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ВСТУП 

 

«Загальна хімія» – обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної 

підготовки студентів зі спеціальностей: 162 – «Біотехнології та біоінженерія»; 

101 – «Екологія»; 193 − «Геодезія та землеустрій»; 263 – «Цивільна безпека» 

ОПП освітнього ступеня «Бакалавр» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хімічні закономірності, 

засади і фундаментальні основи хімії. 

Отже, майбутні фахівці галузі повинні 

знати: 

− основні хімічні поняття і закони, типи хімічних реакцій;  

− енергетику, напрям, механізм перебігу основних хімічних та 

електрохімічних процесів, властивості хімічних елементів та їх сполук; 

вміти: 

− виконувати розрахунки для будь-яких процесів; 

−  користуватися періодичною системою елементів, складати формули 

хімічних сполук та рівняння хімічних реакцій, які виражають суть процесів між 

різними хімічними речовинами; 

− встановлювати зв’язок між класами неорганічних сполук. 

Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Загальна хімія» 

надасть можливість майбутнім фахівцям вправно використовувати набуті 

знання для розв’язання практичних завдань на виробництві зі спеціальності 

193 – «Геодезія та землеустрій», забезпечить вивчення переважної більшості 

інших дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця. 

Робочою навчальною програмою дисципліни «Загальна хімія» для 

студентів зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Бакалавр» передбачено виконання лабораторних робіт у першому семестрі для 

денної та заочної форм навчання. 

Метою лабораторного практикуму з курсу «Загальна хімія» є закріплення 
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і поглиблення теоретичного програмного матеріалу курсу й оволодіння 

практичними навичками роботи в хімічній лабораторії і технікою хімічного 

експерименту. Окрім цього, лабораторні роботи знайомлять студентів з 

принципами і методами наукових досліджень, розвивають творче хімічне 

мислення. 

Методичні вказівки визначають зміст і порядок виконання лабораторних 

робіт з навчальної дисципліни «Загальна хімія». 

Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний розділ, що дає 

можливість глибше зрозуміти сутність процесів, які вивчаються, перелік 

контрольних завдань і запитань. 

Для успішного виконання завдань лабораторних робіт (дослідів) 

необхідно ретельно до них готуватися. Для цього слід:  

– попередньо опрацювати теоретичний матеріал теми за конспектом 

лекцій (підручником);  

– ознайомитися зі змістом майбутньої роботи та підготувати відповіді на 

контрольні запитання;  

– дослід розпочинати тільки після усвідомлення мети роботи, 

послідовності її виконання та перевірки працездатності зібраного 

лабораторного приладу;  

– опис усіх проведених дослідів, спостережень і висновки слід заносити 

до лабораторного журналу відразу після виконання лабораторної роботи (на 

обкладинці журналу вказують П.І.Б., факультет і номер групи). 

У процесі роботи потрібно уважно спостерігати за перебігом реакцій, їх 

особливостями (випадіння чи розчинення осадів, зміна забарвлення, теплові 

ефекти, показання приладів тощо). 

Результати кожної операції необхідно негайно записувати. Не можна 

відкладати записи, сподіваючись на свою пам’ять. Точний запис навіть 

неправильно виконаної операції дає певну користь, оскільки допомагає знайти 

помилку, збагнути її причину і отже, уникнути її повторення. 
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У лабораторному журналі стисло описують досліди, зарисовують схеми 

приладів, наводять формули та розрахунки, складають рівняння реакцій і 

висновки. До журналу слід заносити як допоміжні, так і остаточні цифрові 

записи та розрахунки. Правильне ведення лабораторного журналу надає цінний 

матеріал для підготовки до іспиту з курсу загальної хімії. 

Рекомендований алгоритм індивідуального звіту в лабораторному 

журналі. 

1. Дата. 

2. Назва лабораторної роботи та її номер. 

3. Назва досліду і його номер. 

4. Опис спостережень, рівняння реакцій, схема приладу, розрахунки, 

таблиці, графіки з обов’язковими відповідями на запитання. 

5. Висновки. 

6. Відповіді на контрольні запитання. 

Усі лабораторні роботи виконують з дотриманням вимог техніки безпеки 

та під безпосереднім керівництвом викладача.  

Індивідуальний звіт у журналі для лабораторних робіт подають на 

перевірку викладачеві та захищають індивідуально згідно з контрольними 

питаннями. 

Студенти допускаються до виконання наступної роботи тільки після того, 

як викладач прийме звіт за попередню роботу. Для одержання допуску до 

іспиту студент повинен надати всі остаточно оформлені та підписані 

викладачем індивідуальні звіти. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторні роботи є однією з найважливіших складових частин курсу 

загальної хімії. Для їхнього виконання студентові необхідно ознайомитися з 

лабораторним устаткуванням, вимірювальними приладами, а також із технікою 

проведення основних лабораторних операцій. 

Оскільки в хімічній лабораторії присутні електроприлади, отруйні та 

вогненебезпечні речовини, студенти повинні суворо дотримуватись правил 

внутрішнього розпорядку й техніки безпеки.  

Перед кожним лабораторним заняттям студент повинен вивчити 

відповідний розділ підручника, конспекту лекцій і опис лабораторної роботи. 

Під час проведення експерименту необхідно дотримуватисятаких правил. 

1. Дослід проводити завжди в чистому посуді. 

2. Не можна виливати надлишок реактиву з пробірки назад до реактивної 

склянки. 

3. Суху сіль потрібно набирати чистим шпателем або ложечкою, до того ж 

надлишок реактиву не можна висипати назад до склянки. 

4. Не варто плутати пробки від різних склянок. Щоб внутрішня сторона 

пробки залишалася чистою, пробку кладуть на стіл зовнішньою поверхнею. 

5. Не можна відносити реактиви загального користування на своє робоче 

місце. 

6. Після дослідів залишки металів у раковину не викидати, а збирати у 

склянку. 

7. Цінні реактиви (наприклад залишки солей срібла) необхідно збирати у 

спеціально відведений посуд. 

Правила техніки безпеки 

1. Не можна торкатися, вмикати і вимикати без дозволу викладача 

рубильники та електричні прилади. 

2. На робочому місці не повинні перебувати зайві предмети. 

3. Не можна брати речовини руками та куштувати їх на смак. Під час 
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визначення речовин за запахом склянку необхідно тримати на відстані й 

спрямовувати рухом руки повітря від отвору склянки до носа. 

4. Досліди з отруйними речовинами необхідно проводити у витяжній 

шафі. 

5. Під час зливання реактивів не можна нахилятися над отвором посудини 

для уникнення потрапляння бризок на тіло й одяг. 

6. Не можна нахилятися над рідиною, яка нагрівається, оскільки її може 

викинути з посудини. 

7. Під час розведення концентрованих кислот, особливо сульфатної, треба 

обережно вливати кислоту у воду, а не навпаки. 

8. Усі досліди з концентрованими кислотами та лугами проводять тільки 

під тягою (витяжна шафа). 

9. З легкозаймистими рідинами слід працювати подалі від нагрівальних 

приладів. 

Правила протипожежної безпеки 

1. З нагрівальними приладами треба поводитися обережно. У випадку 

перегоряння спіралі електроплитки необхідно відключити плитку від 

електромережі.  

2. Під час проведення дослідів, у яких можливе самозаймання, необхідно 

мати поруч пісок, повсть або ковдру. 

3. У випадку займання речовин необхідно швидко погасити пальник, 

вимкнути електронагрівальні прилади тапогасити пожежу:  

а) рідини, що горять, прикрийте повстю, а потім, якщо потрібно, засипте 

піском, але не заливайте водою; 

б) у випадку займання лужних металів гасіть полум’я тільки сухим 

піском, але не водою. 

4. У всіх випадках пожежі в лабораторії необхідно негайно викликати 

пожежну команду, до приходу пожежної команди слід скористатися 

вогнегасником. 
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Перша допомога у разі нещасних випадків 

У лабораторії бувають випадки, що вимагають невідкладної медичної 

допомоги (порізи рук склом, опіки гарячими предметами, кислотами, лугами). 

В особливо серйозних випадках необхідно негайно звернутися до лікаря. 

Для надання першої допомоги в лабораторії є аптечка.  

Основні правила першої допомоги. 

1. У випадкупоранення склом необхідно видалити осколки з рани, 

змазати краї рани розчином йоду і перев’язати бинтом. 

2. У разі опіку рук або лиця реактивом необхідно змити реактив великою 

кількістю води, потім або розведеною оцтовою кислотою (у випадку опіку 

лугом), або 3 % розчином соди (у випадку опіку кислотою), а потім знову 

водою.  

3. У випадку опіку гарячою рідиною або гарячим предметом обпалене 

місце слід обробити свіжоприготованим 5 % розчином перманганату калію, 

змазати обпечене місце маззю від опіку або вазеліном. Можна присипати опік 

питною содою і забинтувати. 

4. У разі хімічного опіку очей необхідно промити очі великою кількістю 

води, а потім звернутися до лікаря. 

Техніка виконання лабораторних робіт 

Мірний хімічний посуд. Мірним називають посуд, який застосовують для 

вимірювання об’ємів рідин. До нього відносяться циліндри, піпетки, бюретки 

та мірні колби. 

Під час вимірювання об’ємів необхідно, щоб око спостерігача 

знаходилося на одній горизонтальній лінії з нижнім меніском рідини. Нижній 

меніск рідини має бути на одному рівні з міткою.  

Мірні циліндри (рис. 1, а) застосовують у тих випадках, коли вимірювання 

об’єму рідини не вимагає великої точності.  
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а)         б)      в)    г) 

Рисунок 1 Мірний посуд:а – мірний циліндр; б – піпетки;в – бюретка;  

г – мірна колба 

 

Мірні циліндри– скляні посудини з нанесеними на зовнішній стінці 

поділками, що вказують об’єм у мілілітрах. У СВ об’єм виражають у кубічних 

метрах або його кратних частках (см3, дм3). Мірний посуд градуйовано у 

мілілітрах (мл) або літрах (л) (1 мл відповідає 1 см3; 1 л – 1 дм3).  

