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ВСТУП 

 

«Неорганічна та органічна хімія» – обов’язкова навчальна дисципліна 

циклу загальної підготовки студентів зі спеціальності 162 − «Біотехнології та 

біоінженерія»  освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» 

освітнього ступеня «Бакалавр». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є властивості хімічних 

елементів, утворених ними простих і складних речовин; будова, властивості, 

реакційна здатність органічних сполук різних класів. 

Отже, майбутні фахівці галузі повинні 

знати: 

 фізичні та хімічні властивості елементів та їх найважливіших сполук; 

  основні методи дослідження будови речовини, методи синтезу 

неорганічних матеріалів;  

 будову органічних сполук та механізми реакцій основних класів 

органічних сполук (алкани, алкени, алкіни, алканоли, альдегіди та кетони, 

карбонові кислоти), способи їх добування, застосування;  

 будову, хімічні властивості, механізми реакцій ароматичних і 

гетероциклічних сполук, їх промислове та біологічне значення;  

 будову, ізомерію та хімічні властивості вуглеводів, їх біологічну роль; 

 будову, фізичні та хімічні властивості амінів та амінокислот; 

 будову, ізомерію, класифікацію та властивості білків. 

уміти: 

 використовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач, в 

основу яких покладено хімічні сполуки та хімічні перетворення; 

  проводити прості розрахунки, розв’язувати задачі з неорганічної хімії; 

 поводитися з органічними речовинами та виконувати лабораторні роботи 

з дотриманням правил техніки безпеки;  

 досліджувати хімічні властивості та способи добування речовин основних 

класів органічних сполук; 

  досліджувати вплив будови органічних сполук на їхні хімічні 

властивості; 



 

 

5 
 

  розпізнавати органічні речовини за загальними та характерними 

якісними реакціями;  

  визначати основні класи органічних сполук за їхнім складом, будовою, 

хімічними властивостями;  

 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями 

та застосуванням речовин, генетичні зв’язки між класами органічних сполук;  

 розв’язувати задачі з органічної хімії;  

 здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, 

органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні методи; 

 розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їх 

приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової 

продукції на основі знань про фізико-хімічні властивості органічних і 

неорганічних речовин; 

 визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних 

сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, 

вуглеводи, ліпіди); 

 використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, уміти здійснювати хімічний контроль (визначення 

концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, 

концентрації компонентів поживного середовища тощо), технологічний 

контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині 

упродовж процесу, концентрації цільового продукту);  

 виконувати мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної 

чистоти поживних середовищ після стерилізації, мікробіологічної чистоти 

біологічного агента тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності 

біотехнологічних продуктів різного призначення. 

Метою практичних занять є детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формування умінь і навичок їх 

практичного застосування виконанням відповідно поставлених завдань. 

Програмою навчальної дисципліни «Неорганічна та органічна хімія» 

передбачено виконання п’яти практичних робіт.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Елементи VIIA групи 

Мета: вивчити властивості елементів, що входять до VIIA групи 

періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, та їх сполук. 

Короткі теоретичні відомості 

До VII підгрупи головної групи періодичної системи відносяться фтор F, 

хлор Сl, бром Вr, йод І і астат At, який не має стабільних ізотопів. Елементи 

назвали галоґенами, що з грецької перекладається як «ті, що народжують солі». 

Таку назву вони отримали за властивість безпосередньо сполучатися з 

металами, утворюючи солі: фториди, хлориди, броміди та йодиди. 

Галоґени належать до р-елементів, на їх зовнішньому енергетичному 

рівні знаходиться сім електронів. Це відповідає номеру групи, до якої вони 

належать. Загальна електронна конфігурація валентного шару: ns2np5. Ці 

елементи найбільш електронегативні у відповідних періодах. До завершення 

зовнішньої електронної оболонки, властивої благородним газам, не вистачає 

одного електрона. Ось чому всі галоґени – сильні окисники, їх атоми легко 

перетворюються на галоґенід-іони Г− з електронною оболонкою сусіда по 

періоду − благородного газу ns2np5. 

Радіус атома в ряді F–Сl–Вr–І–At зростає, проте зменшується 

електронегативність і окислювальна активність галоґенів, що вказує на 

ослаблення неметалічних властивостей. 

Фтор – найбільш виражений неметал, а у йоду з’являються деякі ознаки 

металу.  

Усі галоґени існують у вигляді двоатомних молекул Е2  (нульовий ступінь 

окиснення), мають молекулярну кристалічну решітку. За звичайних умов фтор і 

хлор – це гази, йод легко переходить у газоподібний стан (сублімація йоду). У 

нижньому ступені окиснення галоґени легко утворюють солі. У хімічних 

сполуках усі галоґени (крім фтору) виявляють увесь набір непарних позитивних 
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ступенів окиснення +1, +3, +5, +7. Це, переважно, кисневмісні кислоти та їх 

солі. В оксидах галоґени також виявляють парні ступені окиснення, наприклад 

СlО2, Сl2О6, але ці сполуки термодинамічно нестійкі та нехарактерні.  

У зв’язку з відсутністю d-підрівня в атомі фтору, його хімічна поведінка 

суттєво відрізняється від інших галоґенів. З цієї причини хімічні властивості 

фтору розглядають окремо. 

Властивості фтору та його сполук  

Фтор найбільш електронегативний з усіх елементів періодичної системи 

(4,00), та його атом здатний лише приймати електрон, виявляючи єдиний 

ступінь окиснення в сполуках – 1.  

Висока хімічна активність фтору обумовлена, з одного боку, малою 

енергією зв’язку в молекулі F2 (152 кДж/моль), з іншого – великим значенням 

енергії утворених ним зв’язків: Е(Н−F) = 566 кДж/моль, Е(S−F) = 582 кДж/моль. 

Фтор енергійно взаємодіє з усіма простими речовинами, за винятком О2, 

Не, Ne, Аr. Ксенон горить у середовищі фтору яскравим полум’ям, при цьому 

утворюється сполука XeF4. Криптон взаємодіє з фтором лише в електричному 

розряді. У середовищі фтору горять навіть такі речовини, як азбест і вода. У 

сполуках з фтором елементи дуже часто виявляють свої найвищі ступені 

окиснення. 

У реакціях фтор є дуже активним окисником, окислюючи навіть таку 

інертну сполуку, як вода: 

2Н2O + 2F2 = 4НF + О2. 

Велике значення енергії зв’язку F–Si зумовлює розчинення оксиду 

силіцію (ІV) у вологому фторі: 

SiO2 + 2F2 = SiF4 + О2. 

З воднем фтор взаємодіє з вибухом навіть на холоді з утворенням 

гідроґенфториду: 

Н2 + F2 = 2НF. 

Фторид водню у промисловості одержують за реакцією витиснення його з 

СаF2 концентрованою Н2SО4: 
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СаF2 + Н2SО4(конц.) = СаSО4 + 2НF↑. 

Фторид водню за температури вище 19,5°С – безбарвний газ, надзвичайно 

отруйний, а нижче цієї температури – безбарвна рідина. 

У рідкому та газоподібному стані фторид водню внаслідок утворення 

міжмолекулярних водневих зв’язків асоційований в (НF)n, n змінюється від 1 

до 4 у пароподібному, n > 4 – у рідкому фториді водню. 

Водний розчин фториду водню – фторидна кислота (плавикова) – кислота 

середньої сили: 

HF + Н2О   ↔   Н3О
+ + F−; 

F + HF  ↔    HF2
−. 

