ді; 
є) добування кисню з калій хлорату KClO3. Кла си фі куй те 
ре ак ції за ти па ми. Наз віть ут во ре ні про дук ти ре ак цій.

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ 

 Ки сень у рід ко му ста ні при тя гу єть ся маг ні том.
 Лю ди на за од ну хви ли ну вди хає 5 см3 кис ню, а за до бу — 

7200 см3 або 72 м3.
 У 1982 р. вче ні ви я ви ли над Ан тар кти дою «озо но ву дір-

ку», яка на цей час має ді а метр по над 1000 км і пе ре мі-
ща єть ся до Авс тра лії. При чиною пош код жен ня озо но-
во го ша ру є без гос по дар на ді яль ність люди ни: заб руд-
нен ня по віт ря га за ми фре о на ми. До ве де но, що од на 
мо ле ку ла фре о ну зни щує 100 тис. мо ле кул озо ну. Че рез 
це зас то су ван ня фре о нів різ ко ско ро че но. Од нак до 
по до лан ня ці єї проб ле ми да ле ко, бо фре о ни збе рі га-
ють ся в ат мос фе рі 50–100 ро ків. 
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§ 19. Вза ємо дія кис ню зі склад ни ми
ре чо ви на ми

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 зна ти  ре ак ції вза є мо дії кис ню зі склад ни ми ре чо ви-
на ми, умо ви ви ник нен ня та при пи нен ня го рін ня;

 ана лі зу ва ти  пе ре біг ре ак цій го рін ня склад них ре чо-
вин, їх сут ність; 

 скла да ти  рів нян ня ре ак цій, що ха рак те ри зу ють 
хі міч ні влас ти вос ті кис ню, вза є мо дію зі склад ни ми 
ре чо ви на ми; 

 фор му ва ти здат нос ті зас то со ву ва ти ре ак ції го рін ня.  

ВЗА Є МО ДІЯ КИС НЮ ЗІ СКЛАД НИ МИ РЕ ЧО ВИ НА МИ. У § 18 ви 
оз на йо ми ли ся з влас ти віс тю кис ню ре а гу ва ти з прос ти ми 
ре чо ви на ми. А чи вза є мо діє ки сень зі склад ни ми ре чо ви-
на ми? Відповіді на це запитання допоможе знайти де монс-
тра цій ний дос лід.

За па літь при род ний газ, що ви ко рис то ву єть ся як по бу-
то ве па ли во. До йо го скла ду вхо дить в ос нов но му газ ме тан 
CH4. На по віт рі він го рить бла кит ним по лум’ям. 

При га дай те, які про дук ти ут во рю ють ся піс ля зго рян ня і як 
пе ре ві ри ти це екс пе ри мен таль но.

Рів нян ня ре ак ції го рін ня ме та ну має та кий виг ляд:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

По яс ніть, які ще яви ща, крім ут во рен ня ок си дів, спос те рі га-
ють ся під час зго рян ня ме та ну.

Пов не окис нен ня глю ко зи С6Н12О6 (або го рін ня) від бу-
ва єть ся з ут во рен ням кін це вих про дук тів кар бон(ІV) ок си ду 
та во ди. Схе ма ре ак ції:

С6Н12О6 + О2  CO2 + H2O

Знай діть ко е фі ці єн ти й пе рет во ріть схе му на рів нян ня ре ак ції.
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У всіх по пе ред ніх ви пад ках роз гля да ло ся го рін ня ор га-
ніч них ре чо вин. Од нак у ре ак ції го рін ня мо жуть всту па ти 
й склад ні не ор га ніч ні спо лу ки. Нап рик лад, во день (прос та 
ре чо ви на, ут во ре на ато ма ми Гід ро ге ну) із сір кою ут во рює 
склад ну ре чо ви ну гід ро ген суль фід H2S.

Ки сень має здат ність пов ніс тю окис ню ва ти гід ро ген 
суль фід з ут во рен ням ок си дів тих еле мен тів, що вхо дять до 
йо го скла ду.

На пи шіть са мос тій но рів нян ня ре ак ції го рін ня гід ро ген 
суль фі ду.

Ре ак ції по віль но го окис нен ня та го рін ня прос тих і 
склад них ре чо вин ма ють ве ли ке прак тич не зна чен ня для 
лю ди ни. За їх учас тю до бу ва ють ок си ди, що мо жуть бу ти 
як си ро ви ною для про мис ло вос ті, так і ви ко ну ва ти фун кції 
ка та лі за то рів у ви роб ни чих про це сах. З ци ми ре ак ці я ми 
пов’яза ний про цес ди хан ня. Люд ський ор га нізм ви ко рис-
то вує глю ко зу та ін ші ор га ніч ні ре чо ви ни як дже ре ло енер-
гії, яка ви віль ня єть ся від їх окис нен ня. Під час по віль но го 
окис нен ня (гнит тя реш ток рос лин) ви ді ля єть ся теп ло та, 

яку ви ко рис то ву ють у теп ли цях для 
ви ро щу ван ня ово чів. 

Елек трич ну енер гію, що за без пе-
чує на се лен ня світ лом, до бу ва ють пе- 
рет во рен ням теп ло вої енер гії. У по бу ті 
ре ак цію го рін ня ви ко рис то ву ють для 
при го ту ван ня їжі, а го рін ня су хо го 
паль но го, дров — у ту рис тич них по хо-
дах (рис. 70). До речі, під час ви конан ня 
ла бо ра тор них дос лі дів і прак тич них 
ро біт ре ак ції го рін ня зас то со ву ють 
для наг рі ван ня ре чо вин до тем пе ра тур 
пе ре бі гу хі міч них ре ак цій.

По шу кай те біль ше ін фор ма ції про прак тич не зна чен ня ре ак-
цій го рін ня та по віль но го окис нен ня.

Рис. 70. Горіння 
дров
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УМО ВИ ВИ НИК НЕН НЯ ТА ПРИ ПИ НЕН НЯ ГО РІН НЯ. Як ви вже 
пе ре ко на ли ся, для ви ник нен ня го рін ня пот ріб но ви ко на ти 
дві умо ви:

1) наг рі ти ре чо ви ну до тем пе ра ту ри її зай ман ня;
2) за без пе чи ти пос тій ний дос туп по віт ря або кис ню. 
Тем пе ра ту ри зай ман ня для різ них ре чо вин є не од на ко-

ви ми. До сить низь кою тем пе ра ту рою зай ман ня ха рак те ри-
зу єть ся бі лий фос фор, во на ста но вить 40 °С. Для сір ки й 
вуг ле цю — від по від но 270 °С і 350 °С.

Для при пи нен ня го рін ня не об хід но лік ві ду ва ти ці умо-
ви: охо ло ди ти ре чо ви ну, що го рить, ниж че тем пе ра ту ри її 
зай ман ня та при пи ни ти дос туп по віт ря.

Зап ро по нуй те спо со би охо лод жен ня го рю чих ре чо вин 
(пред ме тів) і пе рек рит тя дос ту пу по віт ря (кис ню) до них.

З ме тою збе ре жен ня жит тя та здо ров’я пот ріб но зна ти, 
що ре ак ції го рін ня в разі нев мі лого ни ми ке ру ва ння мо жуть 
зав да ва ти лю ди ні шко ди. 

Під час по віль но го окис нен ня від бу ва єть ся псу ван ня 
де та лей ма шин (ржа він ня), що мо же приз вес ти до ава рій. 
На ве ли ких під при ємс твах одяг, про сяк ну тий мас ти ла ми й 
ски ну тий ку пою, мо же са мо зай ня ти ся й спричинити по же жу. 
Ана ло гіч но са мо зай ман ня від бу ва єть ся на зер нос хо ви щах, 
як що на сін ня не дос тат ньо про су ше не. 

Не об хід но пам’ята ти, що змі шу ван ня ме та ну з кис нем у 
спів від но шен ні 1 : 2 є ви бу хо не без печ ним. 

Зап ро по нуй те за хо ди що до усу нен ня не без пе ки ви бу ху при-
род но го га зу в по бу ті. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ки сень — ре чо ви на, що лег ко всту пає в хі міч ні ре ак ції не 
тіль ки з прос ти ми, а й зі склад ни ми ор га ніч ни ми та не ор-
га ніч ни ми ре чо ви на ми. Про дук та ми ре ак цій го рін ня 
склад них ре чо вин є ок си ди.

 Під час го рін ня склад них ре чо вин кож ний еле мент, що 
вхо дить до їх скла ду, окис ню єть ся.
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 Ре ак ції го рін ня, по віль но го окис нен ня ма ють ве ли ке прак-
тич не зна чен ня в про мис ло вос ті, сіль сько му гос по дарс-
тві, по бу ті та в жит тє ді яль нос ті ор га ніз мів. Од нак неп ра-
виль не по вод жен ня з ни ми мо же спричинити ви ник нен ня 
по жеж, не щас ні ви пад ки.

 Умо ва ми ви ник нен ня го рін ня є наг рі ван ня ре чо ви ни до 
тем пе ра ту ри її зай ман ня та за без пе чен ня пос тій но го дос-
ту пу кис ню або по віт ря. Для при пи нен ня го рін ня ці умо ви 
пот ріб но лік ві ду ва ти.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. На пи шіть фор му ли прос тих і склад них ре чо вин, що всту-
па ють в ре ак ції го рін ня. Наз віть реагенти й речовини, що 
ут во рю ють ся.

2. Допишіть продукти реакцій, де це потрібно, і перетворіть 
схеми на відповідні рів нян ня ре ак цій:

 а) Fe + O2  ; б) H2S + O2  SО2 + Н2О. 
3. По яс ніть, чим від різ ня єть ся го рін ня ре чо вин у чис то му 

кис ні від го рін ня на по віт рі.
4. Пос тав те ко е фі ці єн ти в схе мах ре ак цій:
 а) С3Н8 + О2  СО2 + Н2О; б) СО + О2  СО2; в) SО2 + О2  

SО3; г) С2Н5ОН + О2  СО2 + Н2О.
5. По яс ніть, за яких умов ви ни кає го рін ня ре чо вин. Наведіть 

приклади при пи нення го рін ня без шкоди для здоров’я.
6. До пи шіть про дук ти ре ак цій, де це пот ріб но. Перетворіть 

схеми на рівняння, поставивши ко е фі ці єн ти:
 а) С4Н9ОН + О2  СО2 + ?; б) С2Н4 + О2  ? + Н2О; в) H2S + 

+ ? = ? + Н2О; г) С3Н8 + ?  ? + Н2О.
7. Під час зго рян ня фос фо ру ма сою 124 г ут во рив ся фос-

фор(V) ок сид ма сою 284 г. Об чис літь, яка ма са кис ню 
всту пи ла в ре ак цію.

8. По яс ніть, чо му в хо лод ну по ру ро ку під час при го ту ван ня їжі 
ві кон не скло вкри ва єть ся кра пель ка ми во ди. Де в при ро ді 
зус трі ча єть ся та ке яви ще?

9. Об чис літь, яка ма са ок си ду три ва лен тно го металічного 
елемента ут во рить ся, як що в ре ак цію з кис нем ма сою 96 г 
всту пив ме тал ма сою 108 г. За пи шіть за галь ну фор му лу 
цьо го ок си ду.

10. Обґ рун туй те, як екс пе ри мен таль но до вес ти, що під час 
го рін ня при род но го га зу ме та ну ут во рю єть ся вуг ле кис лий 
газ і во дя на па ра. На пи шіть рів нян ня ре ак ції.
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ДОС ЛІД ЖУ Є МО ВДО МА

1. Зак рі піть не ве ли ку свіч ку на під став ці й за па літь ґніт. 
Нак рий те її склян кою та спос те рі гай те за про це сом 
го рін ня. Які змі ни відбуваються? Зро біть від по від ні вис-
нов ки. 

2. Ще раз за па літь ґніт свіч ки. Нак рий те її скля ною бан кою 
об’ємом 1 л та спос те рі гай те за про це сом го рін ня. Які змі-
ни відбуваються? Зро біть від по від ні вис нов ки, по рів няв ши 
з по пе ред нім дос лі дом.

Прак тич на ро бо та 4

До бу ван ня кис ню з гід ро ген пе рок си ду,

зби ран ня, до ве ден ня йо го на яв нос ті

При га дай те пра ви ла по вод жен ня з ла бо ра тор ним шта ти-
вом, наг рів ним при ла дом, пра ви ла йо го за па лю ван ня.

При го туй те все не об хід не для ви ко нан ня прак тич ної 
ро бо ти. Скла діть при лад з про бір ки, кор ка, га зо від від ної 
труб ки, як по ка за но на рисунку 61. 

З а в  д а н  н я  1. На лий те в про бір ку розчин гід ро ген 
пе рок си ду об’ємом 2–2,5 мл. До дай те не ве ли ку пор цію 
ман ган(ІV) ок си ду, ду же швид ко й щіль но зак рий те про-
бір ку кор ком з га зо від від ною труб кою. Ук рі піть про бір ку в 
лап ці шта ти ва, а кі нець труб ки опус тіть на дно пробіркиP 
прий ма ча (склянки).  

З а в  д а н  н я  2. Збе ріть ки сень ви тіс нен ням по віт ря 
(рис. 71) або ви тіс нен ням во ди.

При га дай те, на якій влас ти вос ті кис ню ґрун ту ють ся та кі спо-
со би зби ран ня кис ню.

З а в  д а н  н я  3. Вип ро буй те тлі ю чою скіп кою на яв ність 
кис ню в пробірці-приймачі. Як що скіп ка спа ла хує зра зу ж, 
ко ли її під нес ти до краю пробірки, то во на на пов не на кис-
нем. Нак рий те пробір ку скля ною плас тин кою та при пи ніть 
наг рі ван ня.
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Опи шіть ва ші спос те ре жен ня. Скла діть рів нян ня ре ак-
ції. Зро біть вис но вок.