Місткість циліндрів буває від 5–10 см3 до 1 дм3 і більше. Щоб відміряти 

об’єм прозорої незабарвленої рідини, її наливають у мірний циліндр, доки 

нижній меніск не досягне потрібного рівня (поділки). У випадку забарвлених, 

непрозорих рідин рівень міряють за верхнім меніском.  

Піпетки (рис. 1,  б) необхідні для відмірювання і перенесення 

визначеного об’му рідини. 

Звичайні піпетки – це скляні трубки невеликого діаметра з розширенням 

посередині.  

Нижній кінець піпетки злегка відтягнутий і має діаметр близько 1 мм. 

Піпетки бувають місткістю від 0,1 до 100 см3. У верхній частині піпетки є 

мітка, до якої набирають рідину. Широко застосовують також градуйовані 

піпетки з поділками. 
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Для наповнення нижній кінець піпетки опускають у рідину до дна 

судини. За допомогою груші набирають рідину, слідкуючи, щоб кінчик піпетки 

увесь час знаходився в рідині. 

Рідину набирають так, щоб вона піднялася на 2–3 см вище мітки, потім 

швидко закривають верхній отвір вказівним пальцем, притримуючи водночас 

піпетку великим і середнім пальцями. Потім послаблюють натиск вказівного 

пальця, в результаті чого рідина повільно виливається з піпетки. Як тільки 

нижній меніск рідини спуститься до мітки, палець знову притискають. Якщо на 

кінці піпетки залишається крапля, її варто обережно видалити. Увівши піпетку 

до посудини, у яку потрібно перенести рідину, прибирають вказівний палець і 

дають рідині стекти по стінці судини (рис. 2).  

 

Рисунок 2 Виливання розчину з піпенки 

 

Після того, як рідина стече, піпетку тримають ще декілька секунд 

притуленою до стінки посудини, злегка повертаючи її. Видувати рідину з 

піпетки не варто, оскільки піпетку відградуйовано з урахуванням краплі, що 

залишилася в ній. 

Бюретки дозволяють точно відміряти будь-який об’єм рідини в межах її 

місткості (25 см3). 

Об’ємні бюретки (рис. 1, в) являють собою скляні градуйовані трубки з 

притертим краном або скляним капіляром, приєднаним до бюретки за 

допомогою гумової трубки. 
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Усередину гумової трубки закладають скляну кульку, що закриває вихід 

рідини з бюретки. Для витікання рідини гумову трубку відтягують від кульки. 

Бюретку наповнюють рідиною через лійку, при цьому повинен бути 

заповненим і скляний капіляр. Якщо в капілярі залишається бульбашка повітря, 

гумову трубку згинають так, щоб кінчик капіляра був спрямований вгору, і 

витискають рідиною все повітря (рис. 3). 

Перед початком роботи рівень рідини в бюретці повинен бути на 

нульовій поділці. Для цього наливають рідину в бюретку на 2–3 см вище 

нульової риски, а потім знімають лійку й зливають надлишок рідини. 

 

Рисунок 3 Видалення повітря з капіляра бюретки 

 

Рівень прозорих розчинів установлюють по нижньому краю меніска, 

непрозорих – по верхньому. Під час проведення вимірювань бюреткою очі 

спостерігача маютьперебувати в одній площині з рівнем рідини. 

Мірні колби застосовують для приготування заданого об’єму розчину. Це 

плоскодонні судини різної місткості (рис. 1, г). На горлечці колби є мітка, а на 

самій колбі зазначена її місткість у мілілітрах за певноїтемператури. 

Для приготування розчину в колбу наливають невелику кількість води, 

додають речовину і розчиняють її в цій воді. Потім наливають її на 0,5–1,0 см 

нижче мітки, після чого доводять до мітки, додаючи воду по краплях із піпетки. 

Потім щільно закривають колбу пробкою і ретельно перемішують розчин, 

перевертаючи колбу декілька разів. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Класи неорганічних сполук 

Мета: вивчити класи неорганічних сполук. 

Короткі теоретичні відомості 

Оксиди – це складні речовини, що складаються з атомів двох елементів, 

одним з яких є кисень зі ступенем окиснення – 2. 

Основи – це складні сполуки, які внаслідок  дисоціації у воді утворюють 

гідроксид-іони. 

Кислоти – це складні речовини, які внаслідок дисоціації у воді 

утворюють йони водню. 

До солей належать електроліти, які під час дисоціації утворюють катіони 

металів (також йони амонію NН4
+) та аніони кислотних залишків. 

Хід роботи 

Дослід 1 Нерозчинні у воді основи 

До 2–3 см3 солі міді долийте рівний об’єм розчину лугу.  

До 2–3 см3 солі нікелю долийте рівний об’єм розчину лугу.  

До 2–3 см3 солі заліза (ІІІ) долийте рівний об’єм розчину лугу.  

Складіть рівняння проведених реакції. Одержані основи використайте для 

досліду 2. 

Дослід 2 Нормальні солі 

Злийте рідину з основ, отриманих у досліді 1, і повільно, струшуючи 

додайте кислоту до розчинення осадів. Складіть рівняння реакцій. 

Дослід 3 Основні солі 

Налийте у дві пробірки по 2–3 см3 розчину сульфату міді. В одну з них 

додайте рівний об’єм розчину лугу, а в іншу луг долийте краплями в умовах 

перемішування тільки до появи осаду. Зверніть увагу на різне забарвлення 

отриманих осадів. 

Обережно нагрійте осади разом з рідиною майже до кипіння. Поясніть, 

чому в одній із пробірок осад чорніє, а в іншій – ні. Складіть рівняння реакцій. 
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До розчину солі кобальту краплями в умовах перемішування додайте 

розчин лугу до утворення синього осаду. Розділіть отриманий осад разом з 

рідиною на дві пробірки. В одну з них долийте рівний об’єм розчину лугу і 

нагрійте, в іншу додайте розчин кислоти. Складіть рівняння реакцій. 

Дослід 4 Амфотерні гідроксиди 

До розчину солі алюмінію краплями в умовах перемішування додайте 

розчин лугу до утворення осаду. Осад разом з рідиною розділіть на дві частини. 

До однієї частини додайте розчин кислоти, а до іншої – розчин лугу. Поясніть, 

чому осади розчиняються в кислоті й у лугові. Такий самий дослід проведіть, 

узявши розчин солі цинку і хрому. Складіть рівняння реакцій. 

Контрольні питання 

1. Наведіть формули основних, кислотних та амфотерних оксидів. 

2. Напишіть рівняння реакцій добування важкорозчинні основи. 

3. Напишіть формули хлоридної (соляної) перхлоратної, гіпохлоритної, 

хлоритної, хлоратної, нітратної та нітритної кислот. 

Література: [1, с. 144–159; 4, с. 8–33; 7, с. 37–43; 8, с. 54–65]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Визначення еквівалента металу 

Мета: ознайомитися з поняттям еквівалента речовини й методикою 

розрахунків, пов’язаних з визначенням молярної маси еквівалента й законом 

еквівалентів. 

Короткі теоретичні відомості 

Хімічний еквівалент елемента – це кількість елемента, що сполучається з 

одним молем атомів водню або заміщує таку саму кількість атомів водню в 

інших реакціях. 

Еквівалентна маса (те) – маса еквівалента речовини, виражена в а. о. м.: 

,
B

A
т r

е        (1) 

де Ar – відносна атомна маса елемента;  В – валентність. 

Молярна маса еквівалента (Ме) − це маса речовини у грамах, що 
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чисельно дорівнює еквівалентній масі. Наприклад, для вуглецю в СН4 

еквівалент дорівнює 1/4 атома вуглецю, еквівалентна маса, me(1/4C) = 

Ar(1/4C)/4 = 3, молярна маса еквівалента Ме(1/4С) = 3 г/моль. Зі зміною 

валентності елемента змінюються його еквівалент і еквівалентна маса. Так, у 

сполуці CO, якщо валентність вуглецю прирівняти до 2, еквівалент дорівнює 

1/2 C; me(1/2С) = 6, Ме(1/2C) = 6 г/моль.    

Методи визначення еквівалентів 

Експериментальне визначення еквівалентів може бути проведене різними 

методами. 

Метод прямого визначення. Знаходять масову кількість елемента, яка 

сполучається з 1,006 г/моль водню або з 8 г/моль кисню. 

Аналітичний метод. Еквівалент визначається за даними аналізу, якщо 

відомий кількісний склад сполуки даного елемента з іншим елементом, 

еквівалент якого відомий. 

Метод витіснення. Цей метод застосовують до металів, які розчиняються 

в кислотах або гідроксидах лужних металів із виділенням водню. У цьому 

випадку знаходять кількість металу, що витіснила 1 моль атомів водню або 

11200 см3 водню за нормальних умов. 

Електрохімічний метод. Хімічні еквіваленти елементів визначаються на 

основі закону Фарадея, згідно з яким 96 500 Кл виділяє з електроліту один 

еквівалент речовини. 

Хід роботи 

Дослід. Об’ємне визначення еквівалентної маси цинку 

До початку досліду необхідно виконати заміри температури повітря, за 

якої виконується дослід, об’єму водяного стовпа в циліндрі, записати покази 

барометра.  

