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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. 

Метою практичних занять є детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формування умінь і навичок їх 

практичного застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань. 

Методичні вказівки містять методичні розробки до п’яти практичних 

занять: стислий виклад основних теоретичних положень курсу, приклади 

розв’язання задач, контрольні завдання для самоконтролю, довідкові матеріали, 

список рекомендованої літератури.  

Під час підготовки до тем, з яких є лабораторні роботи, треба 

користуватися методичними вказівками до лабораторних робіт.  

Для успішного виконання завдань практичних робіт необхідно 

опрацювати теоретичний матеріал до теми.  

Усі записи, розрахунки, результати роботи необхідно фіксувати у зошиті, 

який після кожного практичного заняття надається викладачеві для перевірки 

та оцінювання результатів практичної роботи. 

Програмою навчальної дисципліни «Загальна хімія» передбачено 

виконання 10 практичних робіт, наведених у двох частинах. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Основні поняття та закони хімії 

Мета: навчитися розв’язувати задачі з використанням знань основних 

понять і законів хімії, визначати еквівалентні маси індивідуальних хімічних 

сполук та реагуючих речовин. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття хімії 

До основних понять хімії відносяться: хімічний елемент, атом, молекула, 

проста речовина, складна речовина, алотропія, валентність, ступінь окиснення. 

Хімічний елемент – це вид (набір) атомів, що характеризуються 

визначеною величиною заряду ядра (при цьому маса атомів може бути різною). 

Атом – це найменша частинка хімічного елемента, яка є носієм його 

властивостей. З точки зору структури, атом – електронейтральна частинка, що 

складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. 

Молекула – це найменша частинка речовини, що є носієм її хімічних 

властивостей. До складу молекули можуть входити атоми одного чи кількох 

хімічних елементів, з’єднаних між собою хімічними зв’язками. 

Валентність – здатність атомів вступати в хімічний зв’язок з певною 

кількістю інших атомів. 

Ступінь окиснення – умовний заряд атома в молекулі, який розраховано 

в припущенні, що сполука складається з йонів. 

Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента 

(наприклад, О2 – кисень, Н2 – водень, Ar – аргон, Cl2 – хлор, Р – фосфор тощо). 

Алотропія – явище існування хімічного елемента у вигляді декількох 

простих речовин (наприклад, О2 – кисень, О3 – озон; карбон – алмаз і графіт).  

Складні речовини складаються з атомів різних хімічних елементів (H2O, 

CO2, NH3, C2H5OH). 

Відносною молекулярною Мr (або атомною Аr) масою речовини 
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називають відношення маси молекули (або атома) т0 даної речовини до 1/12 

маси атома вуглецю 12С – т0(С). Вимірюють Аr і Мr  в атомних одиницях маси – 

а. о. м. 

Моль – це така кількість речовини, яка містить стільки молекул, атомів, 

йонів або інших структурних одиниць, скільки міститься атомів у 0,012 кг 

нукліда вуглецю 12С. 

Число структурних одиниць, що міститься в одному молі будь-якої 

речовини, називають числом Авогадро – NА. 

NА = 6,02∙1023 моль-1. 

Крім відносної молекулярної маси Мr, у хімії та фізиці широко 

застосовують поняття «молярна маса». Молярна маса чисельно дорівнює 

відносній молекулярній масі. 

Молярною масою (M) називають масу речовини, взятої у кількості один 

моль: 

,
п

m
М   

де m – маса речовини, г. 

Молярну масу вимірюють у г/моль. 

Один моль будь-якого газу за нормальних умов (н. у.) займає об’єм          

22,4 дм3. Цей об’єм називають молярним об’ємом газу – VM. 

Нормальні умови: p0 = 101,3 кПа = 1 атм. = 760 мм рт. ст., Т0  = 273 K.  

Стандартні умови: p = 101,3 кПа = 1 атм. = 760 мм рт. ст., Т = 298 K. 

Кількість речовини п можна розрахувати за формулами: 

,
AM N

N

V

V

М

m
п   

де V – об’єм газу (н. у.), дм3; N – кількість структурних одиниць речовини. 

Хімічний еквівалент елемента – це кількість елемента, що сполучається 

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

інших реакціях. 
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Еквівалентна маса (те) – маса еквівалента речовини, виражена в 

а. о. м.: 

;
B

A
т r
е   

Ar – відносна атомна маса елемента; В – валентність. 

Молярна маса еквівалентів (Ме ) − це маса речовини у грамах, що 

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 еквівалентів 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.    

Основні закони хімії 

Закон збереження маси. Загальна маса речовин, які вступають у хімічну 

реакцію,  дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок реакції. 

Закон сталості складу. Кожна чиста речовина молекулярної будови має 

сталий склад, що не залежить від місця та способу її добування (для речовин 

немолекулярної будови може не виконуватися). 

Закон простих об’ємних співвідношень. Співвідношення об’ємів газів, 

що вступають у реакцію або утворюються внаслідок неї, є співвідношенням 

простих цілих чисел. 

Закон Авогадро. У рівних об’ємах різних газів за однакових умов 

міститься однакове число молекул. 

Закон еквівалентів був експериментально встановлений І. Ріхтером 

(1797 р.) і остаточно сформульований Дж. Дальтоном (1803 р.). Хімічні сполуки 

реагують між собою в еквівалентних співвідношеннях. 

Сучасне формулювання закону еквівалентів. Хімічні елементи і 

речовини реагують між собою у масових кількостях, пропорційних їхнім 

еквівалентним масам. Отже,  



8  

mA / mB = me(A) / me(B)     або      mA / me(A) = mB / me(B), 

де mA і mB – маси речовин А і В, г; me(A) і me(B) − еквівалентні маси речовин А 

і В. 

Для реагуючих речовин, що знаходяться у розчині, закон еквівалентів 

записують так: 

N1∙V1 = N2∙V2 ,  

де N1 і  N2 – нормальні концентрації реагуючих речовин, моль/дм3; V1 і V2  – 

об’єми реагуючих розчинів, см3. 

Приклад 1. Маємо рівняння реакції: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2. 

Один моль атомів цинку заміщує 2 молі атомів водню. Тоді один моль 

атомів водню відповідає ½ моль атомів цинку, тобто: 

½ Zn + HCl = ½ ZnCl2 + ½ H2. 

Тоді 5,32
2

65

2

)Zn(
)Zn(  r

е

A
т , .г/моль5,32)( ZnМ е  

;г/моль16
2

32

2

)S(
)S( 

Ar
те г/моль.3

4

12

4

)С(
)С( 

Ar
те  

Приклад 2. Розглянемо сполуки H2S i CH4. Еквівалентні маси елементів 

сірки та вуглецю в цих сполуках: 

,16
2

32

2

)S(
)S( 

Ar
те  .3

4

12

4

)С(
)С( 

Ar
те  

Молярні маси еквівалентів елементів: 

;г/моль16)S( еМ г/моль.3)С( еМ  

Еквівалент складної сполуки − це така частина її молекули, яка 

відповідає одному еквіваленту (тобто атому) водню в хімічній реакції. 

Еквівалентна маса оксидів: 

)()(

)(
)(

EnЕВ

ЕОМ
ЕОт r

е


 ,  

де В(Е) – валентність елемента; n(Е) – число атомів елемента. 

Еквівалентна маса кислот: 
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H

r
е

n

HAnМ
HAnт

)(
)( ,  

де nН+ – число йонів Н+ (основність). 