§ 20. Ко ло о біг Ок си ге ну в при ро ді.
Зас то су ван ня кис ню та йо го біо ло гіч на роль

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 по яс ню ва ти по нят тя «ко ло о біг», а також ко ло о біг 
Ок си ге ну, суть про це су фо то син те зу;

 обґ рун то ву ва ти  зас то су ван ня кис ню; 
 оці ню ва ти  зна чен ня кис ню для жит тє ді яль нос ті 

ор га ніз мів, йо го бі о ло гіч ну роль.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що вам ві до мо про 
по ши рен ня Ок си ге ну й кис ню в при ро ді.

ПО ШИ РЕ НІСТЬ ОК СИ ГЕ НУ ТА КИС НЮ В ПРИ РО ДІ. Ок си ген — най-
по ши ре ні ший еле мент на Зем лі. Він є скла до вою не ор га ніч-
ної та ор га ніч ної при ро ди: во ди, гір ських по рід і мі не ра лів, 
піс ку, гли ни, вуг ле во дів, біл ків, жи рів, ві та мі нів, гор мо нів. 
Час тка Ок си ге ну в ор га ніз мі лю ди ни ста но вить 65 %. Клі-
ти ни рос лин і тва рин теж міс тять ок си ге нов міс ні спо лу ки. 

Рис. 71. Збирання кисню витісненням 
повітря
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По рів няль ну ха рак те рис ти ку по ши рен ня Ок си ге ну з 
ін ши ми еле мен та ми мож на здій сни ти за ді аг ра мою 
по ши рен ня хі міч них еле мен тів на Зем лі за ма сою (див. 
рис. 57).

Прос та ре чо ви на ки сень є у скла ді по віт ря. 

При га дай те, яки ми є ма со ва та об’єм на час тки кис ню в 
скла ді по віт ря та як це бу ло з’ясо ва но вче ни ми.

Ки сень, час тко во роз чи ня ю чись у во ді, міс тить ся в 
скла ді при род них вод. Ним ди ха ють мор ські тва ри ни, ри ба. 
За до по мо гою роз чи не но го у во ді кис ню від бу ва єть ся бі о-
хі міч не її очи щен ня. 

При га дай те, яка роль кис ню в про це сі ди хан ня, яку він дає 
ко ристь і за по ді ює шко ду, бу ду чи хі міч но ак тив ною ре чо ви ною.

ЗАС ТО СУ ВАН НЯ КИС НЮ. Ши ро ке зас то су ван ня кис ню 
зу мов лю єть ся йо го хі міч ни ми влас ти вос тя ми. Ос нов ні 
га лу зі зас то су ван ня показано на рисунку 72.

Га лу зей спо жи ван ня кис ню багато. Ра зом з тим уміст 
йо го в ат мос фе рі май же не змі ню єть ся. Це від бу ва єть ся 
зав дя ки про це су фо то син те зу. У зе ле них лис тках рос лин 

Рис. 72. Схе ма зас то су ван ня кис ню



136

ТЕМА 2

на світ лі з вуг ле кис ло го га зу й во ди син те зу єть ся ор га ніч на 
ре чо ви на (вуг ле вод) і ви ді ля єть ся в ат мос фе ру ки сень:

6СО2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
Жи ві ор га ніз ми в про це сі жит тє ді яль нос ті вди ха ють 

ки сень і ви ді ля ють в ат мос фе ру вуг ле кис лий газ і во дя ну 
па ру. По віт ря по пов ню єть ся ци ми про дук та ми й унас лі док 
ро бо ти дви гу нів внут ріш ньо го зго рян ня, ви ки дів за во дів, 
фаб рик, під при ємств, го рін ня па ли ва. У свою чер гу, вуг ле-
кис лий газ і во да пог ли на ють ся зе ле ни ми лис тка ми рос лин 
за учас тю світ ла, і зно ву ут во рю єть ся ор га ніч на ре чо ви на, 
по пов ню ю чи ат мос фе ру кис нем. Та к у при ро ді від бу ва-
єть ся ко ло о біг Ок си ге ну.

Суть ко ло о бі гу Ок си ге ну по ля гає в пос тій но му пе ре мі-
щен ні йо го в бі ос фе рі за учас тю тіл жи вої та не жи вої при-
ро ди. В ос но ві йо го ле жать про це си окис нен ня в ши ро ко му 
їх ро зу мін ні та фо то син тез (рис. 73).  

Рис. 73. Ко ло о біг Ок си ге ну
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Ос кіль ки фо то син тез від бу ва єть ся в зе ле них лис тках 
рос лин, то для під три му ван ня вміс ту чис то го кис ню в ат мо-
с фе рі пот ріб но ство рю ва ти зо ни зе ле них на сад жень, особ-
ли во в ра йо нах, де ба га то про мис ло вих ви роб ництв. Лю ди на 
не да рем но про жи ве жит тя, як що по са дить хо ча б од не 
де ре во. Цим са мим во на зро бить ва го мий вне сок у збе ре-
жен ня при ро ди, ви я вить влас не цін ніс не став лен ня до неї. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Ок си ген — най по ши ре ні ший еле мент на Зем лі.
 Ки сень ви ді ля єть ся в ат мос фе ру внас лі док фо то син те зу, 

що від бу ва єть ся в зе ле них лис тках рос лин. 
 Ши ро ке зас то су ван ня кис ню зу мов ле но йо го ви со кою хі міч-

ною ак тив ніс тю, що про яв ля єть ся в хі міч них влас ти вос тях.
 Бі о ло гіч на роль кис ню по ля гає в здат нос ті під три му ва ти 

про це си ди хан ня всіх жи вих іс тот, всту па ти в ре ак ції 
окис нен ня.

 По пов нен ня ат мос фе ри кис нем, за без пе чен ня йо го по- 
с тій но го вміс ту (21 % за об’ємом) у по віт рі від бу ва єть ся 
зав дя ки без пе рер вно му ко ло о бі гу Ок си ге ну.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Опи шіть по ши ре ність Ок си ге ну та кис ню в при ро ді.
2. Поз нач те, кот рі з ре ак цій, по да них ниж че схе ма ми, на ле-

жать до ре ак цій го рін ня, а кот рі — до по віль но го окис-
нен ня. Пе рет во ріть схе ми на рів нян ня ре ак цій:

 а) Zn + O2  ZnO; б) С2Н6 + O2  СО2 + Н2О; 
 в) С + O2  СО2; г) Cu + O2  СuО.
3. Наз віть про це си, під час яких в ат мос фе ру ви ді ля ють ся 

вуг ле кис лий газ і во да. На ве діть прик ла ди.
4. По яс ніть, як від бу ва єть ся ко ло о біг Ок си ге ну в при ро ді.
5. Обґ рун туй те, чо му вміст кис ню в по віт рі є ста лим.
6. На пи шіть рів нян ня ре ак цій між: а) С2Н5ОН і О2; б) Al і O2; 

в) СО і О2; г) С4Н10 і О2; ґ) Р і О2; д) СН4 і О2.
7. На які дві гру пи мож на по ді ли ти ці влас ти вос ті кис ню:
 а) С3Н8 + О2  СО2 + Н2О; б) СО + О2  СО2; в) SО2 + О2  SО3?
8. Оці ніть роль кис ню у ва шо му жит ті та в жит тє ді яль нос ті 

рослин і тварин. 
9. На пи шіть рів нян ня ре ак цій, що ле жать в ос но ві схем:
 а) KМnO4  O2  SO2  SO3 ; б) Н2О2  О2  Al2O3.
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10. Обґ рун туй те, чи мож на до бу ти три ок си ди, ма ю чи та кі 
ре чо ви ни: гід ро ген пе рок сид, ман ган(IV) ок сид, вуг лець, 
маг ній. Наз віть їх. Скла діть план дій. На пи шіть рів нян ня 
хімічних ре ак цій.

ЦІ КА ВО ЗНА ТИ

 Уп ро довж жит тя лю ди на вди хає 380 м3 по віт ря, що від-
по ві дає 76 м3 кис ню.

 В ор га ніз мі лю ди ни ма сою 70 кг міс тить ся 43,4 кг Ок си-
ге ну (62 %).

 Унаслідок фо то син те зу що річ но на Зем лі ут во рю єть ся 
1,2 · 1014 кг кис ню.

 У со няч ний день 1 га лі су син те зує 120–150 кг ор га ніч них 
ре чо вин, пог ли нає 220–280 кг вуг ле кис ло го га зу й ви ді-
ляє 180–220 кг кис ню.

 Ав то мо біль під час спа лю ван ня 1 кг бен зи ну ви ко рис то-
вує 15 кг по віт ря, у то му чис лі 3,5 кг кис ню.

 Для спа лю ван ня ву гіл ля, наф ти, га зу на пла не ті що річ но 
вит ра чається дев’ята час ти на ат мос фер но го кис ню.

§ 21. По нят тя про сис те му мар ку ван ня
не без печ них ре чо вин

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 по яс ню ва ти по нят тя «не без печ ні ре чо ви ни», «мар ку-
ван ня», «критерії маркування»;

 на во ди ти прик ла ди мар ку ван ня не без печ них ре чо вин;
 умі ти  чи та ти ети кет ки; 
 оці ню ва ти  зна чен ня мар ку ван ня для без пе ки в дов-

кіл лі й по бу ті, куль ту ри хар чу ван ня.

Вис ло віть влас не ба чен ня, як лю ди на впли ває на заб руд-
нен ня по віт ря та дов кіл ля.

Як ви вже пе ре ко на ли ся, у при ро ді іс нує без ліч ре чо вин, 
яки ми люди на ко рис ту єть ся в пов сяк ден но му жит ті та які 
є жит тє во не об хід ни ми для під три му ван ня фун кцій ор га-
ніз му. Од нак для за без пе чен ня доб ро бу ту хі міч на, наф то хі-
міч на, ла ко фар бо ва, фар ма цев тич на про мис ло вість, про-
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мис ло вість ор га ніч но го син те зу ви го тов ляють ве ли ку кіль-
кість ре чо вин, що ха рак те ри зу ють ся ши ро ким спек тром 
влас ти вос тей. Ці ре чо ви ни мо жуть бу ти ко рис ни ми в 
од них ви пад ках і шкід ли ви ми й не без печ ни ми для здо-
ров’я — в ін ших.

Для то го щоб то ва ри, які пот рап ля ють від ви роб ни ків 
до лю дей, вико рис то ву ва ли ся без печ но, бу ло вве де но мар-
ку ван ня про дук ції. Мар ку ван ня дає змо гу іден ти фі ку ва ти 
про дук ти хар чу ван ня та про мис ло во го ви роб ниц тва й да ти 
від по від ну оцін ку їх без печ нос ті для здо ров’я лю ди ни й 
дот ри ман ня чис то ти дов кіл ля.

Між на род не ре гу лю ван ня хі міч них ре чо вин здій сню-
єть ся че рез зап ро вад жен ня єди ної сис те ми мар ку ван ня, бо 
во но є дос туп ним і зро зу мі лим спо со бом ві доб ра жен ня 
ін фор ма ції.

Ви ді ля ють різ ні сис те ми мар ку ван ня хі міч них ре чо вин 
і пре па ра тів. Мар ку ван ня цих ре чо вин ство ре но на ос но ві 
кла си фі ка ції, у якій ура хо ву ють та кі кри те рії: ток сич ність, 
хі міч ні й фі зич ні влас ти вос ті, ко ро зій ну чи под раз ню-
валь ну дію, кан це ро ген ний і му та ген ний ефек ти, вплив на 
реп ро дук тив ну сис те му.

З’ясу є мо, як від бу ва єть ся іден ти фі ка ція кож но го то ва ру, 
який лю ди на мо же прид ба ти в ма га зи нах. Для цьо го не об-
хід но вмі ти зчи ту ва ти ін фор ма цію з ети кет ки. Ети кет ка 
міс тить: наз ву то ва ру, ві до мос ті про йо го склад, інс трук цію 
що до без печ но го ви ко рис тан ня, зас те реж ний знак і йо го 
трак ту ван ня, ві до мос ті про ви роб ни ка (рис. 74). 

Рис. 74. Етикетка
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Роз глянь те ети кет ку улюб ле но го со ку, мі не раль ної во ди та 
з’ясуй те, чи всі ві до мос ті на яв ні на ній. 

Без печ ні для здо ров’я лю ди ни й дов кіл ля то ва ри ма ють 
еко мар ку ван ня. Це сим вол, який на но сять на ети кет ку. 
В Ук ра ї ні з 2004 р. корис ту ють ся зна ком еко ло гіч но го мар-
ку ван ня в Гло баль ній ме ре жі еко ло гіч но го мар ку ван ня. 
Йо го наз ва — «Еко ло гіч но чис то та без печ но» (рис. 75 а). 
Знак ві доб ра жає па рос ток у виг ля ді жу рав ли ка на фо ні 
Зем лі. Він є сим во лом жит тя на пла не ті. У на ро ді йо го 
на зи ва ють «Зе ле ний жу рав лик». Цей знак під твер джує 
еко ло гіч ну пе ре ва гу та без пе ку мар ко ва ної ним про дук ції.

Під зна ком роз та шо ву єть ся код еко ло гіч но го стан дар ту 
на від по від ність сер ти фі ка ції мар ко ва ної ним про дук ції.