Налийте близько 25 см3 розведеної соляної кислоти в круглодонну чи 

плоскодонну колбу місткістю 250 см3 через лійку так, щоб не змочити 

внутрішньої поверхні горла колби. Зберіть установку, як показано на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Установка для визначення еквівалента металу:  

1 – кристалізатор; 2 – мірний циліндр; 3 – штатив; 4 – колба;  

5 – газовідвідна трубка 

 

Закріпіть колбу в штативі так, як показано на рис. 4, і перевірте прилад на 

герметичність. Для цього нагрійте колбу в руках. Із трубки (опущеної у воду) 

мають виділятися пухирці газу. Припиніть нагрівання. Вода після охолодження 

колби підніметься по скляній трубці. Якщо прилад негерметичний, зазначених 

явищ спостерігатися не буде. У такому випадку необхідно перевірити якість 

пробки, гумової трубки та ін. 

Масу наважки цинку, зваженої з точністю до 0,01 мг, помістіть у горло 

колби 4. 

Мірний циліндр місткістю 250 см3 заповніть водою і закрийте скляною 

пластинкою так, щоб не було пухирців повітря. Опустіть циліндр отвором униз 

у кристалізатор 1 з водою і під водою зніміть скляну пластину. 

Затисніть циліндр у штативі вертикально за допомогою великої лапки 

так, як це показано на рис. 4. 

Щільно закрийте колбу пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої 

підведіть під циліндр. Переверніть колбу у вертикальне положення –  цинк 

упаде в кислоту. Почнеться реакція, що супроводжується виділенням водню, 

який витисне в циліндр рівний об’єм повітря. Якщо рівень води в газовідвідній 

трубці через 1–2 хв не буде знижуватися і в циліндр не будуть надходити 
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пухирці газу, то прилад негерметичний. У цьому випадку, усунувши 

несправність приладу, дослід потрібно повторити. 

Реакцію між цинком і кислотою варто вважати закінченою, коли весь 

метал розчиниться і в циліндр перестануть надходити пухирці газу. 

В умовах досліду водень збирається над водою, тому загальний тиск газу 

в циліндрі дорівнює сумі парціальних тисків водню та водяної пари (табл. 1).  

Таблиця 1 – Тиск насиченої водяної пари 

 

t, оС мм рт.ст t, оС мм рт.ст 

10 9,2 21 18,6 

11 9,8 22 19,8 

12 10,5 23 21,1 

13 11,2 24 22,4 

14 12,0 25 23,8 

15 12,8 26 25,2 

16 13,6 27 26,7 

17 14,5 28 28,3 

18 15,5 29 30,0 

19 16,5 30 31,8 

20 17,5   

 

Обчисліть парціальний тиск водню з точністю до трьох значущих цифр за 

формулою: 

Рвод.= Р – Рпара.     (2) 

Приведіть об’єм водню, що виділився, до нормальних умов, 

використовуючи рівняння Клапейрона: 

.
0

00

T

VP

T

VP 



     (3) 

Знаючи, що еквівалентний об’єм водню Vекв.вод дорівнює 11200 см3, за 

законом еквівалентів обчисліть молярну масу еквівалента металу: 
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     (4) 

Обчисліть абсолютну Пабс. та відносну Пвідн. похибки отриманого значення 

еквівалентної маси за формулами: 

Пабс.  = |Метеор.–Mепракт.|,    (5) 
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Результати експерименту необхідно занести до табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати експерименту 

Маса наважки металу, г  

Початковий рівень води в циліндрі V1, см3  

Кінцевий рівень води в циліндрі V2, см3  

Об’єм водню, що виділився Vвод., см3  

Температура t, оC (T, K)  

Атмосферний тиск Р, мм рт.ст. (Па)   

Тиск водяної пари за даної температури Рпара, мм рт.ст.  

Парціальний тиск водню Рвод., мм рт.ст.  

Молярна маса еквівалента металу, г/моль  

Абсолютна похибка Пабс., г/моль  

Відносна похибка Пвідн, %  

 

Контрольні запитання 

1. Унаслідок згоряння 5,00 г металу утвориться 9,44 г оксиду металу. 

Визначити еквівалентну масу металу. 

2. На нейтралізацію 2,45 г кислоти необхідно 2,00 г гідроксиду натрію. 

Визначити еквівалентну масу кислоти. 

3. Чому дорівнюють еквівалентні маси NaOH, K2SO4, Al2O3, H3РО4, 

СаС12? 

Література: [1, с. 7; 2, с. 7–8; 3, с. 31–35; 5, 18–22; 7, с. 29–31; 8, с. 37–

39]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Енергетика хімічних реакцій 

Мета: виконання калориметричних вимірів і термодинамічних 

розрахунків, пов’язаних з енергетикою хімічних реакцій. 

Короткі теоретичні відомості 

У будь-якому процесі дотримується закон збереження енергії: енергія не 

виникає з нічого і не зникає безслідно, а тільки перетворюється з одного виду 
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на інший в еквівалентних кількостях (М.В. Ломоносов). 

Теплота Q, підведена до системи, витрачається на збільшення її 

внутрішньої енергії U і на виконання системою роботи A проти зовнішніх сил 

(перший закон термодинаміки): 

Q = U + А      (7) 

Якщо хімічна реакція відбувається у відкритій посудині за постійної 

температури (р1Т = const) і єдиним видом роботи є робота 

розширення (A =p.V), то тепловий ефект цієї реакції дорівнює зміні ентальпії 

H системи: 

Qp1T = U + pV = H,  де  H = U + pV 

Кількість теплоти, що виділяється або поглинається під час хімічної  

реакції, називають тепловим ефектом реакції. Одиницями вимірювання його є 

калорії (кал, ккал) або джоулі  (Дж, кДж).1 кал = 4,18 Дж. 

Якщо Н> 0 (теплота підводиться до системи із зовнішнього середовища) 

реакцію називають ендотермічною. 

Якщо Н< 0 (теплота виділяється у навколишнє середовище) реакцію 

називають екзотермічною. 

Термохімічну теплоту процесу позначають літерою Q: 

Q = – H.      (8) 

Хімічні рівняння, у яких вказується тепловий ефект реакції, називають 

термохімічними. 

Експериментальне визначення теплових ефектів хімічних реакцій 

проводять у спеціальних приладах – калориметрах.  

Калориметр – пристрій, забезпечений теплоізолюючою сорочкою для 

зменшення теплообміну з навколишнім середовищем. Найпростіший 

калориметр (рис. 5) складається з двох склянок: зовнішньої (1) і внутрішньої (2) 

– власне калориметра, встановленого на теплоізолюючій підставці та 

забезпеченого кришкою (3) з отворами для термометра (4), лійки (5) і мішалки  

(6). Щоб звести втрати тепла до мінімуму, внутрішня склянка не повинна 

торкатися стінок зовнішньої. 
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Рисунок 5 – Схема калориметра: 

1 – зовнішня склянка; 2 – внутрішня (калориметрична) склянка; 3 – кришка;  

4 – термометр; 5 – лійка; 6 – мішалка 

 

Обчислення теплоти Q (Дж), що виділяється або поглинається у 

калориметрі, проводять за формулою 

)( .. склсклрр CmCmtQ 

 

   (9) 

де mp, mскл – маса розчину та внутрішньої склянки, г;Ср, Сскл.– питомі 

теплоємності розчину і скла, Дж/г∙K;Ср= 4,18 Дж/г∙K; С скл. = 0,79 Дж/г∙K. 

Хід роботи 

Дослід 1. Визначення теплоти (ентальпії) реакції нейтралізації сильної 

основи сильною кислотою 

Визначте і запишіть масу внутрішньої склянки калориметра. 

Приготуйте по 40 см3 0,5 н розчинів гідроксиду натрію та соляної 

кислоти. Виміряйте температуру розчину соляної кислоти. У внутрішню 

склянку влийте 40 см3 0,5 н розчину гідроксиду натрію. Помістіть склянку в 

калориметр і визначте початкову температуру розчину лугу. Потім влийте в 

реакційну склянку через лійку 40 см3 0,5 н розчину кислоти і виміряйте 

екстремальну температуру. За отриманими значеннями розрахуйте кількість 

тепла, яке виділилося, за формулою (9). Ця кількість відноситься до 

нейтралізації 0,02 моль кислоти. 
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Розрахуйте тепловий ефект нейтралізації на 1 моль у кДж/моль. 

Обчисліть відносну похибку експерименту (%): 

%.100
34,54

34,54
відн. 


 мQ

П     (10) 

де 54,34 – ентальпія нейтралізації при утворенні 1 моль Н2О, кДж. 

Дослід 2. Визначення теплоти (ентальпії) гідратації сульфату міді (ІІ)  

1. У реакційну склянку калориметра налийте 100 см3 дистильованої води 

і визначте її початкову температуру з точністю до 0,1 оС. Наважку 5–6 г 

сульфату міді (ІІ) розчиніть у реакційній склянці. Виміряйте екстремальну 

температуру розчину, розрахуйте кількість теплоти, що виділилася під час 

розчинення наважки кристалічної солі, за формулою (7). Виразіть теплоту 

розчинення сульфату міді (ІІ): 

CuSO4(к) + aq = CuSO4(p)   ∆H1
0=? 

через ентальпію ∆H1
0, ураховуючи, що ентальпія розчинення 1 моля солі 

дорівнює: 

,0

m

M
QH       (11) 

де М – молярна маса солі, г/моль;m – маса наважки солі, г. 

Проведіть аналогічний дослід з розчинення кристалогідрату сульфату 

міді (ІІ) CuSO4 ∙5Н2О. Визначте ентальпію розчинення ∆H2
0: 

CuSO4 ∙5Н2О(к) + aq = CuSO4(p)  ∆H2
0=? 

Розрахуйте за даними дослідів ентальпію гідратації сульфату міді (ІІ)∆H0: 

CuSO4 (к) + 5Н2О = CuSO4 ∙5Н2О(p) ∆Hг
0=∆H1

0 – ∆H2
0 

Контрольні питання 

1. У разі сполучення 2,1 г заліза із сіркою виділилося  3,77 кДж теплоти. 