Завдяки водневим зв’язкам фторид-іони з молекулами НF утворюють 

гідроґендифторид-іон лінійної будови. Тому під час нейтралізації фторидної 

кислоти гідроксидом калію утворюється гідроґендифторид калію: 

2HF + KОН → KHF2 + H2O. 

Фторидна кислота єдина серед галоґеноводневих кислот утворює кислі 

солі. Це ще одне підтвердження, що кислота за звичайних умов існує у вигляді 

димера H2F2. 

Фторидна кислота здатна роз’їдати кварц і скло, борати і силікати. Вона 

взаємодіє із сполуками силіцію та бору за такими рівняннями реакцій: 

SiO2 + 4HF(г) = SiF4 + 2Н2О; 

В2О3 + 8HF = 2H[BF4] + 3Н2О; 

SiO2 + 6HF = H2[SiF6] + 2Н2О. 

Саме з цієї причини кислоту не можна зберігати у скляному посуді. Її 

зберігають у фторопластикових ємностях. 

Солі фторидної кислоти називають фторидами. Більшість їх отримують 

дією розчину НF на оксиди, гідроксиди, карбонати тощо. Наприклад: 

2HF + Zn(ОН)2 → ZnF2 + 2H2O. 

Усі фториди, окрім фторидів натрію, калію, рубідію, цезію та амонію, 

малорозчинні у воді. Слід зазначити, що АgF, на відміну від інших галоґенідів 

срібла, у воді розчиняється добре. 
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Властивості хлору та його сполук 

Хлор – типовий неметал. Як для сильно електронегативного елемента для 

хлору характерний ступінь окиснення – 1 (НСl, NaCl, KCl тощо). У сполуках з 

більш електронегативними елементами – фтором, киснем, азотом – хлор 

виявляє позитивні ступені окиснення: +1 (гіпохлорити NaClO, KСlО тощо), +3 

(хлорити KСlО2, NaClО2 тощо), +5 (хлорати KСlО3, NaClО3), +7 (перхлорати 

KСlО4, NaClО4). 

Хлор – елемент, необхідний для підтримки життєдіяльності живих 

організмів. Хлорид натрію NaCl входить до складу плазми крові, хлоридна 

кислота є складовою частиною шлункового соку. 

Молекула хлору С12 досить міцна (енергія її дисоціації становить 

239 кДж/моль) унаслідок додаткового π-зв’язування. Розщеплення молекули 

С12 на атоми стає помітним лише за температури вищої від 1000 °С або в разі 

прямого сонячного освітлення. 

Хлор – жовто-зелений газ з різким запахом, температура плавлення його 

становить -101 °С, температура кипіння – -34 °С, отруйний. Вдихання хлору 

спричинює подразнення слизових оболонок. Хлор добре розчиняється у воді. За 

наявності NaCl розчинність хлору знижується. Хлорна вода (розчин хлору у 

воді) зберігає запах і забарвлення газоподібного хлору. Під час розчинення 

хлору у воді відбувається його гідратація; гідрат хлору Сl2·8Н2О можна 

виділити у вигляді зелено-жовтих кристалів у процесі охолодження хлорної 

води. 

У хімічному відношенні хлор активний окисник. Він безпосередньо 

сполучається майже з усіма металами. Наприклад, нагрітий натрій згоряє в 

атмосфері хлору з утворенням хлориду: 

2Nа + Сl2 = 2NаСl. 

Якщо метал виявляє декілька ступенів окиснення, то він окислюється 

хлором до максимального ступеня, наприклад: 

2Fе + 3Сl2 = 2FеСl3. 
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Хлор взаємодіє також з багатьма неметалами. Так, водень горить у хлорі, 

утворюючи хлороводень: 

Н2 + Сl2 hv
 2НСl. 

Реакція перебігає бурхливо, але для її початку необхідно освітлювати 

реакційну суміш, що пов’язано з ланцюговим механізмом цієї реакції. 

Оскільки в ряду галоґенів із зростанням заряду ядра зменшується окисна 

активність, хлор здатний витісняти бром та йод з їх сполук з воднем і металами. 

Цю властивість хлору використовують для одержання брому та йоду в 

промислових умовах: 

2KВr + Сl2 = Вr2 + 2KСl, 

2NаІ + Сl2 = І2 + 2NаСl. 

З киснем, азотом та благородними газами хлор безпосередньо не 

взаємодіє. 

Хлор активний окисник: 

2Fe+2Cl2
− + Сl2

0 = 2Fe+3Cl3; 

2K2Мn+6О4 + Сl2
0 = 2KМn+7О4 + 2KСl− 

Відновні властивості хлор виявляє лише під час взаємодії з фтором, 

перебігові яких сприяє лужне середовище: 

Сl2 + 2KОН → KСl + KСlО + Н2О. 

Хлоридна (соляна) кислота.  

Для хлору ступінь окиснення −1 є найстійкішим, він виявляється в 

хлороводні і хлоридах. 

Хлороводень за звичайних умов – це безбарвний газ з температурою 

кипіння -84,9 °С і температурою плавлення -114,2 °С, з різким запахом 

Хлороводень за звичайних умов – це безбарвний газ з температурою кипіння               

-84,9 °С і температурою плавлення -114,2 °С, з різким запахом, подразнює 

органи дихання, не горить, не підтримує горіння. У вологому повітрі хлорид 

водню димить, утворюючи з водяною парою дрібні краплини хлоридної 

кислоти. 
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Хлорид водню добре розчиняється у воді (1 об’єм Н2О за температури 

20 °С поглинає близько 450 об’ємів НСl). Водний розчин НСl – сильна 

одноосноосновна хлоридна кислота. Концентрована хлоридна кислота містить 

37 %  НСl, густина її становить 1,19 г/см3. Таку кислоту інакше називають 

димучою хлоридною кислотою. Транспортують її у великих скляних бутилях. 

Солі хлоридної кислоти називаються хлоридами. 

Хлоридна кислота активна, вона розчиняє метали, що стоять лівіше 

водню в електрохімічному ряді напруг. Роль окисника металів виконує катіон 

Н+. В результаті таких реакцій утворюються хлориди металів і виділяється 

водень: 

Fеº + Н+1Сl = Fе+2Сl2 + Н2º. 

Під час взаємодії з сильними окисниками хлоридна кислота виявляє 

відновні властивості, наприклад: 

Мn+4О2 + 4НСl-1 = Мn+2Сl2 + Сl2
° + 2Н2О. 

Як сильна мінеральна кислота НСl виявляє всі властивості кислот: 

взаємодіє з основами, основними та амфотерними оксидами, амфотерними 

гідроксидами, деякими солями, витісняє слабкі кислоти з боратів, силікатів, 

карбонатів, фосфатів металів. 

Солі хлоридної кислоти добре розчиняються у воді, за винятком солей 

срібла AgCl, міді (І) CuCl, плюмбуму РbСl2, талію (І) ТlСl та ртуті (I) Hg2Cl2. 

Кислотні хлориди називають хлорангідридами. 

Основні та кислотні хлориди здатні взаємодіяти між собою; основні 

хлориди є донорами пар електронів за рахунок йонів Сl, кислотні хлориди – 

акцепторами пар електронів, наприклад: 

2NaCl + ТіСl4 → Na2[TiCl6]. 

                                                                  гексахлоротитанат (ІV) натрію 

Амфотерні хлориди взаємодіють як з кислотними, так і з основними 

хлоридами: 

2NaCl + ZnCl2 = Na2[ZnCl4]; 

                                                                  тетрахлороцинкат  натрію 
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ZnCl2 + ТіСl4 = Zn[TiCl6]. 