За кон Ук ра ї ни «Про без печ ність та якість хар чо вих 
про дук тів» зо бов’язує ви роб ни ка ста ви ти мар ку ван ня про 
на яв ність чи від сут ність ГМО. Знак має дві ін тер пре та ції 
(рис. 75 б). Він дек ла рує, що зас то су ван ня про дук ту не 
ви ма гає обов’яз ко во го про ве ден ня вип ро бу вань і оцін ю-
вання про дук ції на вміст ГМО.

У Єв ро пей сько му Со ю зі хі міч ні ре чо ви ни кла си фі ку ють 
за та ки ми ка те го рі я ми: а) фі зи коP хі міч ні влас ти вос ті (ви бу-
хо не без печ ні, окис ни ки, над зви чай но зай мис ті, лег ко зай-
мис ті, зай мис ті); б) ток сич на дія на здо ров’я лю ди ни (ду же 
ток сич ні або ток сич ні, шкід ли ві, коро зій ні, їд кі, под раз ню-
ю чі, кан це ро ген ні, реп ро дук тив но ток сич ні, му та ген ні); 

Рис. 75. Зна ки еко мар ку ван ня:
а — «Еко ло гіч но чис то та без печ но»;
б — «Без ГМО»

а б
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в) вплив на дов кіл ля (ток сич ні для жи вих 
ор га ніз мів, стій кі в нав ко лиш ньо му се -
ре до ви щі, здат ні до бі о а ку му ля ції).

Ре чо ви ни та пре па ра ти на їх ос но ві, 
що є не без печ ни ми для здо ров’я лю ди ни 
й дов кіл ля та які на ле жать до ви ще на ве-
де них груп, виз на ча ють як не без печ ні. 
Роз гля не мо де я кі зна ки, що відобража-
ють не без пе ку ті єї чи ін шої ка те го рії 
(рис. 76).

Знак «Под раз ли вий» (рис. 76 а) мож-
на по ба чи ти на упа ков ках з різ ни ми мий-
ни ми за со ба ми. У ра зі пот рап лян ня в очі 
або на шкі ру та кий про дукт мо же вик ли-
ка ти свер бін ня, под раз нен ня й на віть 
за па лен ня.

Знак «Шкід ли вий» (рис. 76 б) зус трі-
ча єть ся на упа ков ках з роз чин ни ка ми, 
ла ка ми та фар ба ми. Він ін фор мує про те, 
що про дукт міс тить од ну або де кіль ка 
шкід ли вих чи ток сич них ре чо вин.

Знак «Їд кий» (рис. 76 в) по ві дом ляє, 
що до скла ду про дук ту вхо дить луг або 
кис ло та ви со кої кон цен тра ції. У ра зі 
пот рап лян ня на шкі ру вик ли кає важ кі 
опі ки шкі ри, пош код жен ня м’язо вої тка-
ни ни чи сли зо вої обо лон ки. Під час 
ро бо ти з та ким про дук том пот ріб но одя-
га ти ру ка вич ки.

По пе ред жу валь ним зна ком «Не без-
печ ний для дов кіл ля» (рис. 76 г) мар ку-
ють ся пре па ра ти, у скла ді яких є ре чо-
ви ни, що заг ро жу ють жит тю жи вих ор га-
ніз мів — вод них і на зем них.

У мар ку ван ні не без печ них хі міч них 
ре чо вин обов’яз ко во за з на ча єть ся дер-
жав ною мо вою та ка ін фор ма ція: наз ва 

а

в

б

г

Рис. 76. Зна ки 
для мар ку ван ня 
не без печ них 
ре чо вин:
а — «Под раз ли-
вий»; б — «Шкід ли-
вий»; в — «Їд кий»; 
г — «Не без печ ний 
для дов кіл ля»
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тор го вої мар ки; юри дич на ад ре са ви роб ни ка, кон так тні те ле-
фо ни ви роб ни ка, ім пор те ра чи дис триб’юто ра; наз ва хі міч-
ної ре чо ви ни, що становить без по се ред ню заг ро зу; зна ки 
не без пе ки (як що їх де кіль ка, тоді ос нов ний знак не без пе ки); 
фра зи ри зи ку (RPфра зи), що на да ють ін фор ма цію про тип 
не без пе ки (нап рик лад, R20 — не без печ но під час вди хан ня); 
фра зи без пе ки (SPфра зи), що на да ють ін фор ма цію до рад-
чо го ха рак те ру (во ни виз на ча ють ся за ко но давс твом, на- 
п рик лад, S20 — під час ви ко рис тан ня за бо ро не но їс ти й 
пи ти); ма са ре чо ви ни в та рі; інс трук ція що до ви ко рис тан ня.

По ру шен ня при ро до о хо рон но го за ко но давс тва, пра вил 
тран спор ту ван ня під час пе ре ве зен ня не без печ них ван та-
жів, зок ре ма не без печ них хі міч них ре чо вин, мо же при- 
з вес ти до еко ло гіч ної тра ге дії будьP я ко го мас шта бу.

Знай діть ін фор ма цію про Ожи дів ську ка тас тро фу, оці ніть її 
не без пе ку для на се лен ня.

От же, мар ку ван ня про дук ції та вмін ня про чи та ти ети-
кет ку, ви я ви ти без печ ний чи не без печ ний знак мар ку ван ня 
зас те ре же від ба га тьох не га тив них впли вів на ваш ор га нізм. 
Зок ре ма здо ро ве хар чу ван ня за хи щає лю ди ну від ба га тьох 
хво роб, спри яє зміц нен ню іму ні те ту, під три мує на ста біль-
но му рів ні ма су ті ла. То му зав дан ням кож ної лю ди ни є пра-
виль на орі єн та ція в мар ку ван ні, що дасть змо гу ство ри ти 
без печ ні умо ви про жи ван ня у ва шій осе лі, ви бо рі по су ду, 
іг ра шок для ді тей, елек тро то ва рів то що. Особ ли во важ ли-
вим є вмін ня швид ко зо рі єн ту ва ти ся про склад про дук тів, а 
та кож ма ти уяв лен ня про до міш ки, ви ко рис тан ня яких 
мо же впли ва ти на здо ров’я та руй ну ва ти ор га нізм лю ди ни. 

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Се ред роз ма їт тя ре чо вин, які ви ко рис то вує лю ди на, є 
ба га то не без печ них для її здо ров’я й жит тя, жит тє ді яль-
нос ті рос лин і тва рин, для дов кіл ля.

 Мар ку ван ня про дук ції вве де но для без печ но го ви ко рис-
тан ня людь ми то ва рів, що пот рап ля ють до них з при лав ків 
ма га зи нів, від ви роб ни ка.
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 Мар ку ван ня дає змо гу іден ти фі ку ва ти про дук ти хар чу ван ня 
та про мис ло во го ви роб ниц тва, оці ни ти їх без печ ність для 
здо ров’я лю ди ни й дот ри ман ня чис то ти дов кіл ля.

 Мар ку ван ня здій сню ють за до по мо гою спе ці аль них зна-
ків, які на но сять ся на ети кет ки то ва рів і міс тять ін фор ма-
цію про цей то вар.

 Умін ня чи та ти ети кет ки й роз різ ня ти зна ки мар ку ван ня 
спри яє зміц нен ню здо ров’я, збе ре жен ню дов кіл ля.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Опи шіть ва ше ба чен ня іс ну ван ня не без печ них ре чо вин. 
2. На пи шіть наз ви ре чо вин по бу то во го приз на чен ня, що є 

не без печ ни ми для лю ди ни.
3. По яс ніть, як ви ро зу мі є те мар ку ван ня ре чо вин і йо го прак-

тич не при зна чен ня. 
4. Наз віть про це си, під час яких в ат мос фе ру ви ді ля ють ся 

от руй ні га зи, що спри чи нює її заб руд нен ня.
5. По яс ніть, чо му знак «Еко ло гіч но чис то та без печ но» на зи-

ва ють «Зе ле ний жу рав лик».
6. Обґ рун туй те, як кла си фі ку ють не без печ ні ре чо ви ни за 

фі зи ко2 хі міч ни ми влас ти вос тя ми в кра ї нах Єв ро пей сько го 
Со ю зу. Що означає знак «Небезпечний для довкілля»?

7. Обе ріть од ну із зап ро по но ва них вам ети ке ток і з’ясуй те, яку 
ін фор ма цію ви от ри ма ли, а якої, мож ли во, бра кує на ній.

8. Оці ніть зна чен ня мар ку ван ня для ва шо го жит тя.

ПОВ ТО РЕН НЯ ТА УЗА ГАЛЬ НЕН НЯ ТЕ МИ 
«КИ СЕНЬ»

Схема реакції:
KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

реагенти       продукти реакції


Рівняння реакції:
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

   2 · 158   =     197 + 87 + 32
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Кисень — 21 %                           
Азот — 78 %
Благородні гази — 
0,93 %

Горіння неметалів:
С + О2 = СО2;
4Р + 5О2 = 2Р2О5.
Горіння металів:
3Fe + 2O2 = Fe3O4;
2Mg + O2 = 2MgO;
2Cu + O2 = 2CuO.
Горіння складних
речовин:
2Н2S + 3O2 = 2SO2 + 
+ 2H2O;
CH4 + 2O2 = CO2 + 
+2H2O

Умо ви ви ник-
нен ня та при-
пи нен ня 
го рін ня:
1) за без пе чен ня 
зіт кнен ня час ти-
нок ре чо вин, що 
ре а гу ють;
2) дос туп кис ню 
або по віт ря

Ки сень — газ, 
без за па ху та 

сма ку, без бар в-
ний, ма ло роз-
чин ний у во ді. 

За тем пе ра ту ри 
–183 °С і тис ку 
1 атм пе ре хо-
дить у рід кий 

стан і є рух ли-
вою рі ди ною 

бла кит но го
ко льо ру

Фі зич ні влас-
ти вос ті ре чо-
вин:
1) ко лір, смак, 
за пах;
2) роз чин ність у 
во ді, ор га ніч них 
роз чин ни ках;
3) теп лоп ро від-
ність, елек тро-
п ро від ність;
4) тем пе ра ту ри 
плав лен ня і 
ки пін ня;
5) плас тич-
ність, ков кість, 
крих кість
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У ла бо ра то рії:
            t, MnO2                                                
2Н2О2   =    О2 + 2Н2О;
             t, MnO2                                                
2KClO3   =   2KCl + 3O2

У про мис ло вос ті:
1) дис ти ля ція по віт ря; 
2) роз кла дан ня во ди 
пос тій ним елек трич-
ним стру мом.

Спо со би зби ран ня: 
1) ви тіс нен ням 
по віт ря;
2) ви тис нен ням во ди

Р
е

а
кц

ії 
р

о
зк

л
а

д
у

Ф
ІЗ

И
Ч

Н
І 

В
Л

А
С

Т
И

В
О

С
Т

І

Х
ІМ

ІЧ
Н

І 
В

Л
А

С
Т

И
В

О
С

Т
І

СКЛАД 
ПОВІТРЯ

ДОБУВАННЯ 
КИСНЮ

О     8
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§ 22. Во да. По ши ре ність у при ро ді.
Во да — роз чин ник

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 по яс ню ва ти  склад мо ле ку ли во ди, по ши ре ність во ди 
в при ро ді;

 на во ди ти прик ла ди ре чо вин, що ма ють здат ність роз-
чи ня ти ся у во ді, і роз чи нів, які най час ті ше ви ко рис то-
ву ють ся лю ди ною;

 ха рак те ри зу ва ти  склад мо ле ку ли во ди, її фі зич ні 
влас ти вос ті;

 оці ню ва ти зна чен ня вод них роз чи нів у всіх сфе рах 
жит тя лю ди ни.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що вам ві до мо про 
во ду, ви ко рис тан ня її в по бу ті, по ши рен ня в при ро ді.

ВО ДА. ПО ШИ РЕ НІСТЬ У ПРИ РО ДІ. Во да — од на з най по ши ре-
ні ших ре чо вин на Зем лі. Про во ду та її влас ти вос ті вже 
ду же ба га то вив че но, але й ду же ба га то ще іс нує за гад ко-
вос тей. Во ду на зи ва ють жи вою та мер твою, віль ною та 
зв’яза ною, струк ту ро ва ною й нес трук ту ро ва ною. Її уні-
каль ність по ля гає в то му, що во на єди на ре чо ви на, яка в 
при род них умо вах мо же пе ре бу ва ти в трьох аг ре гат них 
ста нах: рі ди на, твер да ре чо ви на (лід) і газ (во дя на па ра).

Во да зай має приб лиз но 4/5 зем ної по вер хні. Ор га нізм 
лю ди ни за га лом скла да єть ся з во ди (емб рі он — на 97 %, 
не мов ля — на 77 %, до рос ла лю ди на — на 60–65 %). Во да є 
скла до вою гір ських по рід і мі не ра лів.

Ста ро дав ні фі ло со фи вва жа ли, що во да — од на з чо ти рьох 
сти хій при ро ди на ря ду із зем лею, по віт рям і вог нем. Тіль ки 
нап ри кін ці XVI II ст. (1784 р.) анг лій ський фі зик і хі мік 
Г. Ка вен діш, вив ча ю чи газ во день, до вів, що во да ут во рю-
єть ся під час зго рян ня вод ню. 

При га дай те ме то ди дос лід жен ня скла ду во ди. Наз віть їх і 
по яс ніть суть кож но го.
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ФІ ЗИЧ НІ ВЛАС ТИ ВОС ТІ. Чис та, без до мі шок во да — без - 
бар вна рі ди на, без за па ху й сма ку, про зо ра. Гус ти на во ди за 
тем пе ра ту ри 4 °С ста но вить 1 г/см3, тоб то 1 см3 во ди, або 
1 мл, має ма су 1 г. То му, від мі рив ши мір ним ци лін дром 
100 мл во ди, от ри ма є мо її ма сою 100 г. 