Розрахувати теплоту утворення заліза сульфіду. 

2. Які енергетичні величини характеризують будь-яку хімічну систему? 

3. Сформулювати закон Гесса та його наслідок. 

Література: [1, с. 106–116; 2, с. 9–15; 3, с.  265–288; 7, с. 158– 63; 9, с. 50–

55]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага 

Мета:вивчити залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників 

(концентрації реагуючих речовин, температури). 

Короткі теоретичні відомості 

Швидкість хімічної реакції вимірюють кількістю речовини, що вступає в 

реакцію або утворюється в результаті реакції за одиницю часу в одиниці об’єму 

системи (для гомогенної реакції) чи на одиниці площі поверхні межі поділу фаз 

(для гетерогенної реакції). 

Залежність швидкості реакції від концентрацій виражається законом 

діючих мас (ЗДМ): швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку 

концентрацій реагуючих речовин у степенях, які дорівнюють коефіцієнтам, що 

стоять перед формулами речовин у відповідному рівнянні реакції (1867 р., 

К. Гульдберг, П. Вааге): 

,][][ nm BAkV       (12) 

де k – константа швидкості; [A], [B] – концентрації реагуючих речовин А, В; 

m, n – стехіометричні коефіцієнти. 

Усі хімічні реакції можна поділити на оборотні та необоротні.  

Необоротні реакції відбуваються до кінця – поки не буде повністю 

використаний один з реагентів (хімічні реакції, що відбуваються винятково в 

одному напрямку). 

Оборотні реакції ніколи не відбуваються до кінця, тому що жоден з 

реагентів не витрачається повністю під час реакції, і продукти реакції за певних 

умов можуть перетворюватись у реагенти (хімічні реакції, що за певних умов 

можуть відбуватись у протилежних напрямках). 

Коли швидкості прямої та зворотної реакцій стають однаковими, наступає 

стан хімічної рівноваги і подальшої зміни концентрацій речовин, що беруть 

участь у реакції, не відбувається. 

Якщо в загальному вигляді оборотну реакцію виразити рівнянням: 

mA + nB pC + qD, 

співвідношення між концентраціями під час рівноваги матиме вигляд: 
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   nm

qp

BA

DC
K




 ,     (13) 

де K – стала за даної температури величина – константа рівноваги, що не 

залежить від концентрації реагуючих речовин, а залежить від природи реагентів 

і температури. 

Хід роботи 

Дослід 1. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих 

речовин 

Необхідні прилади та реактиви: пробірки; склянки ємністю 50–100 см3 

(чи колбочки) – 3 шт.; мірний циліндр на 25 см3; секундомір чи метроном; 

розчин сульфатної (сірчаної) кислоти H2SO4(1:200); розчин тіосульфату натрію 

Na2S2O3з молярною концентрацією еквівалента СN– 0,3 моль/дм3. 

У результаті реакції між сульфатною кислотою і тіосульфатом натрію 

утворюється сірка, що виділяється у вигляді каламуті. Рівняння реакції: 

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 +H2O + SO2 + S. 

У чотири пробірки налийте по 6см3 розчину сульфатної кислоти. У 

чотири склянки (колбочки) налийте: у першу – 6 см3 розчину Na2S2O3, у другу – 

4 см3 розчину Na2S2O3 і 2 см3 води, у третю – 3 см3 розчину Na2S2O3 і 3 см3 

води, у четверту – 2 см3 розчину Na2S2O3і 4 см3 води. У кожну склянку влийте 

по 6 см3 розчину сульфатної кислоти. Виміряйте час з моменту зливання до 

появи каламуті. Дані досліду запишіть до табл. 3. 

Таблиця 3 – Дані досліду 1 

Номер 

склянки 

Об’єм, см3 Відносна концентрація 

Na2S2O3,  СNa2S2O3 
t,с 

t

1
  

Na2S2O3 H2O H2SO4 

1 6 0 6 1 

  
2 4 2 6 2/3 

3 

4 

3 

2 

3 

4 

6 

6 

1/2 

1/3 

 

Зробіть висновок про залежність швидкості реакції від концентрації 

тіосульфату натрію. 

Побудуйте графічну залежність швидкості реакції від концентрації. По 
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осі ординат відкладайте відносну швидкість реакції , а по осі абсцис – 

відносну концентрацію Na2S2O3 – СNa2S2O3.  

Дослід 2. Залежність швидкості реакції від температури 

Необхідні прилади та реактиви:пробірки;склянка місткістю 200 см3; 

термометр; мірний циліндр на 25 см3; секундомір чи метроном; водяна баня з 

гарячою водою; розчин сульфатної (сірчаної) кислоти H2SO4 (1:200); розчин 

тіосульфату натрію Na2S2O3з молярною концентрацією еквівалента СN – 

0,3 моль/дм3.  

Налийте в чотири пробірки по 5 см3Na2S2O3, у наступні 4 пробірки – по 

5 см3 розчину сульфатної кислоти (пробірки пронумеруйте 1, 2, 3, 4). Усі 

пробірки поставте в склянку з водою на 5–7 хв, щоб вміст пробірок набув 

температури води. Виміряйте температуру води. Злийте разом вміст пробірок 

під номером 1. Виміряйте час до появи каламуті. Нагрійте воду на 10° вище 

температури попереднього досліду. Злийте вміст пробірок 2. Виміряйте час до 

появи каламуті. Підвищіть температуру води ще на 10°. Злийте вміст пробірок 

3. Виміряйте час до появи каламуті. Підвищіть температуру води ще на 10°. 

Злийте вміст пробірок 4. 

Результати спостережень зобразіть у вигляді графіка, відкладаючи на осі 

ординат відносну швидкість реакції, а на осі абсцис – температуру. Зробіть 

висновок про залежність швидкості реакції від температури. Дані досліду 

занесіть до табл. 4. 

Таблиця 4 – Дані досліду 2 

Номер 

досліду 
Температура досліду t, оС Час, с 

t

1
  

1 17 

27 

37 

47 

  

2 

3 

4 

 

Дослід 3. Вплив каталізатора на швидкість реакції 

Необхідні прилади та реактиви: пробірки;скіпка; шпатель; сірники;3 % 

розчин пероксиду водню Н2О2; діоксид манґану MnO2. 

Пероксид водню за звичайної температури розкладається повільно. 
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Реакцію можна прискорити введенням каталізатора. У пробірку з 2–3 см3 3 % 

розчину пероксиду водню введіть на кінчику шпателя діоксид манґану. Газ, що 

виділяється, випробуйте тліючою скіпою. Складіть рівняння реакції. 

Дослід 4. Зміщення хімічної рівноваги внаслідок зміни концентрації 

реагуючих речовин 

Необхідні прилади та реактиви: склянка ємністю 100 см3;пробірки; 

хлорид заліза (ІІІ) FeCl3 – насичений розчин; роданід калію KSCN – насичений 

розчин; хлорид калію KCl – кристалічний. 

Вплив концентрації реагуючих речовин на зміщення рівноваги можна 

дослідити за допомогою оборотної реакції: 

FeCl3 + 3KSCN ↔ Fe(SCN)3 + 3KCl. 

Розчин роданіду заліза (ІІІ) інтенсивно забарвлений у кров’янисто-

червоний колір, FeCl3 – у жовтий, а розчини KSCN і KCl – безбарвні. У 

результаті зміни концентрації Fe(SCN)3 забарвлення розчину змінюється, що 

вказує на напрямок зміщення хімічної рівноваги. 

До 20 см3 води у невеликій склянці додайте 1–2 краплі насичених 

розчинів FeCl3 і KSCN (NH4SCN). Одержаний розчин розлийте у 4 пробірки: у 

першу додайте кілька крапель концентрованого розчину KSCN (або NH4SCN), 

у другу – розчину FeCl3, у третю – додайте невелику кількість кристалічного 

KСl (або NH4Сl), а четверту пробірку залиште для порівняння. Порівняйте 

інтенсивність забарвлення отриманих розчинів з інтенсивністю забарвлення 

еталону. Результати досліду оформіть у вигляді табл. 5. 

Таблиця 5 – Дані досліду 4 

Номер 

пробірки 

Додана 

речовина 

Зміна інтенсивності 

забарвлення (послаблення, 

посилення) 

Напрям зміщення 

рівноваги 

(→,←) 

1  FeCl3 
  

2  KCNS 
  

3  KCl 
  

4  Контрольна 
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Контрольні питання 

1. Стан хімічної рівноваги характеризується тим, що: а) склад реакційної 

суміші залишається незмінним за постійних умов; б) концентрація початкових 

речовин у два рази менша за початкову концентрацію; в) концентрація 

продуктів реакції дорівнює концентрації початкових реагентів. 

2. Через якийсь час після початку реакції 3A + B ↔ 2C + D концентрації 

речовин складали: [А] = 0,03 моль/дм3; [В] = 0,01 моль/дм3; 

[С] = 0,008 моль/дм3. Які вихідні концентрації речовин А і В? 

3. Реакція між речовинами А і В виражається рівнянням: А + 2В↔ С. 

Початкові концентрації складають: [А]о=0,03 моль/дм3, [В]о=0,05 моль/дм3. 

Константа швидкості реакції дорівнює 0,4. Знайти початкову швидкість реакції 

і швидкість реакції після закінчення деякого часу, коли концентрація речовини 

А зменшиться на 0,01 моль/дм3. 

Література: [1, с. 117–130; 2, с. 16–28;3, с. 289–315; 6, с. 22–28;7, с. 163– 

170]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Загальні властивості розчинів 

Мета: отримати практичні навички приготування розчинів певної 

концентрації, користування ареометром, мірним посудом; навчитися 

виконувати розрахунки, пов’язані з різними видами концентрацій.  