Еквівалентна маса основ: 





OH

r
е

n

KtOHМ
KtOHт

)(
)( ,  

де nОН- – число груп ОН- (кислотність). 

Еквівалентна маса солей: 

nB

KtAnМ
KtAnт r

е

)(
)(  ,  

де В – валентність катіону; n – число катіонів. 

Наприклад, .57
6

342

32

))(SOAl(
))(SOAl( 342

342 


 r
е

М
т  

Еквівалентну масу хімічного елемента можна визначити за складом його 

сполуки з іншим елементом, еквівалент якого відомий.  

Еквівалентна маса кисню me (О) = 8, а водню me (Н) = 1 (сталі величини). 

Якщо одна з реагуючих речовин перебуває в газоподібному стані, то, 

зазвичай, її кількість вимірюють в об’ємних одиницях.   

Відношення mA / me(A) можна замінити на VA / Ve(A). 

Отже, еквівалентний об’єм водню Vе(Н2) за н. у. дорівнюватиме 11,2 дм3  

(об’єм, який займає 1 еквівалент водню за нормальних умов).  Молярний об’єм 

еквівалента водню – 11, 2 дм3/моль. 

Еквівалентні маси реагуючих речовин відрізняються від еквівалентних мас 

індивідуальних сполук.  

Під час розрахунків, пов’язаних з еквівалентами, необхідно дотримуватися 

таких положень. 

1. Еквівалентні маси одноосновних кислот та однокислотних основ 

дорівнюють молекулярним. 

2. Для кислот еквівалентна маса дорівнює молекулярній масі, поділеній на 

число йонів Н+, заміщених в реакції на катіон. 
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3. Для основ еквівалентна маса дорівнює молекулярній масі, поділеній на 

число йонів ОН-, заміщених в реакції на кислотні залишки. 

Приклад  3. Визначити простішу формулу оксиду сірки, якщо відомо, що 

масова частка сірки в цьому оксиді складає 40 %. 

Розв’язок.  Візьмемо 100 г оксиду сірки. Маса сірки та кисню буде 

складати: 

m(S) = m(оксиду)  (S) = 100  0,4 = 40 г, 

m(О) = m(оксиду)  (О) = 100  0,6 = 60 г. 

Розрахуємо відповідні кількості молей сірки та кисню: 

n(S) = m(S)/M(S) = 40/32 = 1,25 моль, 

n(О) = m(О)/M(О) = 60/16 = 3,75 моль. 

Визначимо відношення кількості сірки та кисню. 

n(S)/n(O) = 1,25/3,75; або в цілих числах: 

n(S)/n(O) = 1:3. 

Тобто, простіша формула оксиду сірки SO3. 

Приклад 4. Виразити масу молекули води в грамах. 

Розв’язок.  Молярна маса води М(Н2О) дорівнює 18 г/моль. Відомо, що 

один моль будь якої речовини містить 6,021023 молекул. Тоді маса однієї 

молекули води буде дорівнювати: 

m(молекули) = М(Н2О) / 6,021023 = 18 / 6,021023 = 2,99 10 –23 г. 

Приклад 5. Визначити еквівалентну масу маґнію, знаючи, що 3 масові 

частини маґнію сполучаються з двома масовими частинами кисню.  

Розв’язок. Згідно з законом еквівалентів: 

;
)О(

)Mg(

)О(

)Mg(

е

е

т

т

m

m
                       ;

8

)Mg(

2

3 ет    

звідки знаходимо 

.12
2

83
)Mg( 


ет  
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Контрольні завдання  

1. Яка кількість речовини (моль) та скільки молекул міститься в 5 г азоту? 

Який об’єм займають 5 г азоту за н. у.? 

2. Розрахуйте масу 10 дм3 амоніаку (н. у.), число молів, молекул та 

атомів у цьому об’ємі. 

3. Обчисліть еквівалентну та атомну масу елемента, знаючи, що в його 

оксиді на один атом елемента припадає три атоми кисню, а вміст кисню в 

оксиді складає 60 %. 

4. Обчисліть атомну масу елемента, знаючи, що ступінь його окиснення 

+3, а вміст кисню в його оксиді 31,58 %. 

5. В оксиді металу на два атоми металу припадає три атоми кисню. 

Еквівалентна маса металу 17,332. Обчисліть молекулярну масу оксиду. 

Література: [1, с. 6–20, 2, с. 4–8, 3, с. 18–35, 4, 12–26, 7, с. 8–10, 9, с. 20–

29]. 

 

Практична робота № 2 

Тема.  Основні газові закони 

Мета: уміти застосовувати основні газові закони для розв’язування задач.   

Короткі теоретичні відомості 

В основі розв’язування задач лежать газові закони: закон Авогадро, 

закон Бойля-Маріотта, закон Гей-Люссака, рівняння Менделєєва-

Клапейрона. 

У газовому стані молекули речовини перебувають одна від одної на 

відстані, яка значно перевищує розміри молекул.  

Стан газу характеризують такі параметри: тиск, температура, густина, 

питомий об’єм і теплоємність. 

Ідеальний газ – це газ, у якому взаємодією між молекулами можна 

знехтувати і молекули якого прийняті за матеріальні точки. 

Рівняння стану ідеального газу:  
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Для n моль газу: p V n R T    або рівняння Клапейрона-Менделєєва: 

PV = (m/M)RT, 

де Р – тиск, Па;  V – об’єм, м3; m – маса, г; M – молярна маса, г/моль; Т – 

температура, К; R – універсальна газова стала, що дорівнює 8,314 Дж/(моль K). 

На основі закону Авогадро визначають молярні маси газуватих речовин. 

Чим більша маса молекул газу, тим більша маса одного й того самого об’єму 

газу. В однакових об’ємах газів за однакових умов міститься однакове число 

молекул, а значить, і молів газів. Відношення мас однакових об’ємів газів 

дорівнює відношенню їх молярних мас: 

m1: m2 = M1 : М2, 

де m1 – маса певного об’єму першого газу; m2 – маса такого самого об’єму 

другого газу; М1, M2 – молярні маси відповідно першого і другого газів. 

Відношення маси певного об’єму одного газу до маси такого самого 

об’єму іншого газу (взятого за однакових умов) називають густиною першого 

газу за другим (позначається літерою D): 

,
2

1 D
М

М
  

звідки М1 = M2D. 

Зазвичай густину газу визначають відносно найлегшого газу – водню 

(позначають DН2). Молярна маса водню дорівнює 2,016 г/моль або наближено 

2 г/моль. Тому матимемо: 

М = 2DH2. 

Молекулярна маса речовини в газуватому стані дорівнює його подвоєній 

густині за воднем. 

Часто густину газу визначають відносно повітря (Dn). Хоча повітря є 

сумішшю газів, все ж говорять про його середню молярну масу. Вона дорівнює 

29 г/моль. У цьому випадку молярну масу визначають за виразом: 

М = 29 Dn. 
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Визначення молекулярних мас показало, що молекули простих газів 

складаються з двох атомів (Н2, F2, Сl2, Оr, N2), а молекули благородних газів – з 

одного атома (Не, Ne, Аr, Kr, Хе, Rn). Для благородних газів поняття 

«молекула» й «атом» рівноцінні. Однак молекули деяких інших простих 

речовин складаються з трьох і більше атомів, наприклад молекули озону О3, 

фосфору Р4, пари сірки за невисоких температур S8. 

На основі закону Авогадро здійснюють різні розрахунки – обчислення 

об’єму, маси, густини газів за нормальних умов, молярної маси газуватих 

речовин, а також відносної густини газів. 