При га дай те, за яких умов во да змі нює свій аг ре гат ний стан 
з рі ди ни на твер ду ре чо ви ну та з рі ди ни на газ.

Во да ха рак те ри зу єть ся ви со кою теп ло єм кіс тю, то му 
по віль но на грі ва єть ся та охо лод жу єть ся. Теп лоп ро від ність 
во ди є низь кою. Чис та во да (поз бав ле на до мі шок) не про-
во дить елек трич но го стру му.

По яс ніть, ви ко рис тав ши по нят тя «гус ти на», чо му лід пла ває 
на по вер хні во ди.

БУ ДО ВА МО ЛЕ КУ ЛИ ВО ДИ. Склад мо ле ку ли во ди бу ло до- 
с лід же но та ос та точ но вста нов ле но фор му лу Н2О в 1860 р. 
іта лій ським хі мі ком Ста ніс лао Кан ніц ца ро.

По яс ніть, яку ін фор ма цію мож на от ри ма ти, зна ю чи хі міч ну 
фор му лу во ди. Здій сніть усі ві до мі вам об чис лен ня.

Як по бу до ва на мо ле ку ла во ди? Як бачимо (ри с. 75), 
мо ле ку ла во ди скла да єть ся з од но го ато ма Ок си ге ну та 
двох ато мів Гід ро ге ну. Атом Ок си ге ну спо лу ча єть ся з ато-
ма ми Гід ро ге ну під ку том 105°.

Рис. 75. Бу до ва мо ле ку ли во ди Н2О
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ВО ДА — РОЗ ЧИН НИК. З по бу ту та прак тич но го пов сяк ден-
но го ви ко рис тан ня во ди ви зна є те, що во да роз чи няє ба га то 
ре чо вин і є най по ши ре ні шим роз чин ни ком. Як по яс ни ти 
це яви ще?

Ви ко на є мо де монс тра цій ні дос ліди і з’ясу є мо, які чин-
ни ки впли ва ють на роз чин ність ре чо вин.

Д о с л і д  1. Від мі ри мо мір ним ци лін дром во ду об’ємом 
50 мл і нал лє мо в хі міч ну склян ку. До да мо од ну сто ло ву лож-
ку цук ру й ре тель но роз мі ша є мо. Цу кор пов ніс тю роз чи ня-
єть ся у во ді. Те пер до та ко го ж об’єму во ди до да мо стіль ки ж 
ли мон ної кис ло ти. Во на теж роз чи ня єть ся у во ді. Як по ши-
рю ють ся мо ле ку ли ре чо вин між мо ле ку ла ми во ди, спос те рі-
га ти важ ко, бо і во да, і ре чо ви ни, що роз чи ня ли ся, без бар вні.

Щоб спос те рі га ти роз чи нен ня, пок ла де мо в не ве ли кий 
шма ток мар лі тро хи мід но го ку по ро су, зав’яже мо у вуз лик 
і опус ти мо в ци ліндр з во дою. Зго дом во да нав ко ло вуз ли ка 
на би рає бла кит но го за бар влен ня.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, як на зи ва єть ся та ке 
яви ще, і по яс ніть при чи ну по ши рен ня частинок мід но го ку по-
ро су між мо ле ку ла ми во ди.

Д о с л і д  2. Те пер у дві хі міч ні склян ки з од на ко вим 
об’ємом во ди пок ла де мо: у пер шу — чай ну лож ку цук ру, у 
дру гу — гру доч ку цук ру. Спос те рі га є мо, у якій склян ці 
цу кор роз чи ня ти меть ся швид ше. Оче вид но, що в пер шій. 
Це по яс ню єть ся тим, що пло ща зіт кнен ня ре чо вин є біль-
шою, то му мо ле ку ли во ди швид ше роз чи ня ють цу кор.

Звер не мо ся ще раз до цьо го дос лі ду, але за мість хо лод-
ної во ди в пер шу склян ку нал лє мо га ря чої во ди, у дру гу — 
хо лод ної. У кож ну з них пок ла де мо по гру доч ці цук ру. 

Де, на ваш пог ляд, цу кор роз чи нить ся швид ше?

У га ря чій во ді ре чо ви ни роз чи ня ють ся швид ше. От же, 
на роз чи нен ня ре чо вин у во ді впли ває і тем пе ра ту ра.

Вис ло віть своє суд жен ня про те, де вам пот ріб ні знан ня 
про роз чи нен ня ре чо вин у во ді. Як прак тич но ско рис та-
ти ся ни ми?
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ЗНА ЧЕН НЯ РОЗ ЧИ НІВ. Роз чи ни ма ють ве ли ке зна чен ня в 
при ро ді, по бу ті, сіль сько му гос по дарс тві. У при род них 
умо вах роз чи ни ут во рю ють ся під час ви па дан ня до щів, 
ко ли в ат мос фе рі на яв ні роз чин ні у во ді спо лу ки, під час 
про со чен ня во ди крізь ша ри ґрун ту. Роз чи ня ю чись у 
ґрун то вих во дах, різ но ма ніт ні спо лу ки ут во рю ва ли роз-
чи ни, з яких уп ро довж ба га тьох сто літь вик рис та лі зу ва-
ли ся мі не ра ли. 

Не о ці нен не зна чен ня роз чи нів у на шо му по бу ті. При го-
ту ван ня їжі, пран ня бі лиз ни, під три ман ня чис то ти при мі-
щень — усе це пов’яза но з ви ко рис тан ням роз чи нів.

Жив лен ня рос лин від бу ва єть ся че рез ус мок ту ван ня 
їх ні ми ко ре ня ми по жив них ре чо вин, що міс тять ся в ґрун ті 
в роз чи не но му ста ні. То му й ба га то мі не раль них доб рив 
уно сять у ґрунт у виг ля ді роз чи нів. У сіль сько му гос по-
дарс тві де ре ва й ку щі опи лю ють від гриб ко вих за х во рю-
вань роз чи на ми фун гі ци дів, про ти зас мі чен ня тра ва ми — 
роз чи на ми гер бі ци дів то що.

Зас во єн ня їжі, ба га тьох лі ків у лю ди ни від бу ва єть ся 
че рез ут во рен ня в її ор га ніз мі вод них роз чи нів. Ви го тов-
лен ня лі ків у фар ма цев тич ній про мис ло вос ті теж від бу-
ва єть ся за учас тю роз чи нів. І на віть ко ли ви лі ку є те ся й 
прий ма є те пі гул ки, най час ті ше лі ка рі про по ну ють за пи-
ва ти їх чис тою во дою, бо їх вод ні роз чи ни не ут во рю ють 
не роз чин них спо лук, які важ ко зас во ю ють ся. Розчини 
застосовують для обробки ран, полоскання горла,           
приготування цілющих напоїв (рис. 76). До речі, біль-

Рис. 76. Мікстура як лікуваль-
ний препарат
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шість ре чо ви н для де монс тру ван ня та ви ко нан ня ла бо ра-
тор них дос лі дів у хі міч ній ла бо ра то рії ви ко рис то ву ють у 
виг ля ді водних роз чи нів.

Во да не єди ний роз чин ник. Як роз чин ни ки та кож ви ко-
рис то ву ють ся ор га ніч ні ре чо ви ни або їх су мі ші.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Во да — най по ши ре ні ша ре чо ви на й ок сид на Зем лі. Зай-
має майже 4/5 зем ної по вер хні. Ор га нізм лю ди ни за га лом 
скла да єть ся з во ди (емб рі он — на 97 %, не мов ля — на 
77 %, до рос ла лю ди на — на 60–65 %). Во да є скла до вою 
гір ських по рід і мі не ра лів.

 На роз чин ність ре чо вин у во ді впли ває пло ща по вер хні зіт-
кнен ня час ти нок ре чо ви ни й тем пе ра ту ра. Зі збіль шен ням 
по вер хні зіт кнен ня й під ви щен ням тем пе ра ту ри роз чи ню-
ва ність ре чо вин зрос тає. 

 Роз чи ни ма ють ве ли ке зна чен ня в при ро ді, по бу ті, сіль-
сько му гос по дарс тві, різних галузях про мис ло вос ті.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Опи шіть фі зич ні влас ти вос ті во ди.
2. На пи шіть хі міч ну фор му лу во ди та об чис літь її від нос ну 

мо ле ку ляр ну ма су.
3. Ви бе ріть ре чо ви ни, що доб ре роз чи ня ють ся у во ді: цу кор, 

олія, крей да, ву гіл ля, спирт (ета нол), ку хон на сіль (нат рій 
хло рид), по лі е ти лен, ли мон на кис ло та. 

4. По яс ніть по ши ре ність во ди в при ро ді.
5. На пи шіть хі міч ну фор му лу во ди та по яс ніть, які ві до мос ті 

про її склад мож на от ри ма ти з ці єї фор му ли.   
6. По яс ніть, яки ми ме то да ми мож на до вес ти склад мо ле-

ку ли во ди.
7. Об чис літь ма со ву час тку Ок си ге ну у во ді.
8. На пи шіть рів нян ня ре ак цій, що під твер джу ють склад во ди, 

зас то су вав ши ме то ди ана лі зу та син те зу.
9. Об чис літь ма со ві час тки еле мен тів у во ді та від но шен ня 

мас еле мен тів.
10. Обґ рун туй те суть про це су роз чи нен ня ре чо вин різ ної 

бу до ви у во ді.
11. Опи шіть, яке осо бис тіс не зна чен ня у ва шо му жит ті ма ють 

роз чи ни. 
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§ 23. Роз чин і йо го ком по нен ти.
Кіль кіс ний склад роз чи ну

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 виз на ча ти  й роз різ ня ти  ком по нен ти роз чи ну: роз-
чин ник, роз чи не ну ре чо ви ну;

 на во ди ти  прик ла ди роз чи нів, що ви ко рис то ву ють ся 
в хі міч ній ла бо ра то рії;

 виз на ча ти  за таб ли цею роз чин нос ті роз чин ні й 
не роз чин ні у во ді ре чо ви ни;

 об чис лю ва ти  ма со ву час тку та ма су роз чи не ної ре чо-
ви ни в роз чи ні;  

 ви го тов ля ти  роз чин з пев ною ма со вою час ткою роз-
чи не ної ре чо ви ни.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, що вам ві до мо про роз-
чи ни, їх склад.

РОЗ ЧИН І ЙО ГО КОМ ПО НЕН ТИ. Вам уже ві до мо, що у во ді 
роз чи ня ють ся твер ді, рід кі й газуваті ре чо ви ни.

Про а на лі зу є мо, що вхо дить до скла ду роз чи нів, ут во-
рен ня яких ви роз гля да ли в § 22. У пер шо му ви пад ку — 
во да й цу кор, у дру го му — во да й ли мон на кис ло та. Як що ж 
від кри ти пляш ку з га зо ва ною во дою, то спос те рі га єть ся 
ін тен сив не ви ді лен ня га зу, тоб то скла до ви ми цьо го роз-
чи ну є во да й вуг ле кис лий газ. Фізіологічний розчин — це 
розчинений у воді натрій хлорид NaCl.

Як ба чи мо, кож но го ра зу во да є роз чин ни ком. Ре чо ви ну, 
що роз чи ня єть ся, на зи ва ють роз чи не ною ре чо ви ною. Роз-
чин них ре чо вин мо же бу ти де кіль ка. Роз чин ник і роз чи-
не на ре чо ви на ут во рю ють роз чин. Ви щес ка за не мож на 
за пи са ти фор му лою
m (роз чину) = m (роз чин ника) + m (роз чи не ної ре чо ви ни),

де m — ма са.
Ха рак тер ною оз на кою кож но го з роз чи нів є їх од но рід-

ність (рис. 77). 
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Роз чин — це од но рід на су міш, яка скла да єть ся з роз-
чин ни ка та роз чи не ної ре чо ви ни.

Як виз на чи ти, роз чин ни ми чи не роз чин ни ми у во ді є 
най по ши ре ні ші ре чо ви ни? Уче ні на ос но ві прак тич них дос-
лід жень ство рили до від ко ву таб ли цю, що діс та ла наз ву 
«Таб ли ця роз чин нос ті кис лот, ос нов, ам фо тер них гід рок си-
дів і со лей у во ді за температури 20–25 °С» (див. форзац 2 
підручника). У цій таб ли ці у вер хньо му го ри зон таль но му 
ряд ку й пер шо му вер ти каль но му стов пчи ку заз на че но час-
тин ки, з яких ут во ре ні спо лу ки. На пе ре ти ні їх сто ять лі те ри: 
«Н» — не роз чин на, «Р» — роз чин на і «М» — ма ло роз чин на 
спо лу ка. Так кла си фі ку ють ре чо ви ни за їх роз чин ніс тю.

МА СО ВА ЧАС ТКА РОЗ ЧИ НЕ НОЇ РЕ ЧО ВИ НИ. У прак тич ній 
ді яль нос ті зде біль шо го ви ко рис то ву ють роз чи ни, що міс-
тять від по від ну кіль кість (ма су) роз чи не ної ре чо ви ни. 
Уміст ре чо ви ни в роз чи ні виз на ча ють ма со ви ми час тка ми.

Ма со ва час тка роз чи не ної ре чо ви ни W — це від но-
шен ня ма си ці єї ре чо ви ни до ма си роз чи ну.