Короткі теоретичні відомості 

Склад розчинів виражають концентрацією або часткою розчиненої 

речовини. 

Концентрація (С)– це вміст розчиненої речовини в одиниці маси або 

об’єму розчину або розчинника. 

Масова частка ω (процентна концентрація С%) – кількість грамів 

розчиненої речовини, яка міститься в 100 г розчину. 

Масову частку ω розчиненої речовини масою m1 у розчині масою m2 

знаходять за формулою: 
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%.100
2

1 
m

m
      (14) 

Молярна концентрація розчину(См) – кількість розчиненої речовини в 

молях, яка міститься в 1 дм3 розчину.  Одиниця виміру – моль/дм3. 

Молярну концентрацію розчину обчислюють за формулою: 

,
VM

m
См


      (15) 

де m – маса розчиненої речовини, г;М – молярна маса розчиненої речовини, 

г/моль;V – об’єм розчину, дм3. 

Еквівалентна (нормальна) концентрація розчину (Сн) показує число 

молярних мас еквівалентів розчиненої речовини в 1 дм3 розчину. 

Еквівалентну концентрацію розчину обчислюють за формулою: 

,
VМ

m
С

e

н


      (16) 

де Мe – молярна маса еквівалента розчиненої речовини, г/моль. 

Одиниця виміру еквівалентної концентрації – моль/дм3. 

Між еквівалентними концентраціями взаємодіючих речовин та їх 

об’ємами існує обернено пропорційна залежність: 

21

1

2

21

2

1 або VCVС
V

V

С

С
нн

н

н
    (17) 

Титр(Т) розчину показує, скільки грамів розчиненої речовини міститься в 

одному см3 розчину:  

,
V

m
Т       (18) 

V – об’єм розчину, см3. 

Одиниця виміру титру – г/см3. 

Наприклад, якщо в одному дм3 розчину сульфатної кислоти міститься 

49 г H2SO4, то титр цього розчину за формулою (18) становитиме: 

.г/см049,0
1000

49
)( 3

42 
V

m
SOHT  

Між титром та еквівалентною концентрацією існує залежність: 
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T


      (19) 

Моляльна концентрація розчину (Cm) показує, яка кількість розчиненої 

речовини міститься в 1 кг розчинника. Розмірність моль/кг. 

Хід роботи 

Дослід 1. Визначення концентрації розчинів за їх відносною густиною 

У скляний циліндр з розчином сульфатної кислоти плавно опустіть 

ареометр так, щоб він не торкався стінок посудини. Здійснити підрахунок 

густини. За табл. 6 знайти процентну концентрацію розчину.  

Таблиця 6 – Густина і концентрація розчинів H2SO4 

Густина  

за 20 оС 

Процентна 

концентрація, % 

Густина  

за 20 оС 

Процентна 

концентрація, % 

1,020 3,242 1,250 33,82 

1,040 6,237 1,300 39,68 

1,050 7,704 1,350 45,26 

1,060 9,121 1,400 50,50 

1,080 11,96 1,420 52,51 

1,100 14,73 1,450 55,45 

1,120 17,43 1,500 60,17 

1,140 20,08 1,550 64,71 

1,150 21,38 1,600 69,09 

1,190 26,47 1,650 73,37 

1,200 27,72 1,700 77,63 

 

Якщо знайдене значення густини С перебуває між двома значеннями в 

табл. 6, то процентну концентрацію знаходять інтерполяцією за формулою: 

,
)()(










сс
СС     (20) 

де ρ – густина, г/см3;ρ΄ – найближче значення густини з недостачею у 

табл. 6, г/см3;ρ˝ – найближче значення густини з надлишком у табл. 6, г/см3;с΄– 

процентна концентрація розчину, що відповідає густині ρ΄; с ˝– процентна 

концентрація розчину, що відповідає густині ρ˝. 

Дослід 2. Приготування 0,1 м і 0,1 н розчину H2SO4 з більш 

концентрованого розчину 

Використовуючи дані досліду 1, знайдіть масу m΄ сульфатної кислоти для 

приготування V = 100 см3 0,1 м розчину за формулою: 
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Знаючи процентний вміст і відносну густину розчину, розрахувати 

потрібний об’єм кислоти, використавши нижче наведену формулу: 

%.100% 





V

m
С     (22) 

Після цього в мірну колбу на 100 см3 перенести мірним циліндром 

відміряний об’єм концентрованої сульфатної кислоти. Сполоснути циліндр 

кілька разів дистильованою водою, зливаючи воду в мірну колбу. Долити в 

колбу дистильовану воду до нульової поділки, закрити пробкою і ретельно 

перемішати шляхом перевертання. Аналогічно зробити розрахунок і 

приготувати 0,1 н розчин H2SO4. 

Дослід 3. Визначення концентрації розчину кислоти титруванням 

Для роботи візьміть бюретку і сполосніть її розчином лугу. Закріпіть 

бюретку в штативі та заповніть її розчином лугу точно відомої концентрації 

Сн2 = 0,1 н, встановивши нижній меніск рідини на нульовій поділці. У конічну 

колбу місткістю 100 см3 внести 10 см3 сульфатної кислоти невідомої 

концентрації (відміряти піпеткою), додати дві краплі фенолфталеїну. 

Підставити колбу під бюретку на аркуш білого паперу і повільно доливайте 

розчин лугу в кислоту (титруйте), безперервно помішуючи коловим рухом 

колбу рукою в горизонтальній площині. Наприкінці титрування розчин лугу 

доливайте з бюретки по краплях до появи однієї краплі слабо-рожевого 

забарвлення, яке не зникає впродовж хвилини. Титрування повторити ще два 

рази, починаючи щоразу від нульової поділки бюретки і споліскуючи 

попередньо колбу дистильованою водою. З отриманих даних вивести середнє 

значення для розрахунків. Результати титрування занести до табл. 7. 

Таблиця 7 – Дані титрування розчину кислоти лугом 

№ 

колби 

Об’єм H2SO4 

V1, см3 

Об’єм NaOH 

V2, см3 

Середня витрата 

розчину NaOH, 

см3 

Еквівалентна 

концентрація H2SO4, 

Сн1, г/моль 

Т,г/см3 

1 10     

2 10 

3 10 
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Еквівалентну концентрацію обчислити за формулою (17) а титр – за 

формулою (18). 

Контрольні питання 

1. Скільки грамів Na2SO3 буде потрібно для приготування 5 дм3 8 % (за 

масою) розчину (ρ = 1,075 г/ см3)? 

2. Який об’єм води треба додати до 100 см3 20 % (за масою) розчину 

H2SО4 (ρ =1,14 г/ см3), щоб одержати 5 % розчин? 

3. Знайти масу NaNO3, необхідну для приготування 300 см3 0,2 м 

розчину. 

Література: [1, с. 165–180; 2, с. 29–34; 3, с. 326–349; 7, с. 206– 208]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Електролітична дисоціація 

Мета: вивчити властивості розчинів електролітів; ознайомитися з 

йонними реакціями у розчинах електролітів з утворенням важкорозчинних, 

слабодисоціюючих та газоподібних речовин.  

Короткі теоретичні відомості 

Електролітами називають речовини, які дисоціюють у воді, інших 

полярних розчинниках або розплавах на позитивно і негативно заряджені йони 

– катіони й аніони.  

Розпад електроліта на йони називають електролітичною дисоціацією. 

Розчини та розплави електролітів проводять електричний струм, проходження 

якого пов’язане з хімічними процесами і зумовлене рухом позитивно і 

негативно заряджених йонів. Тому розчини та розплави електролітів, на відміну 

від електронних провідників, називають йонними провідниками або 

провідниками другого роду. 

До сильних електролітів належать усі розчинні солі, гідроксиди лужних 

та лужноземельних металів (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 тощо), деякі 

мінеральні кислоти, такі як HClO4 (найсильніша з існуючих кислот), HNO3, HCl, 

HBr, HІ, H2SO4 (дисоціація за першим ступенем). До слабких електролітів 
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належать усі нерозчинні солі, основи та кислоти нерозчинні та слабкорозчинні 

за таблицею розчинності, органічні кислоти.  

Водневий показник середовища водного розчину електроліту рН 

дорівнює взятому зі зворотним знаком десятковому логарифмові концентрації 

(активності) йонів водню у [Н+] в цьому розчині: 

рН  =  -lg[Н+].     (23) 

Середовище водного розчину електроліту може бути кислим, 

нейтральним або лужним. Носіями кислотних властивостей є йони Н+, а 

лужних – йони ОН-, тому в кислих розчинах Н+>ОН-, а в лужних – 

Н+ < ОН-. Розчини, у яких Н+ = ОН-, називають нейтральними. 

Гідроліз (грец. hydor – вода + lysis – розкладання, розпадання) – реакція 

обмінної взаємодії речовин з водою. 

Серед неорганічних сполук найчастіше гідролізуються солі. Продукти 

гідролізу солей визначають за природою катіонів та аніонів: чим слабша 

кислота чи основа, яка утворила сіль, тим більшою мірою відбувається гідроліз. 

Солі, утворені сильними основами та сильними кислотами, гідролізу не 

піддаються. Гідроліз становить собою оборотний процес. У результаті гідролізу 

відбувається зміна реакції середовища.  

Хід роботи 

Дослід 1. Електропровідність розчинів 

У чотири склянки місткістю 50–100 см3 опустіть вугільні електроди, 

з’єднані з джерелом струму. У склянки налийте дистильовану воду, розчини 

цукру, їдкого натру, кухонної солі. У коло послідовно увімкніть електричну 

лампочку чи дзвоник. Замкніть коло. Зробіть висновок про електропровідність 

узятих розчинів. Надайте пояснення. Напишіть рівняння електролітичної 

дисоціації речовин, які їй піддаються. 