                           гексахлоротитанат цинку 

Хлор безпосередньо з киснем не взаємодіє, що зумовлено невеликою 

енергією зв’язку Сl–О і неможливістю використати високі температури для 

здійснення такої реакції. 

У кисневмісних сполуках хлор виявляє різноманітні ступені окиснення 

від +1 до +7. Найбільш важливими та цікавими є кисневмісні кислоти та їх солі. 

Оксиди вивчені значно менше, перевжно внаслідок їх нестійкості. 

Сl2О – отруйний, жовто-бурий газ із різким запахом хлору, легко 

зріджується за температури +3°С. 

Оксид хлору (І) – ендотермічна сполука, легко розкладається з вибухом: 

2Сl+1
2О

2- → 2Сl2º + О2º. 

Добувають Сl2О дією на окисид ртуті хлором: 

HgO + 2Сl2 = HgCl2 + Сl2О. 

Оксид хлору (І) – сильний окисник, у присутності таких відновників, як 

сірка, фосфор, органічні речовини – вибухає: 

Sº + 2Сl2
+1О → S+4О2 + 2Сl2º. 

У воді Сl2О розчиняється з утворенням гіпохлоритної (хлорнуватистої) 

кислоти: 

Сl2О + Н2О → 2НСlО. 

Гіпохлоритна кислота утворюється також під час гідролізу хлору: 

Сl2º + Н2О → НСl-1 + НСl+1О. 

Гіпохлоритна кислота НСlО – дуже слабка, слабкіша за Н2СО3 (K = 5·10-8) 

і надзвичайно нестійка. Розбавлений розчин її поступово розкладається, у 

цьому разі відбуваються перетворення, які можна розділити на три типи: 

1) реакція внутрішньомолекулярного окиснення–відновлення: 

НСlО = НСl + О; 

2) реакція розкладу: 

2НСlО = Н2О + Сl2О; 

3) реакція самоокиснення–самовідновлення: 



 

 

13 
 

3НСlО → 2НСl + НСlО3. 

Кожному типу перетворень відповідають певні умови, змінюючи які, 

можна провести реакцію майже цілком у якому-небудь одному напрямку. Під 

дією світла відбувається реакція згідно з рівнянням (1), за наявності 

зневоднювальних сполук – реакція (2), у разі нагрівання – реакція (3). 

Тому під час пропускання хлору в холодний і гарячий розчини гідроксиду 

калію реакції відбуваються за різними рівняннями: 

2KОН (хол.) + Сl2 → KСl + KСlО + Н2О; 

6KОН (гар.) + 3Сl2 → 5KСl + KСlО3 + 3Н2О, 

тобто в гарячому розчині KОН замість гіпохлориту калію KСlО утворюється 

хлорат KСlО3. 

Гіпохлоритна кислота – сильний окисник. Завдяки утворенню НСlО під 

час взаємодії хлору з водою виявляються вибілювальні властивості хлору 

(сухий хлор не вибілює). 

Внаслідок взаємодії хлору з гідроксидом кальцію утворюється хлорне, 

або білильне, вапно – змішана сіль хлоридної та гіпохлоритної кислот: 

Са(ОН)2 + Сl2 → Са(ОСl)Сl + Н2О. 

Хлорне вапно – це білий порошок з різким запахом, має сильні 

окиснювальні властивості. Його використовують для вибілювання тканин, 

паперу, для дезінфекції. Під дією оксиду карбону (ІV) у вологому повітрі 

хлорне вапно розкладається з виділенням гіпохлоритної кислоти НСlО, яка і 

вибілює рослинні волокна: 

2СаОСl2 + СО2 + Н2О = СаСО3↓ + СаСl2 + 2НСlО. 

Хлоритна кислота НСlО2 утворюється у водному розчині взаємодією 

суспензії бірій хлориду з сульфатною кислотою з наступним відділенням 

сульфату барію фільтруванням: 

Ва(СlО2)2 + Н2SО4 = 2НСlО2 + ВаSО4↓ 

Хлоритна кислота (НСlО2) існує тільки у водних розчинах, є кислотою 

середньої сили. Навіть у розведеному водному розчині вона швидко 

розкладається: 
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 3НСl+3О2   ↔   НСl-1 + 2НСl+5О3. 

Ангідрид хлоритної кислоти невідомий. Практичного значення хлоритна 

кислота не має. Її солі – хлорити більш стійкі, ніж сама кислота. Хлорити у 

кислому середовищі виявляють сильні окисні властивості. Але при взаємодії з 

більш сильними окисниками (Сl2, KМnО4, K2Сr2О7 тощо) – сама окиснюється 

до хлоратної кислоти або її солей. 

Хлоратна кислота НСlО3 існує лише у водному розчині. Це сильна 

одноосновна кислота, близька до НСl та НNО3. Одержують її дією розведеної 

сульфатної кислоти на хлорати: 

 Ва(СlО3)2 + Н2SО4 = 2НСlО3 + ВаSО4↓ 

Хлоратна кислота має сильні окисні властивості. Концентровані розчини 

її запалюють деревину, окислюють такі речовини, як Н2S, SО2 та ін.: 

3SО2 + НСlО3 + 3Н2О = НСl + Н2SО4. 

Солі хлоратної кислоти називають хлоратами. Найбільше значення має 

калій хлорат KСlО3 (бертолетова сіль). Її одержують, пропускаючи хлор крізь 

гарячий концентрований розчин калій гідроксиду: 

3Сl2 + 6KОН = KСlО3 + 5КСl + 3Н2О. 

Хлорат калію під час нагрівання за наявності каталізатора (МnО2) легко 

розкладається: 

2KСlО3   2MnO

 2КСl + 3О2↑. 

Суміші бертолетової солі з різними горючими речовинами здатні 

вибухати під впливом удару. Тому бертолетову сіль застосовують для 

виготовлення запалів, у піротехніці, сірниковій промисловості. 

У разі нагрівання хлорату калію без каталізатора він розкладається згідно 

з рівнянням: 

2KСlО3 = 3KСlО4 + KСl. 

Водні розчини хлоратів мають незначну окисну активність, тоді як тверді 

хлорати – дуже сильні окисники. Калій хлорат у лужному середовищі в 

розплаві здатний окиснювати такий окисник як МnО2: 

3МnО2 + KСlО3 + 6NаОН = 3Nа2МnО4 + KСl + 3Н2О. 
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Оксид хлору (VІІ) Сl2О7 – найбільш стійкий з усіх оксидів хлору. Це 

безбарвна масляниста рідина, вибухонебезпечна унаслідок нагрівання. 

Внаслідок значної стабільності Сl2О7 з водою реагує повільно з утворенням 

перхлоратної кислоти: 

Сl2О7 + Н2О = 2НСlО4. 

Перхлоратна кислота НСlО4 найбільш стійка серед кисневмісних кислот 

хлору. Це безбарвна, димуча на повітрі рідина. Перхлоратна кислота з масовою 

часткою 100 % малостійка, в той час як її водні розчини стабільні. НСlО4 є 

найсильнішою серед відомих кислот.  

Безводна НСlО4 – сильний окисник, але у водних розчинах її окисні 

властивості слабкіші, ніж у хлоратної кислоти. Водночас у разі нагрівання у 

твердому стані перхлорати поводяться як дуже сильні окисники і 

розкладаються з утворенням кисню: 

НСlО4 
0t

KСl + 2О2↑ 

Майже всі перхлорати добре розчинні у воді (за винятком солей калію, 

рубідію та цезію). 