Ма те ма тич ний ви раз ма со вої час тки за пи су ють так:

W =                          · 100 %,

де W (дуб ль!ве) — ма со ва час тка, ви ра же на у від сот ках або 
в час тках від оди ни ці. Нап рик лад, як що ма со ва час тка 

m(ре чо ви ни)
m(роз чи ну)

Рис. 77. Однорідний 
розчин калій біхромату
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ре чо ви ни в роз чи ні ста но вить 0,1 або 10 %, то це оз на чає, 
що в роз чи ні ма сою 100 г міс тить ся роз чи не на ре чо ви на 
ма сою 10 г.

По яс ніть, що ви ро зу мі є те під ви ра зами: ма со ва час тка цук-
ру в роз чи ні ста но вить 0,25; ма со ва час тка нат рій хло ри ду в 
роз чи ні ста но вить 15 %.

На прак ти ці тре ба во ло ді ти вмін ня ми при го ту ва ти роз-
чин із за да ною ма со вою час ткою роз чи не ної ре чо ви ни.

При га дай те з кур су при ро доз навс тва, як ви го то ви ти та кий 
роз чин.

Про де монс тру є мо, як ви го тов ля ють роз чи ни із за да ною 
ма со вою час ткою роз чи не ної ре чо ви ни.

П р и к  л а д  1. При го туй те роз чин ма сою 120 г, з ма со-
вою час ткою цук ру 25 %.

Щоб ви го то ви ти цей роз чин, ви ко на є мо та кі дії.
1. Об чис ли мо, які ма си цук ру та во ди тре ба взя ти для 

при го ту ван ня роз чи ну. Ко рис ту ю чись фор му лою, знай-
де мо ма су ре чо ви ни: 

m(ре чо ви ни) =                         · W;

m(ре чо ви ни) =                        = 30 г.

2. Від ва жи мо цу кор ма сою 30 г, ви си пи мо в склян ку. 
3. Об чис ли мо ма су во ди: 120 г – 30 г = 90 г, що для во ди 

від по ві дає об’єму 90 мл.

З’ясуй те, чо му тре ба взя ти 90 г або 90 мл во ди.

4. У склян ку з цук ром дол лє мо від по від ний об’єм во ди. 
Пе ре мі ша є мо вміст скля ною па лич кою до пов но го роз чи-
нен ня цук ру.

П р и к  л а д  2. Об чис літь ма со ву час тку ре чо ви ни в роз-
чи ні, як що у во ді ма сою 250 г роз чи ни ли нат рій суль фат 
ма сою 50 г.

m(роз чи ну)
100 %

25 % · 120 г
100 %
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Р о з в ’ я з а н  н я
1. Знай де мо ма су роз чи ну: 250 г + 50 г = 300 г.
2. Знай де мо ма со ву час тку ре чо ви ни в роз чи ні:

W =             · 100 %,  W = 16,66 %.

Як ви го то ви ти та кий роз чин? Від ва жи мо на те ре зах сіль 
(нат рій суль фат) ма сою 50 г і висипимо в склянку. Відміряємо 
мірним циліндром 250 мл води і доллємо в склянку з сіллю. 
Перемішуємо суміш до повного розчинення солі. 

Та кі роз ра хун ки ви ко рис то ву ють під час ви го тов лен ня 
роз чи нів лі кар ських пре па ра тів, ма ри на дів для кон сер ву-
ван ня про дук тів хар чу ван ня. 

Ла бо ра тор ний дос лід 4

Ви го тов лен ня вод них роз чи нів із за да ни ми 

ма со ви ми час тка ми роз чи не них ре чо вин 

Ви ко най те (на вибір) зап ро по но ва ні вам дос лі ди з ви го-
тов лен ня вод них роз чи нів ка лій суль фа ту, нат рій кар бо на ту 
й ли мон ної кис ло ти. От ри ма ні роз чи ни від дай те вчи те лю, 
во ни зна доб лять ся для ін ших дос лід жень. Піс ля ви ко нан ня 
ро бо ти зро біть ко рот кий звіт, сфор му люй те вис но вок.

В а  р і  а н т  І. Ви го тов те роз чин ка лій суль фа ту K2SO4 
ма сою 50 г з ма со вою час ткою ре чо ви ни 20 %. 

В а  р і  а н т  ІІ. Ви го тов те роз чин нат рій кар бо на ту 
Na2CO3 ма сою 60 г з ма со вою час ткою ре чо ви ни 0,15. 

В а  р і  а н т  ІІІ. Ви го тов те роз чин глю ко зи С6Н12О6 
ма сою 80 г з ма со вою час ткою ре чо ви ни 4 %. Об чис літь, 
яку ма су во ди тре ба до ли ти, щоб от ри ма ти роз чин з ма со-
вою час ткою 0,2. Ви го тов те та кий роз чин. 

В а  р і  а н т  ІV. У вас на яв на ли мон на кис ло та. Ви го тов те 
роз чин ма сою 120 г з ма со вою час ткою ці єї кис ло ти 0,06. 
Чи всю кис ло ту ви ко рис та но для ви го тов лен ня роз чи ну?

Опи шіть ре зуль та ти ла бо ра тор них дос лі дів, зро біть 
вис нов ки.

50 г
300 г
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ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Роз чин — це од но рід на су міш, яка скла да єть ся з роз чин-
ни ка та роз чи не ної ре чо ви ни. Як роз чин ник ши ро ко ви ко-
рис то ву ють во ду. 

 Кіль кіс ною ха рак те рис ти кою роз чи ну є ма со ва час тка роз-
чи не ної ре чо ви ни в роз чи ні W — від но шен ня ма си ці єї 
ре чо ви ни до ма си роз чи ну. Ма со ва час тка ви ра жа єть ся в 
час тках від оди ни ці або від сот ках.

 Роз чи ни ма ють ве ли ке прак тич не зна чен ня для лю ди ни, 
то му важ ли во вмі ти ви го тов ля ти їх са мос тій но. Для цьо го, 
крім ма со вої час тки ре чо ви ни в роз чи ні, не об хід но вмі ти 
об чис люва ти ма су ре чо ви ни й ма су во ди.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Наз віть ре чо ви ни, що роз чи ня ються у во ді.
2. По яс ніть, як виз на чи ти роз чин ні, ма ло роз чин ні та не роз-

чин ні у во ді спо лу ки.
3. Сфор му люй те виз на чен ня по нят тя «роз чин» і наз віть йо го 

ком по нен ти. 
4. Об чис літь ма со ву час тку ка лій ніт ра ту в роз чи ні ма сою 

60 г, у яко му роз чи не на ця сіль ма сою 18 г.
5. Сфор му люй те виз на чен ня по нят тя «ма со ва час тка» роз-

чи не ної ре чо ви ни в роз чи ні та наз віть чин ни ки, що впли-
ва ють на роз чи нен ня.

6. Каль цій гід рок сид ма сою 20 г роз чи ни ли у во ді об’ємом 
140 мл. Об чис літь  ма со ву час тку ре чо ви ни в роз чи ні. 

7. У роз чи ні ка лій гід рок си ду ма са роз чи не ної ре чо ви ни ста-
но вить 19,5 г, що від по ві дає ма со вій час тці 0,3. Об чис літь 
ма су роз чи ну.

8. До роз чи ну маг ній суль фа ту ма сою 300 г, з ма со вою час-
ткою ре чо ви ни 0,15 до ли ли во ди ма сою 200 г. Об чис літь 
ма со ву час тку маг ній суль фа ту в ут во ре но му роз чи ні. 

9. Ви ве діть по хід ні фор му ли з ма те ма тич но го ви ра зу ма со-
вої час тки роз чи не ної ре чо ви ни в роз чи ні.

ДОС ЛІД ЖУ Є МО ВДО МА

Під час зах во рю вань для під трим ки ор га ніз му в кров уво дять 
фі зі о ло гіч ний роз чин — 0,852про цен тний роз чин нат рій хло-
ри ду. Ви го тов те та кий роз чин ма сою 500 г. Здій сніть від по від ні 
об чис лен ня.
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§ 24. Вза є мо дія во ди з ок си да ми. 
По нят тя про гід ра ти ок си дів: кис ло ти й 
ос но ви

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 роз різ ня ти  ос но ви й кис ло ти як гід ра ти ок си дів;
 на во ди ти прик ла ди гід ра тів ок си дів, ут во ре них ок си-

да ми не ме та ліч них і ме та ліч них еле мен тів;
 роз піз на ва ти  кис ло ти й ос но ви, роз чин ні у во ді, за 

до по мо гою ін ди ка то рів;
 скла да ти  рів нян ня ре ак цій вза є мо дії во ди з ок си-

да ми, ут во ре ни ми не ме та ліч ни ми й ме та ліч ни ми 
еле мен та ми.

Наз віть, які ре чо ви ни ут во рю ють ся внас лі док зго рян ня 
не ме та лів і ме та лів у кис ні або на по віт рі. Сфор му люй те їх 
виз на чен ня.

ВЗА Є МО ДІЯ ВО ДИ З ОК СИ ДА МИ МЕ ТА ЛІЧ НИХ ЕЛЕ МЕН ТІВ. Ви- 
в ча ю чи хі міч ні влас ти вос ті кис ню (§ 18), ви оз на йо ми ли ся 
з йо го ос нов ною влас ти віс тю — під три му ва ти го рін ня. 
Крім то го, за учас тю кис ню від бу ва ють ся ре ак ції по віль-
но го окис нен ня. Усі во ни пов’яза ні з ут во рен ням склад них 
ре чо вин — ок си дів.

При га дай те, чи тіль ки прос ті ре чо ви ни, зго ря ю чи, ут во рю-
ють ок си ди.

Звер не мо ся до де монс тра цій них дос лі дів і з’ясу є мо, як 
во да про яв ляє се бе що до ок си дів. Уваж но спос те рі гай те за 
пе ре бі гом ре ак цій.

Д о с  л і д  1. У пор це ля но ву чаш ку на сипимо гру доч ки 
каль цій ок си ду (не га ше не вап но). Обе реж но до ллємо во ди. 

Від бу ва єть ся бур хли ва вза є мо дія во ди з каль цій ок си-
дом, що суп ро вод жу єть ся ви ді лен ням ве ли кої кіль кос ті 
теп ло ти (рис. 78).

Про що свід чить ви ді лен ня теп ло ти?
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Каль цій ок сид унас лі док ре ак ції пе рет во рю єть ся на 
пух кий бі лий по ро шок — га ше не вап но (три ві аль на наз ва). 
Від бу ла ся ре ак ція:

СаO + H2O = Ca(OH)2

                              каль цій              каль цій
                               ок сид               гід рок сид

Д о с  л і д  2. Дос лід жен ня по рош ку каль цій ок си ду на роз-
чин ність у во ді показало, що він час тко во роз чи ня єть ся з 
ут во рен ням роз чи ну, миль но го на до тик. До бу тий роз чин 
роз ілллємо у дві про бір ки. До роз чи ну в пер шій про бір ці 
до ллємо роз чи н фе нол фта ле ї ну, до дру гої — лак му с фі о ле-
то вий. Спос те ре жен ня по ка зу ють, що за бар влен ня фе нол-
фта ле ї ну змі ни ло ся на ма ли но ве, а лак му су — на си нє.

Ре чо ви ни, що змі ню ють своє за бар влен ня під ді єю 
лу гів або кис лот, на зи ва ють ін ди ка то ра ми.

Уче ни ми дос лід же но, що змі на за бар влен ня фе нол фта-
ле ї ну на ма ли но ве, а лак му су — на си нє від бу ва єть ся в луж-
но му се ре до ви щі. От же, унас лі док ре ак ції во ди з каль цій 
ок си дом ут во рив ся гід рат ок си ду (спо лу ка ок си ду з 
во дою), що ви яв ляє луж ні (основні) влас ти вос ті. 

У хі мії такі гід ра ти ок си дів на зи ва ють ос но ва ми. Від по-
від но ок си ди, які ут во рю ють ос но ви, на зи ва ють основ-
ни ми.

По діб но до то го, як вза є мо діє з во дою каль цій ок сид, 
ре а гу ють нат рій ок сид, ка лій ок сид та ін. Нап рик лад:

Na2O + H2O = 2Na OH

Рис. 78. Взаємодія негашеного вапна з 
водою
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Роз чин ні у во ді ос но ви на зи ва ють лу га ми.
Біль шість ок си дів ме та ліч них еле мен тів (FeO, Fe2O3, 

CrO, Cr2O3, CuO) не ре а гу ють з во дою, але їм теж від по ві-
да ють гід ра ти ок си дів.

ВЗА Є МО ДІЯ ВО ДИ З ОК СИ ДА МИ НЕ МЕ ТА ЛІЧ НИХ ЕЛЕ МЕН ТІВ. 
З ре ак ці єю до бу ван ня фос фор(V) ок си ду ви вже оз на йо ми-
ли ся під час ви ко нан ня дос лі ду го рін ня фос фо ру.

Д о с  л і д  3  (дос лід про во дять під тя гою). Для де монс-
тра ції вза є мо дії фос фор(V) ок си ду з во дою в хі міч ну 
склян ку на ли ва ють во ду, над якою в лож ці для спа лю ван ня 
ре чо вин спа лю ють чер во ний фос фор. Ут во ре ний фос-
фор(V) ок сид вза є мо діє з во дою. Як що в до бу тий роз чин 
до да ти лак мус, йо го за бар влен ня змі ню єть ся на чер во не. 
Змі на за бар влен ня лак му су свідчить про по я ву кис ло го 
се ре до ви ща. От же, фос фор(V) ок сид, спо лу ча ю чись з 
во дою, ут во рює кис ло ту. Рів нян ня ре ак ції:

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4

                          фос фор(V)         ор то фос фат на
                              ок сид                     кис ло та

Во да вза є мо діє також з ін ши ми ок си да ми не ме та ліч них 
еле мен тів: суль фур(VІ) ок си дом, кар бон(ІV) ок си дом, ніт ро-
ген(V) ок си дом. Від по від но ут во рю ють ся суль фат на Н2SO4, 
кар бо нат на Н2СO3 і ніт рат на HNO3 кис ло ти. Нап рик лад:

СO2 + Н2O       Н2СO3

От же, гід ра та ми ок си дів не ме та ліч них еле мен тів є 
кис ло ти. Ок си ди, яким від по ві да ють кис ло ти, на зи ва ють 
кис лот ни ми. 