Дослід 2. Визначення реакції середовища за допомогою індикаторів 

Налийте у три пробірки 1 см3 розбавленого розчину будь-якої кислоти, в 

інші три – дистильованої води і ще в три – розбавленого розчину лугу. 

Пробірки розподілити на три серії та додати у кожну по декілька крапель 
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розчину індикаторів: у першу серію – лакмусу, у другу – метилового 

оранжевого й у третю – фенолфталеїну. Забарвлення індикаторів, що 

спостерігається, записати у вигляді табл. 8. 

Таблиця 8 – Результати визначення реакції середовища за допомогою 

індикаторів  

Назва 

індикатора 

Забарвлення 
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Лакмус     

Метиловий оранжевий     

Фенолфталеїн     

 

Дослід 3. Визначення рН розчину за допомогою універсального індикатора 

У три пробірки налийте по 2–3 см3 0,1 н розчинів HCl, СН3СООН, 

NH4OH,у четверту – H2O. У кожну пробірку опустити аркуші універсального 

індикаторного паперу, за еталонною шкалою визначте рН досліджуваних 

розчинів, результати запишіть до табл. 9. 

Таблиця 9 – Результати визначення реакції середовища за допомогою 

універсального індикатора  

Досліджувана рідина Колір індикатора рН 

Розчин хлоридної кислоти   

Розчин ацетатної кислоти    

Розчин амоніаку   

Вода   

 

Дослід 4. Реакції, що протікають з утворенням важкорозчинних і слабко 

дисоціювальних речовин 

У  три пробірки налийте по 2–3 см3 розчинів Na2SO4, ZnSO4, (NH4)2SO4. У 

кожну з пробірок додайте 2–3 см3 розчину хлориду барію BaCl2. Напишіть 

молекулярні рівняння реакцій і одне загальне йонне рівняння. 

Користуючись виставленими на столі реактивами, здійсніть реакцію, яка 

виражається таким рівнянням: 
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Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓. 

Користуючись отриманим у досліді 4 осадом гідроксиду заліза (ІІІ), 

проведіть реакцію, яка виражається рівнянням: 

Fe(OH)3 + 3Н+ = Fe3+ + 3Н2О. 

Напишіть молекулярне рівняння реакції. 

До розчину карбонату натрію додайте розчин соляної кислоти. Чим 

пояснюється виділення газу? Складіть рівняння реакцій у молекулярному та 

йонному вигляді. 

Дослід 5. Гідроліз солей 

Солі, утворені сильною основою та сильною кислотою. Налийте у дві 

пробірки розчини хлориду натрію, сульфату калію. Розчини випробуйте 

нейтральним лакмусом. Чи спостерігається зміна кольору лакмусу? Чому? 

Солі,утворені сильною основою та слабкою кислотою. У дві пробірки 

налийте розчини ацетату натрію, карбонату калію. Розчини випробуйте 

червоним лакмусовим папером. На що вказує зміна кольору лакмусу? Напишіть 

рівняння реакцій гідролізу солей у йонній формі; 

Солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою. У пробірку 

налийте розчин хлориду цинку і випробуйте нейтральним лакмусом. Що 

відбувається з кольором індикатора? Складіть рівняння реакції гідролізу в 

йонній формі; 

Солі, утворені слабкою основою та слабкою кислотою. У пробірку 

налийте розчин ацетату амонію. Опустіть у нього послідовно синій і червоний 

лакмусові папірці. Чим пояснюється майже нейтральна реакція розчину в 

даному випадку? Складіть рівняння реакції гідролізу. 

Результати експерименту запишіть у вигляді табл. 10. 

Таблиця 10 – Результати дослідження процесу гідролізу солей 

Формула 

солі 

Колір 

лакмусу 

Реакція 

середовища 

рН розчину 

 (рН>7,pH<7) 

Чи піддається 

сіль гідролізу 
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Контрольні питання 

1. Водневий показник розчину – це негативний десятковий логарифм: а) 

концентрації йонів водню в розчині; б) константи дисоціації розчиненого 

електроліту; в) концентрації гідроксильних йонів. 

2. Знайти ступінь дисоціації хлорнуватистої кислоти НОС1 у 0,2 н 

розчині. 

3. Які з перерахованих нижче солей піддаються гідролізу: NаСN, KNО3, 

KОС1, NаNО2, СН3СООNН4, СаС12, NаС1О4, НСООK, KВr? Для кожної із 

солей, що гідролізуються, написати рівняння гідролізу в йонно-молекулярній 

формі та зазначити реакцію її водного розчину. 

Література: [1, с. 180–211; 2, с. 35–51; 3, с. 350–432; 6, с. 34–36;             

7, с. 223–234]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Комплексні сполуки та їх властивості 

Мета: вивчити основні властивості комплексних сполук. 

Короткі теоретичні відомості 

Складні хімічні сполуки, що отримали назву комплексних, складаються із 

внутрішньої (координаційної) і зовнішньої сфер. Внутрішня сфера отримала 

назву комплексного йона. Наприклад, у комплексній сполуці [Cu(NH3)4]SO4  

комплексним (внутрішньою сферою) є йон [Cu(NH3)4]
2+, а зовнішньою сферою 

– йон SO4
2-.  

Комплексна сполука у розчині дисоціює на комплексний йон і зовнішню 

сферу (первинна дисоціація): 

[Cu(NH3)4]SO4  =  [Cu(NH3)4]
2+ + SO4

2-. 

Комплексні йони в розчинах поводяться як слабкі електроліти, 

дисоціюють не повністю (вторинна дисоціація), наприклад: 

[Cu(NH3)4]
2+  = Cu2+ +  4NH3,      [Fe(CN)6]

3-  = Fe3+ + 6CN-. 

Хід роботи 

Дослід 1. Одержання тетрайодобісмутату (ІІІ) калію 

У пробірку до 3–4 крапель розчину нітрату бісмуту додайте краплями 
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розчин йодиду калію до випадіння темно-бурого осаду йодиду бісмуту. 

Розчиніть цей осад у надлишку розчину йодиду калію. Який колір одержаного 

розчину? Чи може забарвлення зумовлюватись наявністю йонів K+, І-, Ві+3? 

Який із цих йонів може бути комплексоутворювачем? З якими лігандами він 

може утворювати в даному розчині складний йон? Відповідь мотивуйте, 

напишіть рівняння реакцій. 

Дослід 2. Одержання та вивчення сульфату тетраамінкупруму (ІІ)  

Помістіть у дві пробірки по 10 крапель 1н розчину сульфату міді та 

додайте в одну із них 2 краплі хлориду барію. На наявність якого йону вказує 

утворений осад? У другу пробірку внесіть шматочок гранульованого олова і 

спостерігайте виділення на його поверхні червонуватого нальоту міді. 

Отримайте комплексну сполуку міді, для чого помістіть у пробірку 15–

20 крапель розчину сульфату міді та по краплях додайте 25 % розчин амоніаку. 

Спостерігайте розчинення осаду основного сульфату міді, що випав спочатку, і 

зміну кольору розчину під час утворення комплексної сполуки міді. Одержаний 

розчин розділіть на дві пробірки і проведіть такі самі два досліди, які були 

проведені з розчином сульфату міді. Чи випаде мідь на гранулі олова? 

Напишіть рівняння всіх проведених реакцій. Чи є різниця в поведінці сульфату 

міді та комплексної солі по відношенню до кожного доданого реактиву? 

Ураховуючи, що дані щодо мольної електропровідності розчину комплексної 

сполуки вказують на дисоціацію її на два йони, напишіть її координаційну 

формулу і рівняння електролітичної дисоціації. 

Дослід 3.Гідроксокомплекси 

У три пробірки помістіть окремо розчини солей цинку, хрому(ІІІ) та 

алюмінію і в кожну з них додайте по краплях розчин лугу. Спостерігайте 

спочатку випадання осадів, а потім їх розчинення в надлишку лугу. 

Напишіть рівняння усіх проведених реакцій, ураховуючи, що 

утворюються розчинні гідроксокомплекси. Знаючи, що гідроксокомплекси 

цинку, хрому й алюмінію розчиняються також у кислотах, укажіть, до якого 

типу вони належать. 
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Дослід 4. Обмінні реакції з участю комплексних сполук 

У пробірку до 4–5 крапель розчину сульфату міді додайте 4–5 крапель 

розчину комплексної солі K4Fe(CN)6. Відмітьте колір утвореного осаду 

гексанціаноферату міді (ІІ). Напишіть молекулярне та йонне рівняння реакції. 

Контрольні питання 

1. Що називають координаційним числом центрального атома та від 

чого залежить його значення? 

2. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації [Co(NH3)6]SO4, 

H2[HgCl4]. Запишіть вирази констант нестійкості для комплексних йонів. 

3. Визначте ступінь окиснення центрального атома, внутрішньої та 

зовнішньої сфери та назвіть сполуки: Na[Ag(CN)2], [Zn(NH3)4](OH)2, 

(NH4)3[FeF6]. 

Література: [1, с. 160–164; 3, с. 234–265; 6, с. 92–113; 7, с. 563–584]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Дисперсні системи 

Мета: вивчити будову та властивості дисперсних систем. 

Короткі теоретичні відомості 

Дисперсні системи є гетерогенними системами, тобто складаються з 

декількох фаз, найчастіше з двох. Одна з фаз знаходиться в 

сильноподрібненому (диспергованому) стані у вигляді дрібних твердих 

частинок, крапельок рідини, пухирців газу і називається дисперсною фазою. 

Друга складова частина дисперсної системи – середовище, у якому розподілені 

частинки диспергованої речовини, називається дисперсійним середовищем. 