Порівнюючи кисневмісні кислоти хлору за окиснювальними 

властивостями і силою, можна зробити висновок: зі збільшенням ступеня 

окиснення Хлору сила кислоти зростає, а окиснювальна здатність зменшується: 

Підвищення стійкості та сили кислоти 

НСlО       НСlО2     НСlО3  НСlО4 

Посилення окиснювальної здатності кислоти 

Бром. Йод. Властивості сполук брому та йоду 

Бром і йод – повні аналоги. Завдяки наявності одного неспареного 

електрона на останньому енергетичному рівні (s2p5) бром і йод дуже подібні до 

фтору і хлору. У сполуках бром і йод виявляють ступені окиснення -1, 0, +1, +3, 

+5, стійкими є також сполуки йоду (VІІ). Однак найбільш характерними є 

ступені окиснення -1 і +5. 

До організмів людей і тварин йод надходить з водою та рослинною їжею і 

накопичується переважно у щитовидній залозі. У разі нестачі йоду розвивається 
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захворювання – зоб. Щоб запобігти йому, необхідно додавати у воду для пиття 

йодовмісні сполуки. 

У разі вдихання простої речовини брому подразнюються слизові 

оболонки. Бром спричинює появу опіків і виразок на шкірі.  

Розчинність простих речовин брому і йоду у воді порівняно невелика, 

краще вони розчиняються в органічних розчинниках. За наявності розчинів KВr 

та KІ розчинність брому і йоду збільшується, що пояснюється хімічною 

взаємодією брому та йоду з відповідними галоґенідами, унаслідок якої 

утворюються полігалоґеногалоґеніди типу KІ3, KІ5 і навіть KІ9. 

Бром – темно-червона рідина з різким подразнювальним запахом. Слово 

«бромос» грецькою мовою означає «сморідний». Температура кипіння брому 

+58,8 ºС, плавлення +7,2 ºС. 

Йод – це чорно-сіра тверда речовина з металічним блиском. Він легко 

сублімується, утворюючи фіолетову пару, яка складається з молекул І2. 

Молекули брому та йоду неполярні, тому легко розчиняються в 

неполярних розчинниках (бензолі, сірковуглеці, хлороформі), утворюючи 

червоні (Вr2) і фіолетові (І2) розчини. Цим користуються для їх промислового 

добування та в аналітичній хімії для екстракції їх з води у розчинники, які не 

змішуються з водою.  

Бром та йод – достатньо сильні окисники, однак їх активність значно 

нижча за активність фтору і хлору. З багатьма металами і неметалами бром 

взаємодіє за звичайної температури, а йод – під час нагрівання. Вони 

безпосередньо не реагують з киснем, азотом, вуглецем і благородними газами. 

Особливо чітко зменшення хімічної активності у групі галоґенів зверху 

вниз виявляється під час взаємодії брому та йоду з воднем: 

Н2 + Г2   ↔   2НГ 

Так, якщо взаємодія фтору з воднем відбувається з вибухом за звичайних 

умов, хлор за кімнатної температури під час освітлення, то бром з воднем 

реагує за значного нагрівання, а реакція йоду з воднем навіть під час нагрівання 
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перебігає не до кінця – у системі встановлюється рівновага. Тому НВr і НІ 

зазвичай одержують гідролізом броміду та йодиду фосфору (ІІІ): 

РГ3 + 3Н2О = 3НГ + Н2[РНО3]. 

Бромід та йодид водню за звичайних умов газоподібні. У водному розчині 

вони утворюють сильні кислоти – бромідну (НВr) та йодидну (НІ). Солі 

бромідної і йодидної кислот називають бромідами і йодидами.  

У ряду HF–НСl–НВr–НІ сила кислот збільшується. У такій самій 

послідовності зменшується стійкість молекул кислот і збільшується їхня 

відновна активність. 

Відновна активність галоґенід-іонів також збільшується від F- до І-. 

Наприклад, НF і НСl з концентрованою сульфатною кислотою не взаємодіють, 

НВr відновлює Н2SО4 до SО2, а НІ навіть до Н2S. 

2HBr + H2SO4 = Вr2 + SO2 + 2Н2О; 

8НІ + H2SO4 = 4І2 + H2S + 4Н2О. 

Більшість бромідів та йодидів добре розчиняється у воді. Винятком є 

AgBr, AgІ, CuBr, CuІ, PbBr2, PbІ2 і деякі інші. 

Для брому та йоду також відомі  кисневмісні сполуки, у яких галоґени 

виявляють ступені окиснення +1, +3, +5, +7. Так, під час взаємодії галоґенів з 

холодними розчинами лугів утворюється суміш галоґенідів і солей 

гіпогалоґенітних кислот: 

Вr2º + 2KОН = KОВr+1 + KВr-1 + Н2О; 

І2º + 2KОН = KОІ+1 + KІ-1 + Н2О. 

Кислоти НВrО та НІО, що називаються гіпобромітною та гіпойодитною, у 

вільному стані нестійкі, дуже швидко розкладаються, належать до слабких 

кислот. У ряду НСlО–НВrО–НІО їхня сила зменшується. 

Кислоти НВrО і НІО у водному розчині піддаються 

диспропорціонуванню (особливо швидко ця реакція йде для НІО): 

3НІ+1О = 2НІ-1 + НІ+5О3, 

а далі процес відбувається з утворенням вільного йоду: 

НІ+5О3+5НІ-1 = 3І2º+3Н2О. 
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Кислоти НСlО, НВrО, НІО належать до сильних окисників: 

5НСl+1О + І2º + Н2О = 5НСl-1 +2НІ+5О3. 

Окиснювальна активність кислот у ряду НСlО–НВrО–НІО 

послаблюється. 

Солі НВrО та НІО називаються гіпобромітами та гіпойодитами, вони 

стійкіші, ніж відповідні кислоти. У водних розчинах за кімнатної температури 

ці солі піддаються повільному диспропорціонуванню, у разі нагрівання 

швидкість реакції збільшується: 

3KІ+1О = 2KІ-1 + KІ+5О3. 

У ступені окислення +3 кисневмісні кислоти брому та йоду невідомі, 

оскільки під час спроби їх одержання вони миттєво диспропорціонують з 

утворенням галоґенід- та галоґенат-іонів. 

Бром і йод у ступені окислення +5 утворюють відповідно ароматну НВrО3 

та йодатну НІО3 кислоти. Це сильні кислоти. НВrО3 існує лише у розчинах, а 

НІО3 виділена у вільному стані. 

Одержують НВrО3 шляхом окислення бромної води хлором: 

Вr2 + 5Сl2 + 6Н2О= 2НВrО3 + 10НСl 

НІО3 одержують окисленням твердого йоду нітратною кислотою з 

масовою часткою 96%: 

І2 + 10НNО3 = 2НІО3 + 10NО2 + 4Н2О. 

У вільному стані броматна кислота нестійка, вона розкладається на Вr2, 

О2 і Н2О. Йодатна кислота НІО3 – стійка кристалічна сполука, розкладається 

лише під час нагрівання з утворенням йодатного ангідриду І2О5 і Н2О (для 

НСlО3 та НВrО3 ангідридів не виявлено). Йодатний ангідрид виявляє окисні 

властивості, у разі нагрівання до температури 300 °С розкладається на йод і 

кисень. 

Кислоти НСlО3, НВrО3, НІО3 належать до сильних одноосновних кислот.  

У ряду НСlО3–НВrО3–НІО3 сила кислот послаблюється. У такій самій 

послідовності послаблюються й окисні властивості цих кислот. 