Закон Бойля-Маріотта. За сталої температури об’єм даної кількості газу 

обернено пропорційний тиску, під яким він перебуває. Звідси 

pV = const, 

де р – тиск; V – об’єм газу. 

Закон Гей-Люссака. За сталого тиску зміна об’єму газу прямо 

пропорційна температурі, тобто 

V/T = const,  

де Т – температура в кельвінах (K). 

Об’єднаний газовий закон Бойля-Маріотта і Гей-Люссака: 

pV/Т = const.  

Цю формулу зазвичай застосовують для обчислення об’єму газу за даних умов, 

якщо відомий його об’єм за інших умов. 

Закон Шарля або другий закон Гей-Люссака. Для даної маси газу 

відношення тиску до температури є сталим, якщо об’єм не змінюється, тобто 

p1/Т1 = p2/Т2, або  p/Т = const.  

Середню молярну масу повітря легко обчислити, якщо врахувати, що 

повітря складається приблизно з 4 об’ємів азоту (молярна маса 28 г/моль) і 

один об’єму кисню (молярна маса 32 г/моль), тобто 4N2 + О2. Тоді:  

г/моль.29
14

321284





пМ  

http://formula.kr.ua/Ob-emi-geometrichnih-til/poniattia-pro-ob-iem-tila-osnovni-vlastyvosti-ob-iemiv-mnohohrannykiv.html
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Якщо здійснюється перехід від нормальних умов (або до нормальних умов), то 

цю формулу записують так: 

,
0

00

T

Vp

T

Vp 



 

де р0, V0, Т0 – відповідно тиск, об’єм і температура газу за нормальних умов. 

Якщо відома маса або кількість газу, а потрібно обчислити його об’єм, 

або навпаки, використовують рівняння Менделєєва-Клапейрона. 

Приклад 6. Газ міститься в закритому балоні за температури 294 K і тиску 

810 кПа. За якої температури тиск газу дорівнюватиме 1,12 МПа? 

Розв’язок.  
 

Дано: 
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Приклад 7.  Газ, який має температуру 306 K, охолоджується на 32 K. При 

цьому об’єм газу зменшується на 24 дм 3 . Який початковий об’єм даної маси 

газу? Тиск газу вважати сталим. 

Розв’язок. 
 

Дано: 
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Приклад 8. Під час ізотермічного стиснення об’єм газу зменшився на 

5 м3, а тиск збільшився в 3 рази. Яким був початковий об’єм газу? 

Розв’язок. 

Дано: 

?

3

м105дм5

1

12

12

333













V

pp

VVV

V

constT

       T=const, процес ізотермічний. 

                       2211 VpVp  ;   )(3 1111 VVpVp   

                      VVV  33 11 ;   VV  32 1 ;  VV 
2

3
1 ;  
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3  V ;    3

1 мV . 

Контрольні завдання  

1. Обчислити молекулярну масу бензену С6Н6, якщо відомо, що 

маса 600 см3 його пари за 87 оС і тиску 83,2 кПа дорівнює 1,3 г. 

2. Тиск газу у закритій посудині за 12 оС дорівнює 

100 кПа (750 мм рт. ст.). Яким стане тиск газу, якщо нагріти посудину до 30 оС? 

3. За температури +27 оС об’єм газу дорівнює 600 см3. Який об’єм 

займає газ за температури +57 оС, якщо тиск залишиться сталим? 

4. Газ ізотермічно стиснули за початкового об’єму 0,15 м3 до 

об’єму 0,1 м3. Тиск при цьому підвищився на 2·105 Па. Який початковий тиск 

газу? 

5. Обчислити молярну масу газу, якщо за нормальних умов маса 0,112 дм3 

цього газу дорівнює 0,22 г. 

Література: [1, с. 12–20; 3, с. 36–53; 7, с. 11–26; 9, с. 30–49]. 
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Практична робота № 3 

Тема.  Будова атома. Радіоактивність 

Мета: на основі знання про будову атома уміти складати електронні 

формули атомів елементів, йонів; навчитися писати рівняння ядерних 

перетворень.   

Короткі теоретичні відомості 

Атом будь-якої речовини, як встановлено Є. Резерфордом, складається із 

позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, розташованих 

поза ядром атома, але у безпосередній близькості від нього. У склад ядра атома 

входять протони (позитивно заряджені частки) і нейтрони, частки з малою 

масою, близькою до маси протона, але які не мають заряду. Кількість протонів у 

ядрі атома відповідає кількості електронів у атомі, що і зумовлює 

електронейтральність атома.  

У відповідності з ідеєю Луї де Бройля, електрон має як хвильові, так і 

корпускулярні властивості. Частинці з масою m, що рухається зі швидкістю v  

відповідає довжина хвилі λ: 

,






m

h
 

де h – стала Планка (h = 6,626.10-34 Дж∙.с) 

З позиції квантової механіки  в силу малого розміру електрона і достатньо 

великої швидкості руху навколо ядра, неможливо точно врахувати або 

визначити експериментально траєкторію руху електрона в атомі. У зв’язку з цим 

B. Гейзенбергом було запропоновано принцип невизначеності: для 

мікрочастинок неможливо одночасно точно визначити і координату частинки х і 

складову рх імпульсу вздовж вісі х. Аналогічно для всіх інших координат: 

x . px ≥ h,     y . py  ≥ h,      z . pz  ≥ h,  

де x, y, z – похибки у визначенні координати;  

px , py , pz – похибки у визначенні складових імпульсу. 
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На основі вищесказаного для описання місцезнаходження електрона в 

атомі використовують статичний та імовірний методи, що дозволяють визначити 

рівень імовірності перебування електрона в тій або іншій точці простору. 

У якості основного показника виступає хвильова функція , а величина 

 2, яку названо густиною імовірності, становить собою імовірність виявлення 

електрона в даній точці у вказаний час. 

Величина  2dv – характеризує імовірність перебування електрона у 

даний момент часу в елементарному об’ємі простору навколо ядра dv. Зважаючи 

на це, простір навколо ядра атома, знаходження електрона в якому 

найімовірніше, отримав назву орбіталь. 

Для розрахунку орбіталей у квантовій механіці використовують 

напівемпіричне рівняння Е. Шредінгера: 
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де U – потенціальна енергія електрона в атомі; Е – повна енергія електрона в 

атомі. 

Наслідком вирішення рівняння Шредінгера для атома водню є три 

квантові числа, що характеризують поведінку електрона в атомі. Ці ж квантові 

числа однозначно характеризують стан електронів будь-якого іншого атома 

періодичної системи елементів. 

Головне квантове число n – визначає енергію електрона і розміри 

електронних хмар, тобто розташування електрона на тому або іншому 

енергетичному рівні. Головне квантове число приймає значення ряду цілих 

чисел від 1 до ∞. 

Орбітальне квантове число l – визначає форму електронної хмари і зміну 

енергії електронів у межах одного енергетичного рівня, тобто розщеплення 

енергетичного рівня на підрівні. Орбітальне квантове число пов’язане з 

моментом імпульсу електрона: 

)(
2

xll
h
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і має значення від 0 до n-1. 

Енергетичні підрівні або форму електронних орбіт позначають літерами: 

Значення  l 0 1 2 3 4 5 

Позначення s p d f g h 

s-орбіталь має форму кулі;  p-орбіталь  – гантелі;  d, f, g, h-орбіталі мають 

складнішу форму. 