Ла бо ра тор ний дос лід 5

Вип ро бу ван ня вод них роз чи нів кис лот і лу гів 

ін ди ка то ра ми

Пов то ріть пра ви ла без пе ки під час ро бо ти з лу га ми та кис-
ло та ми.
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З а в  д а н  н я  1. На лий те у дві про бір ки по 1–2 мл роз чи-
нів суль фат ної Н2SO4 і ніт рат ної НNO3 кис лот. У пер шу 
про бір ку до дай те де кіль ка кра пель лак му су, у дру гу — 
ме ти ло во го оран же во го. Опи шіть ва ші спос те ре жен ня.

З а в  д а н  н я  2. На лий те у дві про бір ки по 1–2 мл роз чи нів 
каль цій гід рок си ду Ca(OH)2 і нат рій гід рок си ду Na OH. У пер-
шу про бір ку до дай те де кіль ка кра пель фе нол фта ле ї ну, у дру-
гу — ме ти ло во го оран же во го. Опи шіть ва ші спос те ре жен ня.

Зро біть вис но вок про змі ну за бар влен ня ін ди ка то рів у 
розчинах кис ло т і лу гів. Да ні дос лід жень за пи шіть у ро бо-
чий зо шит у виг ля ді таб ли ці.

Но мер
зав дан ня

Що ро би ли?
Що

спос те рі га ли?
Вис но вок

Вис но вок. __________________________________ .

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Во да — це хі міч но ак тив на ре чо ви на, яка всту пає у вза є-
мо дію з ок си да ми ме та ліч них і не ме та ліч них еле мен тів. 
Унас лі док вза є мо дії во ди з ок си да ми ут во рю ють ся гід-
ра ти від по від них ок си дів.

 Ок си ди ме та ліч них еле мен тів ре а гу ють з во дою з ут во-
рен ням гід ра тів, що на зи ва ють ся ос но ва ми, а роз чин ні у 
во ді ос но ви на зи ва ють ся лу га ми.

 Ок си ди не ме та ліч них еле мен тів ре а гу ють з во дою з 
ут во рен ням гід ра тів, що на зи ва ють ся кис ло та ми.

 Кис ло ти та лу ги мож на роз різ ня ти за змі ною за бар влен ня 
ін ди ка то рів. 

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Устав те про пу ще ні сло ва, щоб ви раз став за вер ше ним.
 Ос но ви ут во рю ють ся внас лі док вза є мо дії … і … . 
 Лу ги змі ню ють за бар влен ня фе нол фта ле ї ну на … .
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2. На пи шіть фор му ли гід ра тів ок си дів і від по від них їм ок си-
дів за їх наз ва ми: ба рій гід рок сид, ор то фос фат на кис ло та.

3. По яс ніть, як змі нять за бар влен ня роз чи ни ін ди ка то рів, 
як що їх до да ти до кож но го з гід ра тів ок си дів зав дан ня 2.

4. На пи шіть про дук ти ре ак цій і пос тав те ко е фі ці єн ти:
 а) К2O + H2O = ; б) СО2 + H2O = .
5. Вам ви да но роз чи ни нат рій гід рок си ду та суль фат ної кис ло ти. 

По яс ніть, як експериментально вс та но ви ти кож ну з ре чо вин.
6. У роз чи н ніт рат ної кис ло ти ма сою 140 г, з ма со вою час т-

кою кис ло ти 0,4 до ли ли во ду об’ємом 260 мл. Об чис літь 
ма со ву час тку кис ло ти в но во му роз чи ні.

7. Вам ви да но роз чи ни: каль цій гід рок си ду, ор то фос фат ної 
кис ло ти й нат рій хло ри ду. По яс ніть, як експериментально 
вс та но ви ти кож ну з ре чо вин.

8. Ма ри над для ма ри ну ван ня по мі до рів го ту ють за та ким 
ре цеп том: во да ма сою 1300 г, нат рій хло рид — 60 г, 
цу кор — 80 г і оцет ма сою 100 г, з ма со вою час ткою оц то-
вої кис ло ти 5 %. Об чис літь ма со ві час тки кож ної ре чо ви ни 
в та ко му роз чи ні. 

§ 25. Проб ле ма чис тої во ди. 
Охо ро на во дойм від заб руд нен ня

Опа ну вав ши цю те му, ви зможете:

 роз кри ва ти  зна чен ня чис тої во ди для жит тє ді яль-
нос ті ор га ніз мів та оці ню ва ти  шко ду, якої зав да ють 
кис лот ні до щі;

 вис лов лю ва ти  суд жен ня про вплив ді яль нос ті лю ди ни 
на чис то ту во дойм і їх охо ро ну від заб руд нень;

 ви ко рис то ву ва ти  на бу ті знан ня й на вич ки в по бу ті й 
для збе ре жен ня здоров’я та дов кіл ля.

Ви ко рис тай те весь свій дос від з пов сяк ден но го жит тя, 
а та кож знан ня з при ро доз навс тва, бі о ло гії, ос нов здо ров’я 
та роз крий те зна чен ня во ди для жит тя на Зем лі. 

ЗНА ЧЕН НЯ ВО ДИ. Вив ча ю чи цю те му, ви оз на йо ми ли ся з 
уні каль ною для пла не ти Зем ля ре чо ви ною — во дою. Ви 
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зна є те про по ши ре ність її в при ро ді. Дріб ні крап лі во ди є в 
по віт рі, а ко ли ту ман огор тає весь прос тір, у при ро ді па нує 
та єм ни чий нас трій. Пе ре лив ве сел ко вих барв — це від чут тя 
ес те ти ки при ро ди, пов’яза не з іс ну ван ням во ди. Час то взим ку 
ви на со лод жу є те ся ходь бою на ли жах, ка тан ням на ков за-
нах — знову ж таки зав дя ки уні каль нос ті ці єї ре чо ви ни.

Ви вже зна є те про те, що во да вхо дить до скла ду всіх 
клі тин ор га ніз му лю ди ни. Вод но час во на є скла до вою клі-
тин тва рин і рос лин. Со ки рос лин — це вод ні роз чи ни 
по жив них ре чо вин, ві та мі нів то що. 

Во да — важ ли ве дже ре ло енер гії, си ро ви на для про-
мис ло вих про це сів, ком по нент роз чи нів. Вона є чин-
ником, що впли ває на клі мат не тіль ки ок ре мих те ри то рій, 
а й усі єї пла не ти. З ви ко рис тан ням во ди пов’яза но без ліч 
тех но ло гіч них про це сів, бу дів ниц тво жит ла, ут во рен ня 
по рід і мі не ра лів.

Япон ський уче ний М. Емо то прис вя тив вив чен ню влас-
ти вос тей во ди ба га то праць (2002). Він дос лі див, що здат-
ність води пе ре хо ди ти з рід ко го ста ну у твер дий по яс ню-
єть ся ут во рен ням спе ци фіч ної струк ту ри. Во да у твер до му 
ста ні є струк ту ро ва ною і, за да ни ми М. Емо то, ха рак те ри-
зу єть ся ін фор ма цій ноP е нер ге тич ним по лем і пам’ят тю, яку 
от ри ма ли крис та ли льо ду з рід кої фа зи.

На во ду впли ва ють зов ніш ні чин ни ки: нас трій лю дей, 
му зи ка, зву ки тва рин, цві тін ня рос лин. Від цих чин ни ків 
за ле жить фор ма крис та лів во ди (рис. 79). І чим пра виль-
ні ша ця фор ма, тим чис ті ша во да й лег ше зас во ю єть ся ор га-

Рис. 79. Крис та ли во ди, що ут во ри ли ся під впли вом різ них
чин ни ків 
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ніз ма ми та на віть ці лю ще діє на них. Оці ню ю чи зна чен ня 
во ди як най важ ли ві шо го при род но го ба гатс тва, фран цузь-
кий пись мен ник А. де Сен тPЕк зю пе рі пи сав: «…Не мож на 
ска за ти, що ти не об хід на для жит тя: ти са ме жит тя. Ти най-
біль ше ба гатс тво на сві ті».

КИС ЛОТ НІ ДО ЩІ. Заб руд нен ня во ди від бу ва єть ся не тіль ки 
че рез ви ки ди про мис ло вих під при ємств без по се ред ньо у 
во дой ми, а й че рез ви ки ди в ат мос фе ру. Вам уже ві до мо, що 
в ат мос фе рі зби ра ють ся от руй ні га зи, роз чин ні у во ді.

Наз віть, які це га зи.

Та кі ви ки ди бу ва ють як при род но го, так і штуч но го 
по ход жен ня. При род ни ми дже ре ла ми пот рап лян ня суль-
фур(ІV) ок си ду в ат мос фе ру є вул ка ни, лі со ві по же жі, 
за го рян ня тор фо вищ. Ніт ро ген ок си ди утво рю ють ся під 
час гро зи й пов’яза ні з елек трич ни ми роз ря да ми в атмо- 
с фе рі. При цьо му ут во рю єть ся ніт ро ген(ІІ) ок сид NО, який 
за на яв нос ті кис ню окис ню єть ся до ніт ро ген(ІV) ок си ду 
NO2. Дос тат ньо ве ли ка кіль кість ніт ро ген ок си дів при род-
но го по ход жен ня вклю ча єть ся в бі о хі міч ний ко ло о біг зав-
дя ки на яв нос ті в ґрун тах мік ро ор га ніз мів, нап рик лад буль-
боч ко вих бак те рій.

Суль фур(ІV) ок сид ут во рю єть ся під час спа лю ван ня 
наф ти, ву гіл ля й ма зу ту як продукт ви до бу ван ня ко льо ро-
вих ме та лів і суль фат них руд, ме та лур гій них, тек стиль них, 
ніт рат них і суль фат них ви роб ництв. Ніт ро ген ок си ди ви ді-
ля ють ся внас лі док ре ак ції азо ту з кис нем у дви гу нах внут-
ріш ньо го зго рян ня та кот лах.

Під час ви па дан ня до щів ці га зи заз на ють пев них змін. 
Суль фур(ІV) ок сид окис ню єть ся до суль фур(VІ) ок си ду. 
Обид ва з во дою ут во рю ють кис ло ти. Це мож на по да ти 
схе ма ми

SO2  SO3  H2SO4  

SO2  H2SO3  H2SO4
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Ніт рат на й ніт рит на кис ло ти ут во рю ють ся в ат мос фе рі 
від вза є мо дії ніт ро ген(ІV) ок си ду з во дя ною па рою або 
во дою. 

Кис лот ні до щі впли ва ють на здо-
ров’я лю дей, на рос лин ність і тва рин-
ний світ. Кис лот не се ре до ви ще вод 
рі чок, озер, став ків не га тив но впли ває 
на тва рин цих во дойм і на су хо пут них 
тва рин, що ко рис ту ють ся ни ми. Та кі 
до щі руй ну ють за хис ну плів ку лис т-
ків, зни жу ють стій кість рос лин до мік-
ро ор га ніз мів, гриб ків, спри чи ню ють їх 
за ги бель (рис. 80). Зби ток від кис лот них до щів для єв ро пей-
ських лі сів оці ню єть ся в 118 млн м3 де ре ви ни на рік. Уро-
жай ність ба га тьох сіль сько гос по дар ських куль тур зни жу-
єть ся на 3–8 % унас лі док уш код жен ня лис тя кис ло та ми.

Руй ну ють ся не тіль ки во дой ми ща, а й ґрун ти, пок рів лі 
бу дин ків, пам’ят ки куль ту ри й ар хі тек ту ри, ви ро би з ме та лу. 
Кис лот ні до щі роз’їда ють ла ки, фар би, син те тич ні з’єд нан ня. 

Заб руд не не кис лот ни ми ви ки да ми по віт ря зав дає шко-
ди ор га ніз му лю ди ни. Вди хан ня во ло го го по віт ря, що міс-
тить суль фур(VІ) і ніт ро ген(ІV) ок си ди, ду же не без печ не 
для лю дей, що хво рі ють сер це воP судин ни ми й ле ге не ви ми 
зах во рю ван ня ми. Ці ок си ди по га но впли ва ють і на здо ро-
вих лю дей. Во ни ма ють кан це ро ген ну дію, зу мов лю ють 
хро ніч ні брон хі ти, під ви щу ють смер тність. 

Для бо роть би з кис лот ни ми до ща ми пот ріб но ске ру ва ти 
зу сил ля на змен шен ня ви ки дів ре чо вин, що спри я ють 
ут во рен ню кис лот них ок си дів. То му не об хід но вста нов лю-
ва ти філь три для очи щен ня газуватих ви ки дів, уп ро вад жу-
ва ти но ві тех но ло гії, зас то со ву ва ти аль тер на тив ні дже ре ла 
енер гії. Три вож ним є те, що пе ре важ на біль шість ви роб ни-
ків бай ду жі до проб ле ми кис лот них до щів.

От же, для збе ре жен ня жит тя та здо ров’я лю дей не об-
хід но спо жи ва ти чис ту во ду. Од нак чис та во да в при ро ді 
зус трі ча єть ся ду же рід ко. Про со чу ю чись крізь ша ри ґрун-
тів, во на роз чи няє ба га то со лей і міс тить до міш ки. То му, 

Рис. 80. Нас лід ки 
кис лот них до щів
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за леж но від спо жив чо го приз на чен ня во ди, ви ко рис то ву-
ють різ ні спо со би її очи щен ня. 