 

 

19 
 

Солі – бромати та йодати – утворюються внаслідок нейтралізації їх 

кислот лугами, наприклад: 

НІО3 + KОН = KІО3 + Н2О. 

Бромати і йодати сильні окисники. Так, унаслідок окиснення бромід-іонів 

бромат-іонами у кислому середовищі утворюється вільний бром: 

5KВr + KВrО3 + 3Н2SО4 = 3Вr2 + 3K2SО4 + 3Н2О. 

Аналогічна реакція відбувається за участю йодид- та йодат-іонів. 

Оксиди брому та йоду в інших ступенях окислення практичного значення 

не мають. 

У вільному стані перброматна кислота НВrО4 не виділена. Вона відома 

лише у водному розчині, за силою наближається до перхлоратної кислоти. 

Пербромати утворюються при окисленні броматів фтором у лужному 

середовищі: 

NаВrО3 + F2 + 2NаОН = NаВrО4 + 2NаF + Н2О. 

Пербромати мають дуже сильні окисні властивості. 

Кислотні властивості перйодатної кислоти НІО4 значно слабкіші, а 

окиснювальні – сильніші, ніж перхлоратної кислоти НС1О4. Оксид йоду(VІІ) 

І2О7 не добуто. Під час нагрівання Н5ІО6 розкладається: 

2Н5ІО6 = І2О5 + О2↑ + 5Н2О. 

Унаслідок взаємодії броматів з вільним фтором також утворюються 

сполуки брому з найвищим ступенем окиснення. 

NaBrO3 + F2 + 2NaOH = NaBrO4 + 2NaF + H2O. 

Приклад 1. У суміші двох хлоридів заліза на 5 атомів заліза припадає 13 

атомів хлору. Обчисліть масові частки речовини у суміші. 

Розв’язання. Залізо утворює два стійкі хлориди: FeCl2 і FeCl3. Нехай 

кількість речовини ν(FeCl2) = ν1 = x моль, а ν(FeCl3) = ν2 = y моль. Тоді, ν1(Fe) = 

x моль (у FeCl2), а ν2(Fe) = y моль (у FeCl3). ν1(Cl) = 2x моль, а ν2(Cl) = 3y моль. 

Отже, x  + y = 5,  2x  + 3y = 13.  

Вирішивши систему з двох рівнянь, отримаємо: x = 2, y = 3. 

m(FeCl2) = ν1 · (56 + 35,5 · 2) = 254 г. 
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m(FeCl3) = ν2 ·(56 + 35,5 ·3) = 487,5 г. 

Маса суміші хлоридів Fe: 

m = m(FeCl2) + m(FeCl3) = 254 + 487,5 = 741,5 г. 

Масова частка ω(FeCl2) = 254/741,5 = 0,3425  (34,25 %). 

Масова частка ω(FeCl3) = 100 % – 34,25 % = 65,75 %. 

Відповідь: 34,25 % FeCl2, 65,75 % FeCl3. 

Приклад 2. Розрахувати рН розчину HCl з концентрацією                            

1,0∙10-8 моль/дм3. 

Розв’язання. Оскільки концентрація протонів, що утворюються в  

результаті дисоціації хлоридної кислоти, нижча, ніж концентрація протонів, що 

утворюються унаслідок автопротолізу (дисоціації) води, то для розрахунку 

загальної концентрації протонів необхідно враховувати обидва процеси: 

[Н+]заг = [Н+]HCl + [Н+]H2О = 1,0∙10-8 + 1,0∙10-7 = 1,1∙10-7  моль/дм3. 

рН = – lg[Н+] = – lg1,1∙10-7 = 6,95. 

Без урахування дисоціації води можна одержати результат рН = 8, що не 

відповідає дійсності щодо кислотності середовища за присутності кислоти. 

Контрольні завдання 

1. На основі електронних формул галоґенів укажіть валентні електрони та 

валентні орбіталі атомів галоґенів, можливі ступені окислення та приклади 

сполук з цими ступенями окиснення. 

2. Укажіть, як змінюється між’ядерна відстань та енергія зв’язку в 

молекулах галоґенів F2–Сl2–Вr2–І2. Чим це обумовлено? 

3. Користуючись значеннями стандартних електродних потенціалів 

галоґенів, укажіть, як змінюється їх окисна активність. 

4. Обчисліть концентрацію йонів водню та рН 0,02 М розчину соляної 

кислоти. 

5.  Напишіть рівняння реакцій взаємодії галоґенів з водою та розчинами 

лугів за звичайних умов і внаслідок нагрівання. Укажіть тип окисно-відновних 

реакцій. 
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6.  Закінчіть рівняння реакцій, підберіть коефіцієнти електронно-іонним 

методом: 

а) KІ + KІО3 + Н2SО4 →                               б) І2 + Сl2 + Н2О → 

в) KІ + KМnО4 + Н2SО4 →                           г) МnО2 + KСlО3 + KОН → 

ґ) Вr2 + Сl2 + Н2О →                                     д) І2 + НNО3(конц.) → 

7. Укажіть зміну кислотних та окислювальних властивостей кислот у ряді: 

НСl–НСlO2–НСlO3–НСlO4. Яка причина цієї закономірності? 

8. Після взаємодії 2 г сплаву маґнію з алюмінієм з надлишком НСl 

утворилося 9 г суміші хлоридів. Визначити масові частки металів у сплаві. 

9. До розчину хлориду натрію додали розчин АgNO3. Внаслідок реакції 

випав осад масою 10 г. Скільки грамів хлориду натрію було у розчині? 

10.  Яка кількість 0,5 н розчину НСl необхідна для розчинення 10 г суміші 

цинку та оксиду цинку, що містить 25 % цинку? 

Література: [1–7, 13–16]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Елементи VА, VIA груп 

Мета: вивчити властивості елементів, що належать до VА, VIA груп  

періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, та їх сполук. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальна характеристика елементів  VА групи 

Елементи VA групи – N, P, As, Sb, Bi. Усі вони належать до р-

елементів. 

Розповсюдження 

У вигляді простої сполуки – азоту N2 – у природі перебуває лише 

нітроґен (його вміст у повітрі складає приблизно 78 %). Вміст нітроґену в 

земній корі складає 2,5·10-3 мас.%. Серед природних мінералів 

промислове значення має чілійська (NaNO3) та калійна (KNO3) селітри. 

Фосфор зустрічається у вигляді фосфатів, його вміст у земній корі 

складає 0,1 мас.%. Найбільш розповсюдженими мінералами є апатити –
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гідроксоапатит Са5(РО4)3ОН, фторапатит Са5(РО4)2F, а також фосфорит 

Са3(РО4)2.  

Арсен (1,5·10-4 мас.%), стибій (2·10-5 мас.%), бісмут (5·10-6 мас.%) 

зустрічаються переважно у вигляді сульфідів – аурипігменту Аs2S3, 

антимоніту або стибійного блиску Sb2S3, бісмутового блиску Ві2S3. 

Добування N, P, As, Sb, Bi 

Отримання фосфору. Сировиною для отримання фосфору та його сполук 

є фосфорити й апатити. Природні сполуки подрібнюють, змішують з піском і 

вугіллям, а потім нагрівають в електричних пічках без доступу повітря. За 

високої температури силіцій (IV) оксид витісняє фосфорний ангідрид з 

фосфориту й утворює з кальцій оксидом легкоплавкий кальцій силікат: 

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 3CaSiO3 + P2O5, 

а фосфорний ангідрид відновлюється вугіллям до вільного фосфору: 

P2O5 + 5C → 2P + 5CO. 