Магнітне квантове число ml – характеризує орієнтацію електронних 

орбіталей у просторі. Магнітне квантове число приймає будь-яке ціле числове 

значення від +l до –l, включаючи 0. Число можливих значень магнітного 

квантового числа дорівнює 2l+1.  

Спінове квантове число ms. Електрон, рухаючись у полі ядра атома, окрім 

орбітального моменту імпульсу, має іще одну характеристику – спінове квантове 

число, що характеризує його веретеноподібне обертання навколо власної осі. Ця 

властивість електрона отримала назву «спін». Величину і орієнтацію спіну 

характеризує спінове квантове число ms, що може приймати значення +1/2  і         

- 1/2. 

Поведінка електронів в атомах підпорядковується принципу В. Паулі: 

атом не може мати двох електронів з однаковими значеннями всіх чотирьох 

квантових чисел. 

Відповідно до принципу Паулі, на одній орбіталі, що характеризується 

певними значеннями трьох квантових чисел n, l, ml, можуть перебувати тільки 

два електрони, які відрізняються значеннями спінового квантового числа                        

ms = +1/2  і  ms = -1/2. 

Заповнюючи електронами енергетичні підрівні необхідно дотримуватись 

правила Гунда: сумарне спінове число електронів певного підрівня має бути 

максимальним. 

Правило Гунда вказує на порядок заповнення рівноцінних атомних 

орбіталей. 

Наприклад, електронна будова атома азоту:  

7N     1s22s22p3 
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може бути зображена за допомогою метода квантових комірок так: 

 ↑↓  ↑↓  ↑ ↑ ↑     ↑↓   ↑↓  ↑↓ ↑    

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

            вірно, бо ms = 3/2                     не вірно, бо ms = 1/2 

 

↑↓  ↑↓  ↑ ↓ ↑ 

1s  2s   2p  

не вірно, бо ms = 1/2 

У незбуджених атомах електрони займають найнижчі за енергією орбіталі. 

Однак, енергія орбіталей у багатоелектронних атомах залежить не тільки від 

тяжіння електронів до ядра, але й від відштовхування їх від інших електронів. У 

багатоелектронному атомі внутрішні електронні рівні екранують (закривають) 

електрони, розташовані на зовнішніх енергетичних рівнях, від дії заряду ядра. 

Тому енергія тяжіння електронів зовнішнього рівня до ядра менша за енергію 

тяжіння електронів внутрішніх рівнів. Взаємний вплив електронів один на 

одного викликає зміну послідовності зростання енергії орбіталей у порівнянні з 

послідовністю зростання енергії орбіталей в атомі водню. 

Згідно з правилом Клечковського енергетичні підрівні заповнюються за 

зростанням суми n+l , а якщо n+l має рівні значення – за зростанням n:                       

1s2 < 2s2 < 2p6 < 3s2 < 3p6 <4s2 <3d10 < 4p6 < 5s2 < 4d10 <5p6 <6s2  < 5d10>4f14 

<6p6<7s2…. 

Виключення з правила Клечковського спостерігається для елементів з 

повністю або наполовину заповненими d- i f- підрівнями. Так у Cu  електронній 

конфігурації 1s22s22p63s23p63d104s1 відповідає менша енергія ніж конфігурації, 

що відповідає правилу Клечковського 1s22s22p63s23p63d94s2. Таке явище 

отримало назву «проскок електрона». 

Радіоактивністю називають самовільне (спонтанне) перетворення ядер 

нестійких ізотопів одних елементів в ядра ізотопів інших елементів, що 

зумовлено внутрішніми причинами та супроводжується α- β- γ- 

 випромінюванням, а також інших частинок (нейтронів, протонів). До 

радіоактивних процесів належать:  α-розпад; β-розпад; γ-випромінювання; 

спонтанний поділ тяжких ядер; протонна радіоактивність. 
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Радіоактивність, яка спостерігається в ядрах, що існують у природних 

умовах, називають природною. 

Радіоактивність ядер, які отримані за допомогою ядерних реакцій, 

називають штучною.  

Природні радіоактивні перетворення ядер, які відбуваються самочинно, 

називають радіоактивним розпадом. 

1. α-розпад: перетворення атомних ядер, яке супроводжується 

випусканням α-частинок (ядер атома гелію He4

2 ). 

Правило зміщення:              

,HeYX 4

2

4A

2Z

A

Z h 

  

де XA

Z –  материнське ядро, Y4A

2Z



 –  дочірнє ядро. 

2. β-розпад: випускання ядрами електронів. Правило зміщення: 

.YX 0

1

4A

1Z

A

Z e 

  

При β-розпаді номер хімічного елемента переміщується на одну клітинку 

вправо в періодичній системі Менделєєва (заряд ядра зростає на 1, а масове 

число не змінюється, оскільки кількість нейтронів і протонів залишається 

сталою). 

3. β+-розпад: (позитронний розпад) – розпад з виділенням позитрона e0

1 . 

Масове число не змінюється, а заряд ядра зменшується на 1. 

4. γ-розпад: випромінювання γ-квантів збудженими ядрами, які поглинули 

деяку енергію. При цьому масове число і порядковий номер не змінюються.  

Для складання  рівнянь ядерних реакцій і реакцій радіоактивного 

розпаду слід враховувати закон збереження маси речовин (маса електронів 

при цьому не враховується). Крім того, заряди всіх частинок у лівій і правій 

частинах рівняння мають бути рівними. 

Приклад 9. Елемент астат (ізотоп At211

85 ) отримали опромінюванням 

ізотопу бісмуту ( Bi209

883 ) α-частинками (ядра атома гелію He4

2 ). Складіть 

рівняння ядерної реакції. 
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Розв’язок. У лівій частині рівняння записуємо частинки, що 

взаємодіють, а в правій – продукти ядерної реакції. Враховуючи порядкові 

номери і відносні маси атомів, складемо схему реакції: 

.XAtHeBi 211

85

4

2

209

83   

Частинка Χ повинна мати заряд 0 (тому що 83+2=85) і відносну атомну 

масу 2 (209+4–211+2). Частинка з зарядом 0 – це нейтрон n1

0 , а якщо маса 2, 

то це 2 нейтрона. 

Кінцевий вигляд рівняння: .2AtHeBi 1

0

211

85

4

2

209

83 n  

Приклад 10. У наслідок бомбардування атома алюмінію нейтронами 

утворились α-частинка і ще один елемент. Запишіть рівняння ядерної реакції 

і визначте елемент, що утворився. 

Розв’язок. У лівій частині рівняння записуємо частинки, що взаємодіють: 

.XHenAl 4

2

1

0

27

13   

Сума мас частинок, що взаємодіють, має дорівнювати сумі мас 

частинок, що утворюються, тобто 27+1 = 4+х, звідки х дорівнює 24, це маса 

нового елемента. Сума зарядів частинок, що взаємодіють, має дорівнювати 

сумі зарядів частинок, що утворилися. Знову складаємо рівняння: 13 + 0 = 2 

+ х. Звідки х =11. А це є заряд ядра нової частинки. 

Дивимося в періодичну систему хімічних елементів, під номером 11 

перебуває елемент натрій, але маса натрію дорівнює 23, тобто ми отримали 

важкий ізотоп цього елемента. Записуємо кінцевий результат:  

Na.HeAl 24

11

4

2

1

0

27

13  n  

Таблиця 1 – Форма запису деяких елементарних частинок 
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Контрольні завдання 

1. Напишіть електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 

9 і 28. Який із них відноситься до р-елементів? 