До грубодисперсних систем належать суспензії (дисперсна фаза – тверда 

речовина, дисперсійне середовище – рідина) та емульсії (дисперсна фаза та 

дисперсійне середовище – рідини). 

Дисперсні системи, у яких дисперсійним середовищем є рідина, а 

дисперсна фаза має колоїдну ступінь дисперсності (10-5–10-7см) називають 

золями, тобто золі – це колоїдні розчини або рідкі колоїдні системи. 
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Хід роботи 

Необхідні прилади та реактиви: тигель; порцеляновий трикутник; сітка 

азбестова; пінцет; фільтрувальний папір; скляні палички; пробірки циліндричні; 

ступка порцелянова; мікропіпетки; гідроксид натрію(сухий); маґній – порошок; 

силікагель прожарений; кварцовий пісок; розчин хлоридної кислоти (4 н, 2 н); 

розчин хлоридної кислоти 37 % концентрації (густина 1,19 г/см3); розчин 

силікату натрію (2 н); розчин гідроксиду натрію (2 н); розчин хлориду кальцію 

(0,5 н); розчин нітрату кобальту (0,5 н); розчин нітрату свинцю (0,5 н); розчин 

сульфату міді (0,5 н); розчин хлориду амонію (0,5 н); розчин амоніаку (25 %). 

Приготуйте силікагель. Для цього змішайте у порцеляновій чашці рівні 

об’єми (по 50 см3) рідкого скла та соляної кислоти 37 % концентрації (густина 

1,19 г/см3). Суміш залиште стояти на добу. Гель, що утворився, розріжте на 

шматки і промийте в склянці декантацією до повного видалення йонів хлору 

(проба на AgNO3). Злийте воду і промитий гель висушіть за температури 40–

50 °С протягом 24 год, потім за 50–100 °С протягом 10–12 год. 

Дослід 1. Одержання силіциду маґнію, силану і кремнію 

Покладіть на папір 3 мікрошпателі діоксиду кремнію (кварцовий пісок чи 

силікагель) і 4‒5 мікрошпателів порошку маґнію, ретельно перемішайте 

скляною паличкою і перенесіть суміш у циліндричну пробірку. Закріпіть 

пробірку в штативі та нагрійте спочатку всю пробірку, а потім лише ту її 

частину, де перебуває суміш. Помітивши сильне розігрівання суміші, пальник 

відставте. Після охолодження пробірку помістіть до порцелянової ступки, 

розбийте і вийміть спечену масу. Приготуйте тигель з 10‒15 краплями 4 н 

розчину соляної кислоти і кидайте в нього невеликі шматочки отриманої маси, 

що складається з кремнію, оксиду маґнію і силіциду маґнію. Спостерігайте 

самозаймання силану – SiH4, що виділяється під час реакції, утворення білого 

диму – SiO2 і порошку кремнію, що залишився на дні тигля. У чому його можна 

розчинити? Напишіть відповідне рівняння. 

Напишіть рівняння реакцій: а) відновлення діоксиду кремнію маґнієм з 

утворенням силіциду маґнію, б) взаємодії силіциду маґнію з соляною кислотою, 

в) горіння силану. 
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Дослід 2. Одержання гелю та золю кремнієвої кислоти 

У дві пробірки внесіть по 4–5 крапель: в одну – силікату натрію, в іншу ‒ 

концентрованої соляної кислоти (густина 1,19 г/см3). Додайте в першу пробірку 

6‒7 крапель 2 н розчину соляної кислоти і в другу – 1‒2 краплі насиченого 

розчину силікату натрію. 

Закрийте пробірки пальцем і струсніть їх. Спостерігайте утворення гелю 

кремнієвої кислоти в першій пробірці та золю в другій. Отриманий золь 

кремнієвої кислоти нагрійте маленьким полум’ям пальника до перетворення на 

гель. Як називають процес переходу золю в гель? Яке значення має нагрівання? 

Напишіть рівняння реакції одержання кремнієвої кислоти H2SiO3 (дана 

формула є умовною,справжній склад кремнієвих кислот більш складний і може 

бути виражений загальною формулою SiO2xН2О). 

Дослід 3. Солі кремнієвої кислоти 

Одержання силікату натрію (розчинного скла). Поставте тигель на 

порцеляновий трикутник, покладіть у нього пінцетом шматочок їдкого натру 

завбільшки з горошину. Нагрійте тигель до повного розплавлення лугу. У 

розплавлену масу додайте один мікрошпатель прожареного силікагелю і знову 

нагрійте масу до повного розплавлення. Щоб переконатися в одержанні солі 

кремнієвої кислоти, проведіть наступний дослід. Тигель остудіть, додайте в 

нього 5‒8 крапель дистильованої води і ретельно перемішайте скляною 

паличкою. Декілька крапель розчину перенесіть піпеткою в циліндричну 

пробірку. У розчин додайте рівний об’єм 2 н розчину соляної кислоти й 

нагрійте на маленькому полум’ї пальника. Спостерігайте утворення гелю 

кремнієвої кислоти. Напишіть рівняння реакцій одержання силікату натрію та 

кремнієвої кислоти умовної формули H2SiO3; 

Одержання малорозчинних солей кремнієвої кислоти. У 4 пробірки 

внесіть по 3‒5 крапель розчинів солей: у першу – хлориду кальцію, у другу – 

нітрату кобальту, у третю – нітрату свинцю, у четверту – сульфату міді. 

Додайте в кожну пробірку по 2–3 краплі розчину силікату натрію. Відмітьте 

колір осадів. Напишіть рівняння відповідних реакцій. 
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Контрольні питання 

1. Наведіть класифікацію дисперсних систем. 

2. Охарактеризуйте сутність процесу коагуляції. 

3. Методи добування неорганічних гідрозолів. 

Література: [1, с. 212–213; 2, с. 52–58; 7, с. 293–325]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Окисно-відновні реакції  

Мета: ознайомитися з окисно-відновними властивостями металів, 

неметалів і їхніх сполук. 

Короткі теоретичні відомості 

Окисно-відновними називаються реакції, що супроводжуються зміною 

ступеня окиснення атомів, які входять до складу реагуючих речовин. Ступінь 

окиснення – це той умовний заряд, якого набув би атом елемента, якщо 

припустити, що він прийняв чи віддав те або інше число електронів. 

Хід роботи 

Дослід 1. Сполуки сірки (+4) в окисно-відновних реакціях 

У першу пробірку з розчином дихромату калію K2Cr2O7 і у другу з 

розчином сульфіду натрію Na2S внесіть по декілька крапель 2 н сульфатної 

кислоти і по 2‒3 мікрошпателі сульфіту натрію Na2SО3. 

Як змінилося забарвлення в першій пробірці? Чому помутнішав розчин у 

другій пробірці? Окисником чи відновником може бути в хімічних реакціях 

K2Cr2O7, Na2S? Окиснювальні чи відновні властивості виявляє Na2SО3? 

Напишіть рівняння проведених реакцій. 

Дослід 2. Окиснювальні та відновні властивості пероксиду водню 

У пробірку налийте1 см3розчину йодиду калію та підкисліть його 

сульфатною кислотою. Додайте1 см3 3% розчину пероксиду водню. Чим 

пояснюється поява коричневого забарвлення? Напишіть рівняння реакції. 

У 1 см3 розчину перманганату калію влийте 1 см3 розчину сульфатної 

кислоти та стільки ж пероксиду водню. Що відбувається? Які властивості 
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виявляє  пероксид водню у цьому випадку? Напишіть рівняння реакції. 

Дослід 3. Вплив середовища на перебіг окисно-відновних процесів 

У три пробірки внесіть по 3‒4 краплі розчину перманганату калію. В одну 

пробірку додайте 2‒3 краплі 2 н розчину сульфатної кислоти, у другу – стільки 

ж води, у третю – таку саму кількість розчину лугу. 

У всі три пробірки внесіть по два мікрошпателі кристалічного сульфіту 

натрію та перемішайте розчини до повного розчинення кристалів. 

Через 3‒4 хв спостерігайте зміну забарвлення розчину у всіх трьох 

пробірках. 

До якого ступеня окиснення відновлюється перманганат калію у 

розчинах, які мають рН7, рН=7, рН7? Напишіть рівняння проведених 

реакцій. 

Дослід 4. Внутрішньомолекулярніокисно-відновні процеси 

До 1н розчину тіосульфату натрію прилийте рівний об’єм сульфатної 

кислоти тієї самої концентрації. Спостерігайте помутніння розчину. Складіть 

рівняння реакції. Вкажіть окисник та відновник. 

Контрольні питання 

1. На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні 

реакції, що проходить за схемою: 

Сu2О + HNO3Cu(NO3)2 + NO + Н2О. 

2. Знаючи ступінь окиснення азоту, сірки і манґану в сполуках 

NH3,HNO2, HNO3, Н2S, Н2SO3, H2SO4, МnО2, KМnO4, визначити, які з них 

можуть бути тільки відновниками, тільки окисниками, і як окисниками, так і 

відновниками. 

3. Чи можуть відбуватися окисно-відновні реакції між наступними 

речовинами: а) Н2S і HI; б) Н2S і Н2SО3; в) Н2SO3 і НСlO4? 

Література: [1, с. 131–143; 2, с. 78–81; 3, с. 433–441; 6, с. 113–145; 7, 

с. 255–290]. 
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Лабораторна робота № 10 

Тема. Електрохімічні процеси 

Мета: ознайомитися з принципом роботи гальванічного елемента; 

процесами, які відбуваються на нерозчинних електродах під час електролізу 

водних розчинів електролітів. 

Короткі теоретичні відомості 

Гальванічний елемент ‒ це прилад, що виробляє електричний струм у 

результаті окисно-відновних процесів, перетворює енергію хімічної реакції в 

електричну. 