ОХО РО НА ВО ДОЙМ ВІД ЗАБ РУД НЕН НЯ. Ни ні лю ди на час то 
сто їть перед проб ле ма ми, що ви ник ли внас лі док її нед ба-
ло го став лен ня до во ди як до най біль шо го при род но го 
ба гатс тва. Як і заб руд нен ня ат мос фе ри, во дой ми ща заб руд-
ню ють ся при род ним і штуч ним шля ха ми.

При род не заб руд нен ня — це сті кан ня у во дой ми до що-
вих (кис лот них) і та лих вод, на вод нен ня, що спос те рі га-
ють ся від злив, які зми ва ють бе ре ги рі чок, на но сять мул 
із гір, по лів, лу гів. Це й реш тки від мер лих тва рин них і    
рос лин них ор га ніз мів.

Нас лід ком штуч но го заб руд нен ня є спускання від хо-
дів про мис ло вих під при ємств і на се ле них пун ктів у при-
род ні во дой ми. Це спри чи нює змі ни фі зич них і хі міч них 
влас ти вос тей во ди, зу мов лює неп ри дат ність її ви ко рис-
тан ня як у по бу ті, так і в про мис ло вих мас шта бах.  

Гло баль ною проб ле мою є за без пе чен ня на леж ної кіль-
кос ті та якос ті во ди. Нес та ча пріс ної во ди або низь ка її 
якість, не від по від ність вод них дже рел нор ма тив ним ви мо-
гам спри чи ни ли зрос тан ня зах во рю ва нос ті лю дей, за ги-
бель ри би, план кто ну. То му з ме тою збе ре жен ня та ра ці о-
наль но го ви ко рис тан ня вод них ре сур сів не об хід но охо ро-
ня ти їх від різ них ви дів заб руд нень.

Охо ро на вод пе ред ба че на Вод ним ко дек сом Ук ра ї ни 
(22.05.2008 р.). Гла ва 20 цьо го ко дек су має наз ву «Охо ро на 
вод від заб руд нен ня, зас мі чен ня і ви чер пан ня».

От же, під охо ро ною вод ро зу мі ють ці лий ком плекс за хо-
дів, спря мо ва них на за по бі ган ня й усу нен ня нас лід ків заб руд-
нен ня, зас мі чу ван ня та вис на жен ня вод. Во ни за без пе чу ють 
роз роб ку ме то дів і за со бів очи щен ня во ди, кон тро лю її якос ті.

У при ро ді від бу ва єть ся пос тій ний колообіг во ди 
(рис. 81). Зав дя ки со няч ній енер гії во да із за па сів Сві то-
во го оке а ну час тко во ви па ро ву єть ся. Охо лод жу ю чись, 
во на пот рап ляє зно ву у во ди Сві то во го оке а ну та на су шу. 
Во ди су ші вби ра ють ся рос ли на ми, ви ко рис то ву ють ся тва-
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ри на ми й лю ди ною. Про дук та ми жит тє ді яль нос ті жи вих 
ор га ніз мів є вуг ле кис лий газ і во да. У річ ках во до об мін 
від бу ва єть ся за де кіль ка днів, а в ор га ніз мі лю ди ни — за 
де кіль ка го дин.

Під час ко ло о бі гу во да пе ре но сить теп ло, роз чи няє при-
род ні спо лу ки, час тко во руй нує твер ду обо лон ку пла не ти. 
Во на за без пе чує се ре до ви ще іс ну ван ня вод них ор га ніз мів і 
рос лин, які ви роб ля ють ки сень і по пов ню ють ним ат мос фе ру. 

При род ні во дой ми ма ють здат ність до са мо о чи щен ня. 
Од нак ця здат ність за ле жить від ба га тьох чин ни ків: об’єму 
річ но го сто ку, швид кос ті по то ків, хі міч но го скла ду во ди, її 
тем пе ра ту ри то що. Унас лі док роз вит ку різ них га лу зей про-
мис ло вос ті, тран спор ту, аві а ції, сіль сько го гос по дарс тва 
при род ні во дой ми вже не мо жуть са мо о чи ща ти ся, то му 
пот ріб ні штуч ні спо ру ди для очи щен ня во ди.

ОЧИ ЩЕН НЯ ВО ДИ НА ВО ДО О ЧИС НИХ СТАН ЦІ ЯХ. Во да, що ви ко-
рис то ву єть ся для при го ту ван ня їжі й пит тя, має бу ти по- 
з бав ле на гру бих нероз чин них до мі шок і мік ро бів, які мо жуть 
спри чи ни ти різ но ма ніт ні зах во рю ван ня або епі де мії.

Рис. 81. Ко ло о біг во ди в при ро ді
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При га дай те, яким спо со бом роз ді ля ють су мі ші, що міс тять 
не роз чин ні ре чо ви ни. Запропонуйте свою схему очищення води.

Очи щен ня во ди від не роз чин них до мі шок здійснюють 
шляхом її від сто ю ван ня та філь тру ван ня. Нас туп ний етап 
очи щен ня по ля гає в поз бав лен ні води хво ро бот вор них бак-
те рій. З ці єю ме тою во ду озо ну ють, хло ру ють, об роб ля ють 
ульт ра фі о ле то вим вип ро мі ню ван ням.

Для очи щен ня во ди від роз чи не них у ній ре чо вин ви ко-
рис то ву ють пе ре гон ку (дис ти ля цію). Цей про цес здій сню-
ють в елек трич них дис ти ля то рах, пе ре гін них ку бах. Поз ба-
ви ти во ду де я ких до мі шок мож на кип’ятін ням, ви ко рис-
тан ням ре чо вин, які ут во рю ють з на яв ни ми у во ді до міш-
ка ми не роз чин ні спо лу ки, що ви па да ють в осад. 

Вив чив ши те му «Во да» та здій снив ши екс кур сію на 
во до о чис ну стан цію, ви змо же те оці ни ти, яку нез рів нян ну, 
по рів ня но з ін ши ми ре чо ви на ми, роль ві діг рає во да в жит ті 
людей, сфор му ва ти на вич ки дбай ли во го по вод жен ня з 
во дою, ра ці о наль но го її ви ко рис тан ня.

ПІД СУ МО ВУ Є МО ВИВ ЧЕ НЕ

 Во да — це зем не ба гатс тво, яко му при та ман ні уні каль ні 
влас ти вос ті: за пев них умов пе ре бу ва ти в рід ко му, твер-
до му й газуватому ста нах. У крис та ліч но му ста ні во да 
во ло діє ін фор ма цій но2 е нер ге тич ним по лем і пам’ят тю, 
яку от ри ма ли крис та ли льо ду з рід кої фа зи.

 Заб руд нен ня во ди від бу ва єть ся та кож че рез ви па дан ня кис-
лот них до щів, які впли ва ють на здо ров’я лю дей, на рослинність 
і тва рин ний світ. Та кі до щі руй ну ють ґрун ти, пок рів лі бу дин ків, 
пам’ят ки куль ту ри й ар хі тек ту ри, ви ро би з ме та лу то що.

 При род не заб руд нен ня — це сті кан ня у во дой ми до що-
вих (кис лот них) і та лих вод, на вод нен ня від злив, що на но-
сять мул з гір, по лів, лу гів і реш тки від мер лих тва рин них і 
рос лин них ор га ніз мів.

 Штуч не заб руд нен ня від бу ва єть ся че рез спускання від-
хо дів про мис ло вих під при ємств і на се ле них пун ктів у при-
род ні во дой ми. Це спри чи няє змі ни фі зич них і хі міч них 
влас ти вос тей во ди, вик ли кає неп ри дат ність її до ви ко рис-
тан ня в по бу ті, у про мис ло вих мас шта бах.
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 Для при го ту ван ня їжі, пит тя во да має бу ти чис тою, то му її 
очи ща ють на во до о чис них стан ці ях.

 Охо ро на вод — ці лий ком плекс за хо дів, спря мо ва них на 
за по бі ган ня й усу нен ня нас лід ків заб руд нен ня, зас мі чу-
ван ня та вис на жен ня вод.

 Во да — це при род не ба гатс тво, то му пот ре бує бе реж ли во го 
й ра ці о наль но го по вод жен ня та ви ко рис тан ня. Той, хто на бу-
ває та ких на ви чок, на бу ває еле мен тів влас ної куль ту ри.

ЗАВ ДАН НЯ ДЛЯ КОН ТРО ЛЮ ЗНАНЬ

1. Опи шіть, якої шко ди зав да ють лю ди ні, рос ли нам і тва ри-
нам заб руд нен ня во дойм.

2. На пи шіть фор му ли ок си дів, що ре а гу ють з во дою з ут во-
рен ням кис лот них до щів.

3. Наз віть ві до мі вам спо со би очи щен ня во ди на во до о чис-
них стан ці ях.

4. Скла діть роз по відь про при род ні та штуч ні чин ни ки за- 
б руд нен ня во ди.

5. По яс ніть про це си, що спри чи ню ють ут во рен ня кис лот них 
до щів.

6. Суль фур(VІ) ок сид ма сою 40 г роз чи ни ли у во ді об’ємом 
100 мл. Об чис літь ма со ву час тку ут во ре ної кис ло ти в роз чи ні. 

7. Вам ви да но роз чи ни: нат рій гід роксиду, ніт рат ної кис ло ти 
та ка лій хло ри ду. По яс ніть, як дос лід ним шля хом ви я ви ти 
кож ну з них.

ДОС ЛІД ЖУ Є МО ВДО МА

1. Пок ла діть у склян ку три чай ні лож ки цук ру. До лий те 50 мл 
во ди й ре тель но роз мі шай те лож кою. Що спос те рі га є те? 
Як мож на ви я ви ти на яв ність цук ру в роз чи ні? 

2. Пе ре лий те роз чин у ме та ле ву чаш ку й наг рі вай те на слаб ко му 
вог ні до пов но го ви па рю ван ня во ди. Що спос те рі га є те? 
По яс ніть, до якої гру пи на ле жать спос те ре жу ва ні яви ща.

3. На лий те на дно чай ни ка во ди й про кип’ятіть її впро довж 
3–5 хв. По ки во да охо лод жу ва ти меть ся, ви го тов те фільтр 
з ва ти чи мар лі. Для цьо го візь міть лій ку, пок ла діть на її 
от вір жму тик ва ти так, щоб во да, яку бу де те філь тру ва ти, 
не змог ла про со чи ти ся по за ва тою. Як що ж філь тру валь-
ним ма те рі а лом слу гу ва ти ме мар ля, скла діть її в 4–6 
ша рів і по міс тіть у лій ку. Для філь тру ван ня в до маш ніх умо-
вах ви ко рис тай те чис ту склян ку й лій ку з філь тром. Про-
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кип’яче ну во ду на ли вай те не ве ли ки ми пор ці я ми по встав-
ле ній за мість скля ної па лич ки чай ній лож ці. За кін чив ши 
філь тру ван ня, уваж но роз глянь те, що за ли ши ло ся на філь-
трі, і во ду в склян ці. Що спос те рі га є те? По яс ніть спос те-
ре жу ва ні яви ща.

ПОВ ТО РЕН НЯ Й УЗА ГАЛЬ НЕН НЯ ТЕ МИ 
«ВО ДА»

Займає приблизно 4/5 
по вер хні Землі. 

В ор га ніз мі лю ди ни: в емб рі-
о ні — 97 %, у не мов ля ти — 
77 %, до рос лої лю ди ни — 

60–65 % во ди. Во на є скла-
до вою клі тин рос лин і тва рин, 

гір ських по рід і мі не ра лів

Во да — рі ди на, 
без за па ху та 

сма ку, без- 
 бар вна, про зо ра. 

Гус ти на во ди 
ста но вить

1 г/см3 при тем-
пе ра ту рі 4 °С. 

Ки пить при тем-
пе ра ту рі 100 °С, 

за мер зає при 
0 °С. Не про во-
дить елек трич-

но го стру му

Будова 
молекули

1. Вза є мо дія з 
ок си да ми не ме та-
ліч них еле мен тів
СО2 + H2O      H2CO3;
P2О5 + 3H2O = 
= 2H3PO4
2. Вза є мо дія з 
ок си да ми ме та ліч-
них еле мен тів
CaO + H2O = Ca(OH)2;
Na2O + H2O = 2Na OH
Кис ло ти й 
ос но ви —
гід ра ти ок си дів

Очищення 
води:
1) відстоювання; 
2) фільтрування; 
3) хлорування,
     озонування;
4) дистиляція

Роз чин = роз чин ник (во да) 
+ роз чи не на ре чо ви на. 
Роз чин — од но рід на сис-
те ма, яка скла да єть ся з 
роз чин ни ка та роз чи не ної 
ре чо ви ни.
Ма со вою час ткою роз чи-
не ної ре чо ви ни W на зи ва-
ють від но шен ня ма си ці єї 
ре чо ви ни до ма си роз чи ну:

W =                          · 100 %;  
        

m(ре чо ви ни) =                       · W

m(ре чо ви ни)

m(роз чи ну)

m(роз чи ну)
100 %
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Від по віді до за дач

§ 18. 8. 6,4. 
§ 19. 9. 204 г. 
§ 22. 9. w(Н) = 11 %, w(О) = 88,89 %; m(Н) : m(О) = 1 : 8. 
§ 23. 9. 0,09 або 9 %.
§ 24. 6. 14 %;
         8. 3,9 % NaCl, 5,2 % цук ру, 0,32 % оц ту. 
§ 25. 6. 32,67 %.     