2. Напишіть електронні формули атомів арсену і ванадію. На яких підрівнях 

розміщені їхні валентні електрони? 

3. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів одного елемента …3p23p1, 

а атомів іншого елемента …4p24p4. Складіть повні електронні формули атомів цих 

елементів. У котрого з них сильніше виражені металічні властивості? Відповідь 

мотивуйте. 

4. Що таке ізотопи, ізобари? Наведіть приклади. Ізотоп якого елемента 

утворюється в результаті випромінювання 6 -  і 3 -частинок атомним ядром 

231Rа? Складіть рівняння ядерної реакції.  

5.  Під час ділення ядра 234U утворюється 4 нейтрони, 2 електрони і 2 

однакових за зарядом і масою уламка. Складіть рівняння цієї реакції. 

Література: [1, 20–51;  2, 59–66;  3, 54–91; 4. с. 32–71; 7, с. 37–48;  9, 

с. 72–97]. 

 

Практична робота № 4 

Тема.  Основні класи неорганічних сполук. Хімічний зв’язок  

Мета: керуючись знаннями про основні класи неорганічних сполук,  

вміти складати рівняння реакцій, у яких виявляються характерні властивості 

кожного з класів; вміти визначати типи хімічного зв’язку. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні класи неорганічних сполук 

Класифікація речовин і їх номенклатура засновані на найпростішій і 

постійній у часі характеристиці – хімічному складі, який вказує на атоми 

елементів та їх кількісне відношення. Усі речовини згідно з номенклатурними 

правилами ІЮПАК, поділяють на прості та складні.  

Прості речовини, в свою чергу, поділяють на метали і неметали. Поділ 

ґрунтується на відмінності фізичних властивостей простих речовин. 
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Металам властиві характерний «металевий» блиск, ковкість, тягучість, 

їх можна прокатувати в листи або витягувати в дріт, вони мають добру тепло- й 

електропровідність. За кімнатної температури всі метали (окрім ртуті) 

перебувають у твердому стані. 

Неметали не мають характерного для металів блиску, крихкі. Деякі з них 

за звичайних умов газоподібні. 

Складні речовини поділяють на органічні і неорганічні. Органічними 

прийнято називати сполуки вуглецю (окрім найпростіших, таких як СО, СО2, 

СS2 і т. ін.). Усі інші речовини називають неорганічними (іноді мінеральними). 

Найважливішими класами неорганічних сполук за функціональними 

ознаками є оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди, солі (рис. 1). 

Правила утворення назв хімічних сполук – це хімічна номенклатура – 

складається із формул і назв речовин.  

 

Рисунок 1 – Систематика неорганічних речовин 
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Оксиди 

Оксидами називають бінарні кисневмісні сполуки, у яких кисень 

двовалентний.  

Згідно з міжнародною номенклатурою сполуки елементів з киснем 

називаються оксидами. При цьому для елементів змінної валентності в дужках 

римськими цифрами зазначають валентність, яку елемент виявляє в даному 

оксиді. Так, СаО називається оксидом кальцію, а Сu2О і СuО – оксид міді (І) та 

оксид міді (II). Оксиди складу ЕО2 і ЕО3 називають також діоксидами і 

триоксидами, відповідно. 

До оснóвних оксидів, зазвичай, належать оксиди металів (не всі): Li2O, 

Na2O, К2O, MgO, MnO, Mn2O3, CrO, La2O3, BaO, CaO тощо. Основні оксиди 

реагують із кислотними оксидами та кислотами, утворюючи солі, і не реагують 

із основами. Більшість оснóвних оксидів не вступає у взаємодію з водою, з нею 

реагують тільки оксиди лужних та лужноземельних металів і оксид талію (І) із 

утворенням лугів. Наприклад, оксид кальцію СаО реагує за рівнянням:  

СаО + Н2O = Са(ОН)2. 

За агрегатним станом оснóвні оксиди – це тверді тіла. 

До кислотних оксидів належать: N2O3, NО2, N2O5, SО3, CrO3, V2O5 тощо. 

Кислотні оксиди утворюють солі, реагуючи з основними оксидами або з 

основами; з кислотами вони не реагують; із водою дають кислоти. 

Амфотерні оксиди виявляють властивості як основних, так і кислотних 

оксидів. До амфотерних оксидів належать: А12О3, ZnO, Cr2O3, BeO, SnO, SnO2, 

PbO, РbO2, MnO2, UO3 тощо. Амфотерні оксиди утворюють переважно метали. 

Вони, як і оснóвні оксиди, за звичайних умов перебувають у твердому стані. 

Наприклад, амфотерний оксид цинку ZnO з гідроксидом натрію і сульфатною 

кислотою реагує за рівняннями: 

ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + Н2О, 

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O. 
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Основи 

Попереднє визначення основ таке: основи – речовини, які містять 

гідроксильні групи, що заміщуються на кислотні залишки у разі взаємодії з 

кислотами. За кількістю цих груп основи поділяють на однокислотні, 

наприклад, NaOH або KOH і багатокислотні, наприклад, Mg(OH)2, Ca(OH)2 

(двокислотні основи), або Fe(OH)3, Al(OH)3 (трикислотні основи) і т. д. 

Основи класифікують за розчинністю їх у воді та за силою. За 

розчинністю основи поділяють на розчинні, або луги, і на нерозчинні. 

Найважливіші луги – це гідроксид натрію NaOH, гідроксид калію KОН і 

гідроксид кальцію Са(ОН)2. За силою основи поділяються на сильні і слабкі. 

Сильні основи – всі луги. 

Амфотерними називаються такі гідроксиди, які під час дисоціації 

утворюють йони водню Н+ і гідроксид-іони ОН–:  

Н++ZnO2
2– Н++HZnO2

– H2ZnO2 Zn(OH)2 ZnOH++OH– Zn2++OH–. 

Амфотерним оксидам відповідають амфотерні гідроксиди: Zn(OH)2, 

Аl(ОН)3, Сr(ОН)3, Рb(ОН)2, Ве(ОН)2, Sn(OH)2 тощо. Назви амфотерних 

гідроксидів утворюються подібно до назв основ, за українською 

номенклатурою: Zn(OH)2 – гідроксид цинку, Сu(ОН)2 – гідроксид міді (II) тощо. 

Кислоти 

Попереднє визначення кислот таке: кислоти – речовини, що складаються 

з атомів водню, здатних заміщатися на метали, і кислотного залишку. Частину 

молекули кислоти після відщеплення від неї йона водню називають кислотним 

залишком. Його валентність дорівнює числу атомів водню в молекулі кислоти. 

Наприклад, для кислот HNO3, H2CO3 і Н3РО4, відповідно, кислотними 

залишками будуть одновалентний нітрат-іон NO3
-, двовалентний карбонат-іон 

CO3
2- і тривалентний фосфат-іон РО4

3-. 

Число атомів водню, що можуть заміщатися на метал, називають 

оснóвністю кислоти. 

Кислоти, в молекулах яких є один атом водню, що заміщується металами, 

називають однооснóвними. Прикладами їх є HCl, HNO3, СН3СООН 



26  

(заміщується на метал тільки атом водню, що входить до складу гідроксильної 

групи. 

Багатооснóвними називають кислоти, що містять кілька атомів водню, 

які заміщуються на метали, наприклад, двохосновними кислотами є карбонатна 

H2CO3, cульфітна H2SO3, сульфатна H2SO4 та ін., трьохосновною є 

ортофосфатна H3PO4 тощо. 