Додавши обидва рівняння, отримуємо: 

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C → 2P + 5CO + 3CaSiO3. 

Ця реакція ендотермічна, однак вона супроводжується зростанням 

ентропії. Унаслідок конденсації отриманих парів утворюється білий фосфор, 

який за тривалого нагрівання за температури 280–340 ºС переводять у 

червоний. 

Також відновленню можна піддати інші сполуки фосфору, наприклад: 

4HPO3 + 10C = P4 + 2H2O + 10CO. 

Отримання арсену. Для отримання металевого арсену на сьогодні 

найчастіше нагрівають арсенопірит у муфельних печах без доступу повітря. 

Унаслідок цього вивільняється арсен, пари якого конденсуються і 

перетворюються на тверду форму в залізних трубках, що йдуть від печей, і в 

особливих керамічних приймачах: 

FeAsS(тв.) → FeS(тв.) + As(газ). 

Залишок у печах потім нагрівають за доступу повітря, і тоді арсен 

перетворюється на As2O3: 
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4As + 3O2 → 2As2O3. 

Металевий арсен виходить у досить незначних кількостях, і головна 

частина арсенвмісних руд переробляється на білий арсен, тобто на арсен (ІІІ) 

оксид. 

Інший спосіб отримання – випал сульфідних руд з подальшим 

відновленням оксиду вугіллям: 

2As2S3 + 9O2 → 6SO2↑ + 2As2O3, 

2As2O3 + 3C → CO↑ + 2As. 

Для напівпровідників арсен отримують відновленням воднем з 

дистильованого AsCl3: 

2AsCl3 + 3H2 → 2As + 6HCl. 

Отримання стибію. Основний метод отримання стибію – витіснення з 

стибійвмісних руд: 

Sb2S3 + 3Fe → 2Sb + 3FeS. 

Однак цей метод придатний лише для відносно чистих руд. Для руд, що 

містять велику кількість пустої породи, спочатку проводять отримання 

стибій (ІІІ) сульфіду. А далі за великої кількості повітря за методом 

випалювання–відновлення отримують тетроксид стибію: 

Sb2S3 + 5O2 → Sb2O4 + 3SO2↑. 

Також випалювання можна проводити за умов помірного доступу 

повітря, тоді утворюється леткий стибій (ІІІ) оксид: 

2Sb2S4 + 9O2 → 2Sb2O4 + 6SO2↑. 

У подальшому отримані оксиди відновлюються вугіллям: 

2Sb2O4 + 4C → 2Sb + 4CO↑;   

або     Sb2O4 + 3C → 2Sb + 3CO↑. 

Найчистіший стибій (99,6 %) отримують електричним рафінуванням 

безпосередньо із сульфідних руд. 

Отримання бісмуту засновано на переробці поліметалічних мідних і 

свинцевих концентратів, бісмутових руд методами пірометалургії та 

гідрометалургії. Для отримання бісмуту із сульфідних сполук бісмуту, 
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одержаних унаслідок попутної переробки мідних концентратів, 

використовують осаджувальне плавлення із залізним скрапом і флюсом: 

Bi2S3 + 3Fe → 2Bi + 3FeS. 

У випадку використання окиснених руд бісмут відновлюють вуглецем під 

шаром легкоплавкого флюсу (900–1000 оС): 

Bi2O3  + 3C → 2Bi + 3CO↑. 

Сульфідні руди може бути переведено в оксидні за реакцією: 

2Bi2S3 + 9O2 → 2Bi2O3 + 6SO2↑. 

Отримання бісмуту з чорнового свинцю, що утворюється унаслідок 

переробки свинцевих концентратів, полягає у виділенні бісмуту за допомогою 

маґнію або кальцію. При цьому бісмут накопичується у верхніх шарах у вигляді 

CaMg2Bi2. Подальше очищення від Са і Mg відбувається унаслідок 

переплавлення під шаром лугу з добавкою окисника (NaNO3). Отриманий 

продукт піддають електролізу з отриманням шламу, який переплавляють у 

чорновий бісмут. 

Усі елементи VA групи легко реагують з галоґенами, але не взаємодіють з 

кислотами–неокисниками. У реакціях з нітратною кислотою утворюються, 

відповідно, фосфатна кислота, арсенатна кислота, стибій (ІІІ) оксид і 

бісмут (ІІІ) нітрат, що добре ілюструє зростання металічних властивостей у 

групі. 

У реакції з металами та неметалами утворюються фосфіди, арсеніди 

тощо. 

Хімічні властивості N, P, As, Sb, Bi 

Фосфор. Фосфор активно реагує з галоґенами, киснем, сіркою. У разі 

нестачі фосфору утворюються сполуки фосфору (V): 

4P + 3O2 → 2P2O3;           2P + 3Cl2 → 2PCl3;          2P + 3S → P2S3, 

за надлишку – сполуки фосфору (ІІІ): 

4P + 5O2 → 2P2O5;          2P + 5Cl2 → 2PCl5;          2P + 5S → P2S5. 

Із сіркою фосфор взаємодіє під час нагрівання. Ця реакція є 

екзотермічною і нагрівання потрібне тільки для її початку (активації реакції). 
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Під час нагрівання фосфор взаємодіє з металами, утворюючи фосфіди: 

2P + 3Ca → Ca3P2. 

Фосфор розчиняється в азотній кислоті: 

3Р + 5НNО3 + 2Н2О → 3Н3РО4 + 5NO. 

Арсен. Проста речовина реагує з галоґенами, іншими неметалами, а також 

з більшістю металів. Утворені при цьому арсеніди можна розглядати як похідні 

арсину. 

Арсен у вологому повітрі вкривається оксидною плівкою: 

4As + 3O2 → 2As2O3. 

За дії кислот–окисників арсен перетворюється на ортоарсенатну кислоту, 

наприклад: 

3As + 5HNO3(конц.) + 2H2O → 3H3AsO4 + 5NO. 

У лужному середовищі за присутності окисників арсен перетворюється на 

арсеніт-іон. З кислотами–неокисниками As не реагує. 

Стибій. Здатність витісняти водень з кислот–неокисників у стибію 

виражена слабко. Однак у присутності у розчині лігандів рівновага зміщується 

в бік утворенням водню: 

2Sb + 8HCl2 ↔ H[SbCl4] + 3H2↑. 

Кислоти–окисники у концентрованому вигляді активно взаємодіють зі 

стибієм: 

6H2SO4 (конц.) +2Sb → Sb2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O; 

10HNO3 (конц.) + 2Sb → Sb2O5+ 10NO2 + 5H2O. 

Стибій активно взаємодіє з неметалами. Так, під час нагрівання на повітрі 

подрібнений стибій згоряє, утворюючи Sb2O4 й Sb2O3. Однак, за звичайної 

температури стибій не окиснюється киснем. 

Металевий стибій реакційноздатний, з іншими металами він утворює 

антимоніди NaSb, Na3Sb, SbSn, тощо. Антимоніди можна розглядати як солі 

стібій гідриду SbH3. За складом і валентним співвідношенням вони ближче до 

інтерметалічних сполук. 

Бісмут. У сухому повітрі за звичайної температури бісмут на повітрі не 
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окиснюється, у вологій атмосфері бісмут поступово вкривається плівкою 

оксиду. За температури 600 оС окиснюється до основного оксиду Bi2O3 

(жовтого кольору). 

Під час сплавляння з сіркою утворює Bi2S3. Порошкоподібний бісмут 

легко реагує з галоґенами, зокрема з хлором, перетворюючись на BiCl3, однак, 

металевий бісмут не взаємодіє з воднем, вуглецем, азотом і силіцієм. 