У разі занурення металевої пластинки в воду або розчин її солі частина 

металу переходить у розчин. На межі поділу метал-розчин виникає рівновага: 

Ме + mН2О ↔ Ме(Н2О)m
n+ + nē, 

яку можна розглядати як окисно-відновний процес. У результаті розчин 

заряджається позитивно, а метал негативно, так що між ними встановлюється 

різниця потенціалів. 

Потенціал, що виникає на межі поділу метал-розчин при зануренні 

металевої пластинки в розчин її солі, називають електродним потенціалом, Е. 

У разі концентрації йонів солі 1 моль/дм3 (г-іон/ дм3), Т = 298 K, 

р = 760 мм рт. ст. електродний потенціал називають стандартним, Ео. 

Розташовуючи метали в ряду зростання їх стандартних електродних 

потенціалів (Eо), був одержаний так названий ряд напруг. 

Положення того чи іншого металу в ряді напруг характеризує його 

відновну здатність, а також окисні властивості його йонів у водних розчинах за 

стандартних умов. Чим менше значення Ео, тим більшими відновними 

властивостями володіє даний метал у вигляді простої речовини і тим менші 

окисні властивості виявляють його йони, і навпаки.  

Виникнення електричного струму в гальванічному елементі пов’язано з 

різною концентрацією вільних електронів у металах і прагненням до її 

вирівнювання в разі контакту між ними. Електрод, що віддає електрони (процес 
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окислення) називають анодом, електрод, що приймає електрони (процес 

відновлення), називають катодом. 

Анод має менше значення електродного потенціалу відносно 

стандартного водневого електрода, а катод ‒ більше.  

Електроліз ‒ це окисно-відновний процес, що відбувається на електродах 

під час проходження електричного струму через розчин або розплав 

електроліту. 

Під час електролізу відбувається перетворення електричної енергії в 

хімічну. При цьому катіони рухаються до катоду, а аніони ‒ до аноду. Сутність 

електролізу полягає в тому, що на катоді катіони, приймаючи електрони, 

відновлюються, а на аноді аніони, віддаючи електрони, окислюються. 

Хід роботи 

Дослід 1. Складання гальванічних елементів 

Одну із мікросклянок заповніть 1 м розчином сульфату цинку, другу – 1 м 

розчином сульфату міді. З’єднайте склянки електролітним містком, заповненим 

насиченим розчином хлориду калію в суміші з агар–агаром. Опустіть у розчин 

сульфату цинку вузьку цинкову пластинку, а в розчин сульфату міді – мідну. 

З’єднайте металевим дротом пластинки з гальванометром. Спостерігайте 

відхилення стрілки гальванометра, що вказує на виникнення електричного 

струму внаслідок різних значень електродних потенціалів систем Cu2+/Cuо та 

Zn2+/Znо. 

Зарисуйте схему гальванічного елемента, показаного на рис. 6. 

Напишіть рівняння хімічних реакцій, що відбуваються на електродах 

гальванічного елемента та сумарне рівняння хімічної реакції, у результаті якої 

з’являється електричний струм у даному елементі. Випишіть табличні числові 

значення стандартних електродних потенціалів систем Cu2+/Cuо та Zn2+/Znо та 

обчисліть ЕРС мідно-цинкового гальванічного елемента. Які йони та в якому 

напрямку рухаються в розчині? 
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Рисунок 6 – Схема мідно-цинкового гальванічного елемента 

 

Дослід 2. Взаємодія цинку із сульфатною кислотою за відсутності та 

наявності солі міді 

У дві пробірки внесіть 5‒6 крапель 2 н сульфатної кислоти. В одну із 

пробірок додайте краплю розчину сульфату міді, в обидві пробірки опустіть по 

шматочку чистого цинку (без домішок). Спостерігайте різну інтенсивність 

виділення водню на поверхні цинку в пробірках. Яка роль солі міді, за 

наявності якої водень виділяється інтенсивніше? Напишіть рівняння реакції. 

Дослід 3. Корозія оцинкованого та лудженого заліза 

У дві пробірки налийте ½ їх об’єму дистильованої води та додайте по 

2‒3 краплі розчину 2 н сульфатної кислоти і гексаціаноферату (III) калію 

K3Fe(CN)6. Останній є чутливим реактивом на йони Fe+2, з яким дає синє 

забарвлення. Розчини перемішайте скляною паличкою. 

Два залізні дроти почистіть наждачним папером. Одним дротом щільно 

обмотайте шматочок цинку, другим – шматочок олова та опустіть їх у 

приготовлені розчини. Спостерігайте через декілька хвилин посиніння розчину, 

у який занурений залізний дріт у контакті з оловом. Поясніть появу йонів Fe2+у 

розчині. Чому в розчині з парою залізо-цинк синє забарвлення не з’являється? 

Опишіть явища, що спостерігалися. Напишіть рівняння електродних 

процесів під час корозії оцинкованого і лудженого заліза. 
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Дослід 4. Електроліз водних розчинів з інертними електродами 

У конічній колбі змішайте приблизно ½ об’єму колби розчину сульфату 

натрію з ¼ об’єму колби нейтрального розчину лакмусу і влийте одержаний 

розчин в електролізер. Пропустіть через розчин електричний струм і відмітьте 

зміну забарвлення в обох колінах електролізера. Напишіть рівняння катодного 

й анодного процесів, що протікають під час електролізу сульфату натрію. Які 

речовини виділяються на катоді та на аноді? Поясніть зміну забарвлення 

лакмусу в катодному й анодному просторах електролізера. 

Дослід 5. Електроліз водних розчинів з розчинними електродами 

Налийте в електролізер 0,5 н розчину сульфату міді, опустіть у нього 

графітові електроди та пропустіть через розчин електричний струм. Через 

декілька хвилин припиніть електроліз і відмітьте на катоді червоний наліт міді. 

Напишіть рівняння катодного й анодного процесів. Який газ у невеликих 

кількостях виділяється на аноді? 

Не відключаючи електролізер від батарейки, поміняйте місцями 

електроди в колінах електролізера, унаслідок чого електрод, що  був покритий 

міддю, виявиться анодом. Знову пропустіть електричний струм. Що 

відбувається з міддю на аноді? Яка речовина виділяється на катоді? Напишіть 

рівняння катодного й анодного процесів, що протікають під час електролізу 

сульфату міді з мідним анодом. 

Контрольні питання 

1. Збільшиться, зменшиться чи залишиться без зміни маса цинкової 

пластинки при взаємодії її з розчинами: a) CuSO4; б) MgSO4; в) Рb(NОз)2. Чому? 

Складіть електронні та молекулярні рівняння відповідних реакцій. 

2. За якої концентрації йонів Zn2+ (у моль/дм3) потенціал цинкового 

електрода буде на 0,015 В меншим за його стандартний електродний потенціал? 

3. Складіть схему, напишіть електронні рівняння електродних процесів і  

обчисліть ЕРС мідно-кадмієвого гальванічного  елемента, у якому 

[Cd2+] = 0,1 моль/дм3, а [Сu2+] =0,01 моль/дм3.  

Література: [2, с. 82–95; 3, с. 442–486; 6, с. 113–145; 7, с. 255–290].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Лабораторна робота − одна з форм роботи студента в лабораторії під 

керівництвом викладача, метою якої є поглиблене дослідження конкретних тем, 

що є складовими навчальної дисципліни, у межах якої виконується робота, і 

реалізація теоретичних знань на практиці. Кінцевим етапом виконання 

лабораторної роботи є отримані результати та їх захист. 

Критерії оцінювання лабораторних робіт 
 

№ 

з/п 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Визначення еквівалента 

металу (2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

2 
Класи неорганічних сполук 

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

3 
Енергетика хімічних реакцій 

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

4 
Швидкість хімічних  реакцій  і 

хімічна рівновага (2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

5 
Загальні властивості розчинів 

(4 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

6 
Електролітична дисоціація  

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

7 
Комплексні сполуки та їх 

властивості (2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

8 Дисперсні системи (2 год) 
Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

9 
Окисно-відновні реакції  

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

10 
Електрохімічні процеси  

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
1 

Усього (22 год) 10 

 

Для оцінювання враховується низка складових, зокрема: 

− своєчасність виконання завдань лабораторної роботи; 

− оформлена  звітність  відповідно до мети та порядку виконання роботи; 

− аргументовані висновки за результатами роботи; 

− уміння студента якісно подати результати роботи та захистити її згідно 
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з контрольними запитаннями. 

Порядок  перерахунку  рейтингових  показників 100-бальної системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно 

82–89 В Добре 

74–81 С 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX Незадовільно, з можливістю повторного 

складання 

0–34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю 
Бали 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції 

Відвідування – 6 балів 

Конспект – 4бали 

Усього – 10балів 

Відвідування – 6 балів Конспект 

– 4бали 

Усього – 10балів 

Робота на 

практичних і 

лабораторних 

заняттях 

Виконання лабораторних 

робіт – 10 балів 

Виконання практичних 

завдань – 10 балів 

Усього – 20 балів 

Виконання лабораторних робіт – 

10 балів 

Виконання практичних завдань – 

10 балів 

Усього – 20 балів 

Поточний 

контроль 

Виконання модульних 

контрольних робіт: 
№ 1 – 25 балів; 

№ 2 – 25 балів 

Усього – 50 балів 

Виконання модульних 

контрольних робіт та 

індивідуального завдання 

згідно з варіантом (контрольна 

робота) – 50 балів 

Усього – 50 балів 

Підсумковий 

іспит 
Усього – 20 балів Усього – 20 балів 

Усього 100 100 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Загальна хімія» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей: 162 – «Біотехнології та біоінженерія»; 101 – «Екологія»; 

193 − «Геодезія та землеустрій»; 263 – «Цивільна безпека» ОПП освітнього 

ступеня «Бакалавр» 
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