За силою кислоти поділяють на три групи: сильні (HNO3, H2SO4, HClO4, 

НІ, HBr, HCl), середні (Н3РО4, H2SO3, HSCN) і слабкі (Н3ВО3, Н2СО3, HCN, 

HNO2, H2S та ін.). 

За складом кислоти поділяють на безкисневі (НСl, H2S, HCN), 

кисневмісні (HNO3, H2SO4, Н3РО4 тощо). 

Солі 

У випадку повного заміщення атомів водню багатооснóвної кислоти, 

здатних заміщатися на метали, утворюються нормальні солі, часткового – кислі 

солі. Оснóвні солі – це продукти неповного заміщення гідроксильних груп у 

молекулі багатокислотної основи або амфотерного гідроксиду на кислотні 

залишки, наприклад,  (MgOH)Cl , (MgOH)2SO4. 

Під час утворення кислих солей, наприклад, у молекулі H2SO4 

заміщується тільки один атом водню. Тому формула кислої солі Fe(HSO4)3. 

У випадку повного заміщення гідроксильних груп багатокислотної 

основи унаслідок взаємодії з кислотами утворюються нормальні солі, 

наприклад, MgCl2, MgSO4. 

Хімічний зв’язок 

Хімічний зв’язок – взаємодія двох або кількох атомів, унаслідок якої 

утворюється  хімічно стійка дво- або багатоатомна система (молекула чи 

кристал). 

Природа хімічного зв’язку полягає в притяганні позитивно заряджених 

ядер до негативно зарядженої області перекривання електронних орбіталей, що 

призводить до загального зниження енергії системи. 

Основні типи хімічного зв’язку: ковалентний, йонний, металічний, 

водневий. 
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Ковалентний зв’язок утворюється за допомогою спільних електронних 

пар. Механізми утворення: електронно-обмінний (звичайний) та донорно-

акцепторний.  

За донорно-акцепторним механізмом спільна електронна пара 

утворюється унаслідок перекривання електронної орбіталі, що містить 

неподільну електронну пару з вільною (вакантною) орбіталлю іншого атома.  

В утворенні ковалентного зв’язку можуть приймати участь електрони 

різних орбіталей (s, p, d, f), що мають різноманітну форму та орієнтацію в 

просторі. У багатьох сполуках під час перекривання орбіталей різної форми 

утворюються рівноцінні зв’язки. Для пояснення цього явища запроваджено 

поняття «гібридизація».  

Гібридизація – це процес змішування та вирівнювання орбіталей за 

формою та енергією.  

Основні характеристики ковалентного зв’язку: напрямленість, 

кратність, насиченість, здатність до поляризації, довжина та енергія. 

Напрямленість обумовлена тим, що атомні орбіталі мають свою форму та 

орієнтацію у просторі, а їх взаємодія  відбувається в напрямку максимального 

перекривання.  

Насиченість ковалентного зв’язку обумовлена тим, що кожен атом має 

певну кількість атомних орбіталей, які можуть приймати участь в утворенні 

хімічного зв’язку. 

Полярність зв’язку виникає, якщо центри позитивного та негативного 

зарядів в молекулі не співпадають. При цьому виникає диполь. Полярний 

зв’язок утворюється, якщо молекулу утворюють різні атоми. У випадку 

однакових атомів утворюється ковалентний неполярний зв’язок. 

Енергія зв’язку – це енергія, яка потрібна для розриву цього зв’язку. 

Кратність зв’язку визначається кількістю хімічних зв’язків, що з’єднують 

два атома. Бувають ординарний, подвійний та потрійний зв’язки. У хімії 

широко застосовують поняття – валентність. Валентність атома – це його 

здатність утворювати певне число хімічних зв’язків з іншими атомами. 
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Йонний зв’язок утворюється за рахунок електростатичного тяжіння йонів. 

Його можна розглядати як граничний випадок ковалентного полярного зв’язку, 

який утворюється в разі великої різниці в електронегативностях атомів, що 

утворюють зв’язок. Типовими йонними сполуками є галогеніди та оксиди 

лужних металів. Усі йонні сполуки у твердому стані є кристалічними 

речовинами – у вузлах кристалічних решіток (ґраток) перебувають позитивно і 

негативно заряджені йони. 

Металічний зв’язок  утворюється за допомогою електронів, спільних для 

всіх позитивно заряджених йонів, що утворюють кристалічну ґратку. Валентні 

електрони в металах є усуспільненими і належать усьому кристалу, тобто 

утворюють електронний газ. У разі накладання електричного поля ці електрони 

дуже легко пересуваються. Це пояснює високу електропровідність більшості 

металів. 

Міжмолекулярні зв’язки – це зв’язки між електронейтральними 

молекулами, які мають електричну природу. Енергія міжмолекулярної 

взаємодії значно менша ніж енергія звичайного хімічного зв’язку. Одним з 

різновидів міжмолекулярного зв’язку є водневий зв’язок. Водневий зв’язок 

виникає між молекулами, до складу яких входять атоми водню та іншого 

елемента з високою електронегативністю (F, O, Cl, N). Найбільш сильний 

водневий зв’язок виникає між молекулами НF.  

Контрольні завдання 

1. Які є найважливіші типи хімічного зв’язку?  

2. Який ковалентний зв’язок називають полярним? Що служить 

кількісною мірою полярності ковалентного зв’язку? Виходячи зі значень 

електронегативності атомів відповідних елементів, визначте, які зі зв’язків у 

сполуках HI, ICl, BrF найбільш полярні. 

3. Який спосіб утворення ковалентного зв’язку називають донорно-

акцепторним? Які хімічні зв’язки присутні в йонах NH4
+ і BF4

-? Укажіть донор і 

акцептор.  
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4. Який хімічний зв’язок називають йонним? Який механізм його 

утворення? Які властивості йонного зв’язку відрізняють його від ковалентного? 

Наведіть два приклади типових йонних сполук. Напишіть рівняння 

перетворення відповідних йонів у нейтральні атоми. 

5. Який хімічний зв’язок називають водневим? Між молекулами яких 

речовин він утворюється? Чому Н2О і HF, маючи меншу молекулярну масу, 

плавляться і киплять за більш високих температур, ніж їхні аналоги?  

Література: [1, с. 63–106, 144–160;  2, 67–77;  3, 124–214; 4,  с. 72–110, 

134–146; 7, с. 28–36, 49–65; 9, с. 50–71, 116–162]. 

 

Практична робота № 5 

Тема.  Основні закономірності перебігу хімічних реакцій 

Мета: на основі знання основних законів, правил і рівнянь хімічної 

термодинаміки та кінетики складати термохімічні та кінетичні рівняння; 

складати вирази для констант рівноваги оборотних реакцій; визначати 

напрямки зміщення рівноваги за зміни умов існування систем за принципом   

Ле-Шательє. 

Короткі теоретичні відомості 

Теплові ефекти хімічних реакцій. Термохімічні обчислення 

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

виникає з нічого і не зникає безслідно, а тільки перетворюється з одного виду 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 

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 
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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. 

Хімічні рівняння, у яких вказується тепловий ефект реакції, називаються 

термохімічними. У термохімічних рівняннях біля формул речовин обов’язково 

вказують агрегатний стан цих речовин: газовий – (г), (пара); твердий стан – (к), 

(т), (графіт), (алмаз); рідкий – (р).   

Приклад 11.   N2(г) + 3Н2(г) = 2NH3(г)          Но
298 = – 92,4 кДж. 