2Bi + 5F2 → 2BiF5;  2Bi + 3Cl2 → 2BiCl3. 

Розчиняється бісмут лише у кислотах–окисниках, краще за все у 

нітратній кислоті з утворенням Bi(NO3)3 і «царській водці» з утворенням BiCl3. 

З розведеними кислотами й лугами бісмут не реагує. 

Bi + 4HNO3 → Bi(NO3)3 + NO + H2O; 

Bi + 3HCl + HNO3 → BiCl3 + NO + 2H2O; 

2Bi + 6H2SO4 (конц.) → Bi2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. 

Під час взаємодії бісмуту з металами утворюються бісмутиди, наприклад, 

Na3Bi, Mg3Bi, тощо. За діїї на бісмутиди кислот утворюється BiH3. 

Загальна характеристика елементів VI A підгрупи 

Елементи VI А підгрупи мають групову назву –  халькоґени.    

До халькоґенів відносять п’ять елементів: кисень O, сірку S, селен Se, 

телур Te та полоній Po. Ці елементи належать до р-елементів, їх атоми мають 

зовнішній шар з електронною конфігурацією: ns2np4. Подібно до інших                     

р-елементів, у цій групі спостерігається поступова зміна неметалічних 

властивостей на металічні з переходом від другого до шостого періоду. Кисень 

і сірка – типові неметали; селен та телур – напівпровідники. Полоній має 

металічні властивості (є дуже радіоактивним). 

Розповсюдження 

Кисень – найбільш розповсюджений елемент у природі, його вміст в 

атмосфері Землі складає 21 % (за об’ємом), у земній корі у вигляді сполук його 

міститься близько 50 % (за масою) та у гідросфері 88 % (за масою). 

Кисень є необхідним для існування життя на Землі: тварини і рослини 

споживають кисень у процесі дихання, а рослини виділяють його у процесі 
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фотосинтезу. Жива матерія містить зв’язаний кисень у складі рідин організму, а 

також у складі вуглеводів, жирів, білків. Ґрунти, глини, пісок, гірські породи 

складаються із силікатів та інших оксиґенвмісних неорганічних сполук, таких 

як оксиди, гідрооксиди, карбонати тощо. 

Кисень має другу (після фтору) електронегативність за шкалою Полінга 

(3,44). Тому в більшості сполук з іншими елементами кисень має від’ємний 

ступінь окиснення. Кисень є другим за силою окисником серед усіх елементів 

Періодичної системи, тому з цим пов’язана більшість його властивостей. 

У вільному стані кисень існує у вигляді двох простих модифікацій:  

кисень (О2) та озон (О3). 

Сірка є достатньо розповсюдженим елементом. У природі  існує чотири 

ізотопи сірки: 32S (95,084 %), 33S (0,74 %), 34S (4,16 %) та 36S (0,016 %). 

Штучно також було отримано радіоактивні ізотопи 31S та 37S. 

Розповсюдженість у природі халькоґенів наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Халькоґени у природі 

Елемент 

Загальний вміст у 

земній корі, 

мас.  % 

Природні сполуки 

S 0,03 Самородна сірка, FeS2 – пірит, CuFeS2 – халькопірит, ZnS – 

цинкова обманка, HgS кіновар, CaSO4·H2O – гіпс, 

Na2SO4·10H2O – глауберова сіль, MgSO4·7H2O – гірка сіль 

Se 5·10–6 
Розсіяні елементи, містяться у сульфідних рудах 

Te 1·10–6 

Po 2·10–14 Продукт радіоактивного розпаду урану 
 

Отримання 

Сірку добувають переважно виплавкою самородної сірки безпосередньо у  

місцях її знаходження під землею за методом Фраша. Для цього під землю по 

трубах нагнітають гаряче стисле повітря та перегріту пару з водою, яка під 

тиском піднімається на поверхню, де вона охолоджується та застигає. Добута в 

такий спосіб сірка має чистоту 99,5 % і готова для безпосереднього 

використання. 

Значну кількість селену отримують зі шламу мідно-електролітичних 

виробництв, у якому селен мітиться у вигляді арґентум селеніду. Застосовують 
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декілька способів отримання: окисне випалювання із сублімацією SeO2; 

нагрівання шламу з концентрованою сірчаною кислотою, окиснення сполук 

селену до SeO2 з його наступною сублімацією; окисне спікання із содою, 

конверсія отриманої суміші сполук селену до сполук Se (IV) і відновлення до 

елементарного селену дією SO2. 

Методи отримання селену поділяються на фізичні й хімічні. Фізичне 

відокремлення селену від домішок засноване на зміні агрегатного стану 

речовин внаслідок перетворення на рідкий або газоподібний стани. До 

фізичних методів належать плавлення матеріалів, що містять селен і телур, та 

відокремлення від твердих домішок. 

Метод дистиляції заснований на різній пружності пари селену, телуру і 

домішок. Цей метод використовують для отримання високочистих Se та Te. 

Сутність хімічних методів полягає в окисненні сполук селену, що 

міститься у сировині, до селен (IV) оксиду. Утворений селен (IV) оксид 

відокремлюється від домішок і відновлюється в хлориднокислому або 

сульфатнокислому розчині, частіше за все, сполуками сульфуру (IV) (SO2, 

Na2SO3): 

2SO2 + SeO2 +2H2O → Se + 2H2SO4. 

Полоній – радіоактивний елемент. Найбільш стабільний ізотоп 210Ро. 

Його отримують в атомних реакторах у результаті бомбардування ядер 209Ві 

нейтронами та подальшого β-розпаду. 

Хімічні властивості O, S, Se, Te та Po 

Халькоґени у вигляді простих речовин є досить активними, у таблиці 2  

наведені деякі хімічні властивості S, Se, Te та Po. 

Таблиця 2 – Відношення S, Se, Te та Po до кисню, води кислот і лугів 
 

Елементи O2 H2O (tо) HCl HNO3 KOH 

S SO2 H2S+H2SO3 – H2SO4 K2S+K2SO3 

Se SeO2 не реагує. – H2SeO4 K2Se+K2SeO3 

Te TeO2 TeO2 + H2 – H2TeO4 K2Te+K2TeO3 

Po PoO2 PoO(OH)+H2 PoCl2+H2 Po(NO3)2 – 
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У ряду від S до Ро посилюються металеві властивості, збільшується 

відновлювальна активність. 

Взаємодія з простими речовинами: 

За кімнатної температури сірка реагує лише з ртуттю, але її хімічна 

активність значно збільшується під час нагрівання (полегшується розрив S–S 

зв’язків). За цих умов вона безпосередньо реагує із багатьма простими 

речовинами. Сірка достатньо сильний окисник, але може виявляти і відновні 

властивості (відносно до елементів з більшою електронегативністю – кисень, 

галоґени). 

Розлиту ртуть можна зібрати дрібно розтертою сіркою:  

Hg + S → HgS. 

Під час нагрівання селен, телур і полоній легко сполучаються з киснем, 

воднем, галоґенами, а також з металами, аналогічно сірці: 

Se + H2 → H2Se,   Se + Na → Na2Se, 

Te + O2 → TeO2, Te +2Cl2 → TeCl4. 

В атмосфері фтору S, Sе, Те згорають з утворенням гексафторидів ЕF6. У 

результаті взаємодії сірки з хлором, що значно прискорюється за умови 

нагрівання, утворюються S2Сl2, SСl2. Для брому відомий тільки S2Вr2, сульфур 

йодиди нестійкі. Селен і телур в цих умовах утворюють ЕСl4.   