Во да — ре чо ви на з уні каль-
ни ми влас ти вос тя ми. Во на за 
пев них умов мо же пе ре бу ва ти 
в трьох аг ре гат них ста нах. 
Про со чу ю чись крізь ґрун ти, 
ут во рює роз чи ни, яки ми жив-
лять ся рос ли ни під час рос ту й 
роз вит ку. Во да — нез мін ний 
ком по нент їжі, на по їв, є лі ку-
валь ним та ін фор ма цій но2  
е нер ге тич ним за со бом, си ро-
ви ною для ба га тьох про мис-
ло вих про це сів; ком по нент, 
що впли ває на клі мат. 
Заб руд нен ня во ди від бу ва-
єть ся че рез ви па дан ня кис-
лот них до щів, сті кан ня у 
во дой ми до що вих і та лих вод, 
на вод нен ня, що на но сять з 
гір, по лів, лу гів мул і реш тки 
від мер лих тва рин них і рос лин-
них ор га ніз мів, спускання від-
хо дів про мис ло вих під при-
ємств і на се ле них пун ктів у 
при род ні во дой ми. Обов’яз-
ком кож но го гро ма дя ни на та 
дер жа ви є охо ро на во дойм від 
заб руд нен ня

Роз чи ни ма ють ве ли ке зна-
чен ня в при ро ді, по бу ті, сіль-
сько му гос по дарс тві, про мис-
ло вос ті. З роз чи нів у при род-
них умо вах вик рис та лі зу ва-
ли ся мі не ра ли. У сіль сько му 
гос по дарс тві оп рис ку ють 
де ре ва й ку щі від гриб ко вих 
зах во рю вань роз чи на ми фун-
гі ци дів, про ти зас мі чен ня 
тра ва ми — роз чи на ми гер бі-
ци дів то що.
Зас во єн ня їжі, ба га тьох лі ків 
у лю ди ни та тва рин від бу ва-
єть ся че рез ут во рен ня в їх ніх 
ор га ніз мах вод них роз чи нів. 
Ви го тов лен ня лі ків від бу ва-
єть ся за учас тю роз чи нів. 
Роз чи ни зас то со ву ють під 
час об роб ки ран, для по лос-
кан ня гор ла, для при го ту-
ван ня ці лю щих на по їв. Усі 
ре чо ви ни для де монс тру-
ван ня й ви ко нан ня ла бо ра-
тор них дос лі дів у хі міч ній 
ла бо ра то рії ви ко ри сто ву ють 
у виг ля ді роз чи нів
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ПРЕД МЕТ НИЙ ПО КАЖ ЧИК

А
Аг ре гат ний стан  35
Атом  47
Атом на оди ни ця ма си  52

Б
Бі нар ні спо лу ки  76

В
Ва лен тність  73, 74
Від нос на атом на ма са  53
 — мо ле ку ляр на ма са  80
Влас ти вос ті фі зич ні  34, 64
 — хі міч ні  35
Во да  146

Г
Го рін ня  124
 — ме та лів  124
 — не ме та лів  122
 — умо ви  131
Гру па  59

Д
Дис ти ля ція  42

Е
Елек трон  47
Еле мент хі міч ний  48

З
За кон збе ре жен ня ма си 
ре чо вин  110
За лі зо  96, 98

І
Ін декс  70
Ін ди ка тор  157
Інер тні еле мен ти  58

К
Ка та лі за тор  117
Ки сень  107
Кис ло та  158

Кла си фі ка ція ре чо вин  64
  — хі міч них еле мен тів  55
Ко е фі ці єнт  72, 112
Ко ло о біг  136

Л
Луг  158

М
Ма со ва час тка еле мен та  81
  — — роз чине ної ре чо ви ни  152
Ма са еле мен та  52
Ма те рі ал  33
Мо ле ку ла  62

Н
Ней трон  47

О
Од но рід на су міш  40
Окис нен ня  125
Ок сид  127
Основа  157

П
Пе ре гон ка  43, 166
Пе рі од  57
Пе рі о дич на сис те ма 
хі міч них еле мен тів  56
Прос та ре чо ви на 63
Про тон  46

Р
Ре а гент  88
Ре ак ція,  88
 — роз кла ду  119
 — спо лу чен ня  127
Ре чо ви на  32
Рів нян ня хі міч не  113
Роз чин  152

С
Склад на ре чо ви на  63
Спо лу ка хі міч на  62
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ТЕР МІНО ЛО ГІЧ НИЙ СЛОВ НИК

Атом — най дріб ні ша елек тро ней траль на час тин ка ре чо ви ни, 
яка скла да єть ся з по зи тив но за ряд же но го яд ра й не га тив но за ря-
д же них елек тро нів, що ру ха ють ся нав ко ло ньо го.

Атом на оди ни ця ма си (а. о. м.) — це 1/12 ма си атома Кар бо-
нуP12, що чи сель но до рів нює ма сі ато ма Гід ро ге ну, — 1,66 · 10–24 г.

Бі нар на спо лу ка — спо лу ка, ут во ре на двома еле мен тами.
Ва лен тність — влас ти вість ато мів спо лу ча ти ся з пев ним чис-

лом та ких са мих або ін ших ато мів.
Від нос на атом на ма са — чис ло, яке по ка зує, у скіль ки ра зів 

ма са ато ма еле мен та біль ша від 1/12 ма си ато ма Кар бо нуP12.  
Від нос на мо ле ку ляр на ма са — чис ло, яке по ка зує, у скіль ки 

ра зів ма са пев ної мо ле ку ли біль ша від 1/12 ма си ато ма Кар бо нуP12.
Від нос на фор муль на ма са — чис ло, яке по ка зує, у скіль ки ра зів 

ма са фор муль ної оди ни ці біль ша від 1/12 ма си ато ма Кар бо нуP12.  
Влас ти вос ті ре чо вин — оз на ки, за яки ми ре чо ви ни по діб ні між 

со бою або від різ ня ють ся од на від од ної.
Го рін ня — ре ак ції окис нен ня ре чо вин, що від бу ва ють ся з ви ді-

лен ням теп ла та світ ла.
Гру пи — вер ти каль ні стов пці хі міч них еле мен тів. 
Елек трон — не га тив но за ряд же на час тин ка, що вхо дить до 

скла ду ато ма.
За кон збе ре жен ня ма си ре чо вин — ма са ре чо вин, що всту пи ли 

в ре ак цію, до рів нює ма сі ре чо вин, що  ут во ри ли ся піс ля ре ак ції.
Ін ди ка то ри — ре чо ви ни, що змі ню ють своє за бар влен ня під 

ді єю лу гів або кис лот.
Інер тні еле мен ти — не ме та ліч ні еле мен ти го лов ної під гру пи 

VІ ІІ гру пи пе рі о дич ної сис те ми. Їх ні прос ті ре чо ви ни на зи ва ють 
інер тни ми або бла го род ни ми га за ми.

Ка та лі за тор — ре чо ви на, що прис ко рює хі міч ні ре ак ції, але 
при цьо му не вит ра ча єть ся.

Су міш  39
Схе ма хі міч ної ре ак ції  88

Ф
Фі зич не яви ще  69
Фі зич ні влас ти вос ті  64
Фор муль на оди ни ця  71
Фо то син тез  136

Х
Хі міч ний еле мент  48
Хі міч на фор му ла  71
Хі міч не яви ще  88 
Хі міч ні влас ти вос ті  35

Я
Яд ро ато ма  46
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Кла си фі ка ція — об’єд нан ня об’єк тів у гру пи або кла си за спіль-
ни ми оз на ка ми.

Ко е фі ці єнт — чис ло, яке за пи су єть ся пе ред фор му лою або 
хі міч ним сим во лом і поз на чає кіль кість ок ре мих мо ле кул, ато мів.

Ком по нен ти — ре чо ви ни, що є скла до ви ми су мі шей, роз чи нів.
Ко ло о біг еле мен та — пе ре хід еле мен та в скла ді ре чо вин від 

од ні єї до ін шої під час хі міч них пе рет во рень і по вер нен ня до ви хід-
но го ста ну.

Луж ні еле мен ти — ме та ліч ні еле мен ти го лов ної під гру пи І гру-
пи пе рі о дич ної сис те ми. Їх ні прос ті ре чо ви ни на зи ва ють луж ни ми 
ме та ла ми.

Ма со ва час тка еле мен та (поз на чен ня w — «дуб льOве») — 
від но шен ня ма си еле мен та до ма си спо лу ки.

Ма со ва час тка роз чи не ної ре чо ви ни (поз на чен ня W) — від но-
шен ня ма си ці єї ре чо ви ни до ма си роз чи ну. 

Ма те рі а ли — ре чо ви ни, що ви ко рис то ву ють ся для ви го тов-
лен ня фі зич них тіл, пред ме тів для вжитку чи виробництва. 

Мо ле ку ла — най дріб ні ша час тин ка ре чо ви ни, яка збе рі гає її 
хі міч ні влас ти вос ті.

Най прос ті ша фор му ла — фор му ла, якій від по ві дає спів від но-
шен ня кіль кос ті ато мів у скла ді ре чо ви ни.

Ней трон — елек тро ней траль на час тин ка яд ра ато ма, відносна 
ма са якої дорівнює 1.

Не од но рід на су міш — су міш, у якій час тин ки ре чо ви ни мож на 
по ба чи ти не оз бро є ним оком або за до по мо гою мік рос ко па.

Нук лон не чис ло — су мар на кіль кість ней тро нів і про то нів у 
яд рі ато ма.

Од но рід на су міш — су міш, у якій час тин ки ре чо вин ду же дріб ні 
й не мож на ви я ви ти їх за до по мо гою мік рос ко па.

Окис нен ня — хі міч на ре ак ція вза є мо дії ре чо вин з кис нем.
Ок си ди — склад ні ре чо ви ни, ут во ре ні дво ма еле мен та ми, один з 

яких — Ок си ген.
Пе ре гон ка (дис ти ля ція) — ме тод роз ді лен ня рід ких су мі шей 

наг рі ван ням до ки пін ня.
Пе рі о ди — го ри зон таль ні ря ди хі міч них еле мен тів, роз та шо ва-

них за зрос тан ням їхніх від нос них атом них мас, що по чи на ють ся 
ме та ліч ни ми й за кін чу ють ся інер тни ми еле мен та ми.

Пе рі о дич на сис те ма хі міч них еле мен тів — таб ли ця кла си фі ка ції 
хі міч них еле мен тів, у якій еле мен ти роз та шо ва ні за зрос тан ням за ря-
дів їх ніх ядер (за зрос тан ням від нос них атом них мас).

Під гру па — час ти на гру пи пе рі о дич ної сис те ми.
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Про дук ти ре ак ції (кін це ві ре чо ви ни) — ре чо ви ни, що ут во рю-
ють ся піс ля ре ак ції.

Прос ті ре чо ви ни — ре чо ви ни, ут во ре ні ато ма ми од но го хі міч-
но го еле мен та.

Про тон — по зи тив но за ряд же на час тин ка яд ра ато ма із за ря дом 
+1 і відносною ма сою 1.

Про тон не чис ло — за галь на кіль кість про то нів у яд рі ато ма.
Ре а ген ти (ви хід ні ре чо ви ни) — ре чо ви ни, що всту па ють у 

ре ак цію. 
Ре ак ції роз кла ду — ре ак ції, під час яких з од ні єї склад ної ре чо-

ви ни ут во рю єть ся декіль ка прос ті ших за скла дом ре чо вин.
Ре ак ції спо лу чен ня — ре ак ції, під час яких з двох або біль ше 

ви хід них ре чо вин ут во рю єть ся од на склад на ре чо ви на.
Ре чо ви на — те, з чо го скла да ють ся фі зич ні ті ла.
Ре чо ви на чис та — та, що скла да єть ся з час ти нок пев но го ви ду 

й має ста лі фі зич ні влас ти вос ті. 
Роз чин — од но рід на су міш, що скла да єть ся з роз чин ни ка й роз-

чи не ної ре чо ви ни.
Склад на ре чо ви на (хі міч на спо лу ка) — ре чо ви на, ут во ре на 

двома або біль ше хі міч ними еле мен тами.
Схе ма хі міч ної ре ак ції — за пис ре ак ції без ко е фі ці єн тів.
Фі зич ні яви ща — яви ща, під час яких не від бу ва єть ся пе рет во-

рен ня ре чо вин.
Фо то син тез — про цес пе рет во рен ня вуг ле кис ло го га зу та во ди, 

що від бу ва єть ся в зе ле ному лис ті рос лин, на ки сень й ор га ніч ні 
ре чо ви ни.

Хі міч на ре ак ція (хі міч не яви ще) — пе рет во рен ня, під час яких 
від бу ва єть ся руй ну ван ня од них ре чо вин і ут во рен ня ін ших.

Хі міч на фор му ла — умов ний за пис скла ду ре чо ви ни за до по-
мо гою сим во лів та ін дек сів.

Хі міч не рів нян ня — умов ний за пис хі міч ної ре ак ції за до по мо-
гою фор мул і ко е фі ці єн тів.

Хі міч ний еле мент — вид ато мів з пев ним за ря дом яд ра (про-
тон ним чис лом).

Хі міч ні влас ти вос ті ре чо вин — здат нос ті ре чо вин до хі міч них 
пе рет во рень або від сут ність цих здат нос тей.

Хі мія — на у ка про ре чо ви ни, їх склад, бу до ву, влас ти вос ті й 
пе рет во рен ня.

Яд ро ато ма — по зи тив но за ряд же на скла до ва ато ма, що роз та-
шо ва на в йо го цен трі.
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