Складаючи термохімічні рівняння реакцій вказують: 

1) агрегатний стан або алотропні модифікації речовин; 

2) умови перебігу процесу (Но
298 – стандартний тепловий ефект реакцій за 

Т = 298 K  і  р = 1 атм.). 

Кількість тепла, що виділяється або поглинається унаслідок утворення 

однієї грам-молекули (моль) хімічної сполуки із простих речовин, називають 

теплотою утворення  даної сполуки. Стандартні теплоти (ентальпії) утворення 

деяких речовин занесені до таблиці (табл. 2). 

Із наведеного вище рівняння випливає, що теплота утворення амоніаку 

дорівнює:  – 46,2 кДж/моль. 

1/2N2 + 3/2Н2 = NH3 ,        Но
298 = – 46,2  кДж/моль 

Усі термохімічні розрахунки основані на законі Г. Гесса (1840 р.). 

Тепловий ефект реакції не залежить від проміжних стадій процесу, а тільки від 

початкового та кінцевого стану реагуючих речовин. 
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Таблиця 2 – Стандартні теплоти утворення деяких речовин Н0
298 

Речовина кДж/моль ккал/моль Речовина кДж/моль ккал/моль 

CH4 (г) – 74,9 – 17,9 HCl (г) – 91,6 – 21,9 

C2H2 (г) + 226,8 + 54,2 H2S (г) – 20,9 – 5,0 

CO (г) – 110,5 – 26,4 MgO (к) – 601,6 – 143,8 

CO2 (г) – 393,3 – 94,0 NH3 (г) – 46,0 – 11,0 

CaO (к) – 635,5 – 151,9 NO (г) – 90,4 – 21,6 

CaCO3 (к) – 1205,0 – 288,0 SO2 (г) – 297,1 – 71,0 

Ca(FeO2)2(к) – 1665,2 – 398,0 CS2 (г) + 115,28 + 27,58 

Cu2O (к) – 166,5 – 39,8 C6H6 (г) + 82,93 + 19,84 

Cu2S (к) – 82,0 – 19,6 C2H6 (г) – 84,67 – 20,26 

Fe2O3 (к) – 822,1 – 196,5 C2H5OH(г) – 235,31 – 56,29 

H2O (г) – 241,8 – 57,8 NH4Cl (к) – 315,39 – 75,45 

H2O (p) –285,8 – 68,3 Ca(OH)2(к) + 986,48 236,0 

 

Із закону Гесса випливає: тепловий ефект хімічної реакції дорівнює 

різниці сум теплот утворення продуктів реакції і сум теплот утворення вихідних 

речовин: 

Н = Нпр. - Нвих.. 

Приклад 12.  Обчислити тепловий ефект реакції горіння амоніаку: 

2NH3(г) + 1½О2(г)  = N2(г)  + 3Н2О(пара),    

знаючи, що теплоти утворення Н2О(пара) і  NH3(г) відповідно дорівнюють 

(кДж/моль): – 241,88  і – 46,2. 

Розв’язок.  Згідно з законом Гесса тепловий ефект реакції: 

 Н = – 3 . 241,88 – (–2 . 46,2) = –725,64 + 92,4 = – 633,24 кДж. 

Теплоти утворення простих речовин, наприклад, N2 , О2 , S  і т. д. беруть 

рівними 0. 

Реакція, яка за даної температури проходить з виділенням теплоти, за 

інших температур проходить з поглинанням теплоти. Це пояснюється тим, що з 
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одного боку система прагне до упорядкованості (агрегації), до зменшення Н, а з 

другого боку, система прагне до зменшення впорядкованості (дезагрегації). 

Перша тенденція зростає з пониженням, а друга – з підвищенням 

температури. Тенденцію до зменшення впорядкованості характеризує 

величина, яку називають ентропією S, яка вимірюється в Дж/(моль∙K). Вона 

відображає рух частинок речовини і є мірою невпорядкованості системи 

(зростає під час нагрівання, випаровування, плавлення та ін.) ≈ TΔS. Ентропія є 

функцією стану, тобто її зміна ΔS залежить від початкового S1 і кінцевого S2 

станів і не залежить від шляху процесу:  

ΔSх.р. = ΣSо
прод. – ΣSо

вих. 

Отже, рушійна сила процесу складається із двох сил: прагнення до 

упорядкованості Н і прагнення до зменшення впорядкованості TS. За р = const і 

Т = const загальну рушійну силу процесу, яку позначають ΔG, можна знайти із 

співвідношення:  

ΔG = ΔН – ТΔS. 

Величина G – ізобарно-ізотермічний потенціал або енергія Гіббса. 

Мірою хімічної спорідненості є зменшення енергії Гіббса ΔG, яка залежить від 

природи речовини, її кількості і від температури (є функцією стану), тому: 

ΔGх.р. = ΣGо
прод. – ΣGо

вих. 

Якщо ΔG < 0, процес принципово можливий, якщо ΔG > 0, процес 

мимовільно протікати не може. Стандартні значення ентропії та енергії Гіббса 

зведені в таблиці і їх можна знайти у довідниковій літературі. 

Приклад 13.  Реакція відновлення Fe2O3 воднем відбувається за 

рівнянням: 

Fe2O3(к) + 3Н2(г) 2Fe(к) + 3Н2О(г),          ΔНо
х.р.  =  96,61 кДж. 

За якої температури почнеться відновлення Fe2O3, якщо зміна ентропії                  

ΔSо = 0,1387 кДж/(моль∙K). 

Розв’язок. Оскільки у момент рівноваги ΔGоТ = 0, а ΔНо = ТΔSо, тоді:  

Т = ΔНо/ΔSо = 96,61/0,1387 = 696,5 K. 
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Отже, за температури ≈ 696,5 K почнеться реакція відновлення Fe2O3 

(температура початку реакції). 

Приклад  14.  Визначити, чи відбудуться реакції: 

Cl2(г) + 2HI(г)  I2(к) + 2HCl(г);    (1) 

І2(к) + H2S(г)  2НI(г) + S(к).    (2) 

Чи можливо їх самовільне протікання у прямому напрямку за температури 

298 K? 

Розв’язок. Для відповіді на поставлені питання необхідно знайти ΔGо
298 

прямих реакцій (1) і (2). 

Для реакції (1): 

ΔGо
298 = 2ΔGо

НСІ  2ΔGо
НІ = 2∙(95,2)  2∙1,8 = 194,0 кДж. 

Для реакції (2): 

ΔGо
298 = 2ΔGо

НІ  ΔGо
Н2S = 2∙1,8  (33,8) = 37,4 кДж. 

Негативний знак ΔGо
298 свідчить про можливість самочинного перебігу 

реакції (1). Позитивний знак ΔGо
298 означає, що реакція (2) за даних умов 

відбуватися не може, однак потрібно перевірити ймовірність її за інших 

температур. 

Хімічна кінетика та рівновага 

Для правильного розуміння перебігу хімічної реакції окрім енергетичних  

характеристик (Н, S) необхідно також знати основні закономірності її 

перебігу за певний час, тобто мати дані про швидкість і механізм процесу. 

Розділ хімії, який вивчає перебіг хімічних процесів за певний час, 

називають хімічною кінетикою. 

Швидкістю хімічної реакції називають зміну концентрації реагуючих 

речовин за одиницю часу. Швидкість реакції визначається природою реагуючих 

речовин і залежить від умов протікання процесу (концентрації реагуючих 

речовин, температури, присутності каталізатора). 

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

К. Гульдберг, П. Вааге): 

,][][ nm BAkV   

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

m, n – стехіометричні коефіцієнти. 

Наприклад, для реакції   Н2 + І2 2HІ закон діючих мас записується:  

V = k[H2][І2]. 

Закон діючих мас має застосування тільки до газоподібних і розчинених 

речовин. Якщо разом з ними у реакції приймають участь також тверді 

речовини, то швидкість реакції змінюється тільки в залежності від 

концентрацій газів або розчинених речовин. 

Наприклад, швидкість реакції горіння сірки: S + O2 = SO2 пропорційна 

тільки концентрації кисню. Отже, V = k[O2]. 

Залежність швидкості реакції від температури виражається правилом 

Вант-Гоффа: з підвищенням температури на кожні 10 градусів швидкість 

реакції зростає в 2–4 рази.  

У математичній формі правило Вант-Гоффа записується: 

10

12

12

TT

TT VV



  , 

де VT2 i VT1 – швидкості реакції за температур Т2 і Т1;   – температурний 

коефіцієнт, який показує, у скільки разів збільшується швидкість реакції 

унаслідок підвищення температури на 10о. 

Одним із методів прискорення хімічної реакції є каталіз, що здійснюється 

за допомогою речовин (каталізаторів). 

Каталізатор –  це речовина, яка бере участь у проміжних стадіях, 

змінює швидкість реакції, але не входить до складу продуктів реакції і 

залишається після реакції в незмінній кількості. 

Механізм дії каталізатора зводиться до зменшення величини енергії 

активації реакції, тобто до зменшення різниці між середньою енергією 
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активних молекул (активного комплексу) і середньою енергією молекул 

вихідних речовин. Швидкість хімічної реакції при цьому збільшується. 

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). Приклад необоротної реакції: 

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2. 

Якщо взяти достатню кількість кислоти, то реакція припиниться, коли 

розчиниться весь маґній. Спроба провести зворотну реакцію шляхом 

пропускання водню Н2 через розчин маґній хлориду MgCl2 очікуваного 

результату не дасть. Отже, ця реакція – необоротна. 

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

реагентів не витрачається повністю в ході реакції, і продукти реакції за певних 

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

можуть відбуватись у протилежних напрямках). Наприклад, у разі нагрівання 

пари молекулярного йоду І2 з Н2 при 200 оС відбувається реакція: 

І2 + Н2 → 2НІ. 

У разі утворення газової суміші з вмістом НІ 80 %, ця реакція 

припиняється. 

При подальшому нагріванні цієї суміші до 350 оС відбувається 

розкладання утвореного НІ: 

2НІ → І2 + Н2. 

Коли розкладеться 80 % йодоводню, реакція припиниться. 

Як бачимо, кількісний склад утворених за обома реакціями газових 

сумішей однаковий. Очевидно, що у даних умовах не утвориться 100 % НІ за 

першою реакцією і не розкладеться 100 % його за другою схемою, оскільки 

реагенти і продукти можуть перетворюватись одні в одних. Тому ця реакція 

оборотна. 

З часом швидкість реакції зменшується, бо у міру взаємодії речовин 

зменшуються їх концентрації. Але якщо реакція оборотна і протікає у 
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замкнутому просторі, то одночасно зі зменшенням швидкості прямої реакції 

збільшується швидкість зворотної реакції внаслідок накопичення продуктів  

прямої реакції. Коли обидві швидкості стають однаковими, наступає стан 

рівноваги, і подальша зміна концентрацій всіх речовин, що приймають участь у 

реакції, припиняється. 

Якщо в загальному вигляді оборотну реакцію виразити рівнянням: 

mA + nB   pC + qD, 

співвідношення між концентраціями під час рівноваги матиме вигляд: 

   
   nm

qp

BA

DC
K




 , 

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

залежить від концентрації реагуючих речовин, а залежить від природи реагентів 

і температури. 

Хімічна рівновага залишається незмінною доти, поки залишаються 

сталими параметри, за яких вона встановилася. Порушення рівноваги 

відбувається тому, що зміна умов по-різному впливає на швидкості прямої і 

зворотної реакції. 

Рівновага зміщується в напрямку тієї реакції, швидкість якої у разі 

порушення рівноваги збільшується. 

Наприклад, якщо зі зміною зовнішніх умов рівновага порушується так, 

що швидкість прямої реакції робиться більшою за швидкість зворотної реакції    

(


VV ) то рівновага зміщується вправо.  

У загальному випадку напрям зміщення рівноваги визначається 

принципом Ле-Шательє: якщо на систему, що перебуває у стані динамічної 

рівноваги подіяти ззовні, то у системі відбуватимуться реакції, що зменшують 

зовнішній вплив (якщо умови, за яких система перебуває в стані рівноваги, 

змінити, то рівновага зміщується в напрямку процесів, які протидіють цій 

зміні). 

Приклад 15. Як зміниться швидкість реакції горіння етилену: 
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С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О 

зі збільшенням концентрації кисню у 3 рази? 

Розв’язок. Швидкість реакції горіння етилену до зміни концентрації 

кисню: V1 = k[С2Н4]·[О2]
3. Зі збільшенням концентрації кисню у 3 рази 

швидкість реакції V2 =k[С2Н4]·(3[О2])
3 = 27k[С2Н4]·[О2]

3  збільшиться у 27 разів. 

Приклад 16. У скільки разів збільшиться швидкість реакції у разі 

підвищення температури від 40 до 70о, якщо температурний коефіцієнт 

дорівнює 2? 

Розв’язок. За рівнянням Вант-Гоффа знаходимо, що 

1112
822 310

4070

TTTT VVVV 



. 

Отже, швидкість реакції збільшилася у 8 разів. 

Контрольні завдання 

1. У результаті спалювання цинку масою 6,5 г виділилось 34,8 кДж 

теплоти. Складіть термохімічне рівняння реакції. 

2. У результаті сполучення алюмінію масою 18 г з киснем 

виділяється 547 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння. 

3. Спалюванням сірки добули оксид сірки (IV), маса якого 32 г. У 

результаті виділилось 146,3 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння. 

4. Напишіть вираз для константи рівноваги системи N2 + 3Н2 = 2NН3. Як 

зміниться швидкість реакції утворення амоніаку зі збільшенням концентрації 

водню у 3 рази? 

5. Як зміниться швидкість реакції у разі зниження температури від 100 до 

40о, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 2? 

Література: [1, с. 106–131; 2, с. 9–28; 3, с. 265–318; 4, с. 111–132; 7, с. 66–

94; 9, с. 163–203]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

№ 

з/п 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Основні поняття та закони 

хімії (2 год), частина І 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

2 
Основні газові закони 

(2 год) 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

3 

Будова атома. 

Радіоактивність (2 год), 

частина І 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

4 

Основні класи неорганічних 

сполук. Хімічний зв’язок 

(2 год), частина І 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

5 

Основні закономірності 

перебігу хімічних реакцій 

(2 год), частина І 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

6 

Способи вираження 

концентрацій розчинів  

(2 год), частина ІІ 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

7 
Електролітична дисоціація 

(4 год), частина ІІ 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

8 
Комплексні сполуки (2 год), 

частина ІІ 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

9 
Окисно-відновні реакції 

(2 год), частина ІІ 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

10 
Електрохімічні процеси 

(2 год), частина ІІ 

Виконання роботи,  

захист її результатів 
1 

Усього (22 год) 10 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних 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». Частина І 
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