Взаємодія з водою. Сірка та селен з водою не взаємодіють, телур реагує з 

водою за температури 100–160 оС:  

Te + 2H2O → TeO2 + 2H2↑. 

Взаємодія з лугами. Сірка, селен, телур взаємодіють під час кип’ятіння з 

лугами (реакція диспропорціонування): 

3Е + 6 KOH→ 2K2Е+ K2ЕО3 + 3H2O. 

У розплавах лугів вони окиснюються до вищих ступенів окиснення: 

2Sе + 4KOH +3О2 → 2K2SеО4 + 2H2O. 

Взаємодія з кислотами. Сірка та селен не реагують з водними розчинами 

кислот, хоча розчиняються в концентрованих сірчаній та азотній кислотах: 

3S + 4HNО3(конц.) → 3SО2 + 4NО + 2H2O, 

Sе + 4HNО3(конц.) → 2Н2SеО3 +4NО2 + 2H2O. 
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Телур також інертний до кислот–неокисників. Розбавлена азотна кислота 

окиснює його до телуристої кислоти Н2ТеО3, концентрована – до 

оксогідроксонітрату, а гіпохлоритна (хлорнуватиста) – до ортотелурової 

кислоти Н6ТеО6. 

Полоній легко розчиняється в кислотах з утворенням двовалентних солей 

(мають рожевий колір), які швидко окиснюються до чотиривалентних сполук 

полонію (мають жовте забарвлення). 

Характерні ступені окиснення в сполуках: -2, +2, +4, +6.  

Ступінь окиснення -2 характерний для водневих сполук халькоґенів, а 

також їх безкисневих солей. 

Відомі гідриди всіх халькоґенів, за винятком полоній гідриду, який 

отриманий лише в залишкових кількостях і майже не охарактеризований. 

У ряду H2S–H2Sе–H2Те внаслідок збільшення розміру атомів халькоґенів, 

довжина зв’язку Н–Е збільшується, енергія зв’язку, енергія утворення та 

термодинамічна стабільність молекул H2Е зменшується, збільшується 

міжмолекулярна взаємодія і, відповідно, збільшуються температури плавлення 

та кипіння.  

Усі гідриди H2Е – отруйні гази з неприємним запахом.  

На практиці H2S одержують дією розбавлених кислот на сульфіди 

металів. Наприклад: 

FeS + HCl → FeCl2 + H2S↑. 

H2S – дуже сильний відновник. Срібні та мідні речі в повітрі або у воді, де 

міститься сірководень, тьмяніють через утворення відповідних сульфідів: 

4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O. 

Селенід і телурид (H2Se, H2Те) водню можна також отримати дією води 

або кислот на селеніди і телуриди деяких металів: 

Al2Te3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2Te. 

У водних розчинах вони швидко окиснюються киснем повітря: 

2H2E + O2 → 2H2O + 2E (де Е – Sе або Те). 

Халькоґеноводні згорають на повітрі з утворенням діоксидів, а за нестачі 

окисника можливе утворення і простих речовин. 
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2H2E + O2 → 2H2O + 2ЕО2. 

Розчиняючись у воді, H2Е утворюють відповідні слабкі двоосновні 

кислоти. Здатність до дисоціації, сила кислот і відновні властивості 

збільшуються в ряду H2S, H2Sе, Н2Те. 

Сірководнева кислота та її солі поводять себе як відновники, 

окиснюючись, до вільної сірки, сірчистого газу, політіонатів, сірчаної кислоти. 

I2 + H2S → 2HI + S; 

Н2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SО4 +8НСl. 

Для сірки характерне утворення полісульфанів H2Sn (n = 2 – 8), вони є 

нестійкими і легко окиснюються та диспропорціонують на H2S та S. 

Серед сульфідів розчинними є лише солі лужних, лужноземельних 

металів та амонію. Сульфіди MnS, FeS, CoS, NiS, ZnS – погано розчинні у воді, 

розчинні в сильних кислотах–неокисниках; CdS, CuS, PbS, Sb2S3, As2S3, SnS, 

SnS2 (сусальне золото) – нерозчинні зовсім. Багато сульфідів мають 

забарвлення. Отримують сульфіди за безпосередньої взаємодії простих 

речовин, дії на метали сірководню або відновленням оксикислот. 

Нерозчинні сульфіди можна отримати за реакцією обміну: 

СdSO4 + H2S → CdS↓ + H2SO4. 

Сульфіди, особливо розчинні, є сильними відновниками.  

Приклад 3. У мінералі халькопіриті відношення мас міді, заліза, сірки 

становить 8 : 7 : 8. Які маси міді та заліза можна добути з 161 г мінералу? 

Розв’язання. Нехай маси елементів Cu, Fe, S становлять відповідно 8 г, 7 г 

і 8 г. Тоді загальна маса сполуки – 23 г.  

Масова частка ω(Cu) = m(Cu)/m(Cu, Fe, S) = 8 / 23 = 0,3478 (34,78 %). 

m(Cu) = 161· 0,3478 = 56 г. 

Масова частка ω(Fe) = m(Fe)/m(Cu, Fe, S) = 7 / 23 = 0,3044 (30,44 % ).  

m(Fe) = 161· 0,3044 = 49 г. 

Відповідь: 56 г міді та 49 г заліза. 

Контрольні завдання 

1. Як можна добути Аs, Sb, Ві з природних сполук? Напишіть рівняння 

реакцій, що відбуваються під час добування арсену з оксиду арсену (III) та 
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арсенопіриту (FeAsS), бісмуту з бісмутину – бісмут (III) сульфіду. 

2. Чи можна окиснити фосфітну кислоту за допомогою нітрату срібла (І) 

нітрату або нітрату кадмію? Напишіть рівняння і оцініть можливість перебігу 

реакцій за стандартних умов. 

3. Як змінюється хімічна природа простих речовин у ряду фосфор–

арсен–стибій–бісмут? Який характер зміни температури плавлення стійких 

модифікацій в цьому ряду і як це можна пояснити? 

4. Обчисліть масу сірки, з якої спалюванням отримали сірчаний газ 

об’ємом 56 дм3 (н. у.). Який об’єм кисню для цього необхідний (н. у.)? 

5. Яка маса 1 дм3 суміші, що складається з 10 % озону й 90 % кисню за 

нормальних умов? Який об’єм гідроген хлориду можна окиснити цією 

сумішшю, якщо озон перетворюється на кисень. 

6. Як можна отримати гідроген сульфід у лабораторії, маючи лише три 

реактиви: сірку, залізо і соляну кислоту? Запропонуйте два методи розв’язання  

цієї задачі. 

7. Поясніть чому ферум (ІІ) сульфід і сульфід цинку розчиняються у 

хлоридній кислоті, а сульфіди купруму (ІІ) та плюмбуму (ІІ) – ні? Відповідь 

мотивуйте та напишіть рівняння реакцій. 

8. Маємо такі речовини: сірководень, сірка, сульфур (IV) оксид, кисень. 

Напишіть рівняння можливих реакцій між наведеними речовинами, обираючи 

їх попарно. 

9. Якими способами можна отримати сірчистий газ? Наведіть 

приклади: а) окисно-відновних реакцій; б) реакцій, що проходять без зміни 

степені окиснення. 

10. Масова частка сульфіду міді (І) в мідній руді становить 6,25 %. Яку  

масу міді можна добути з 25 т такої руди, якщо її інші компоненти не  

містять атомів купруму. 

Література: [1–7, 13–16]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання практичних робіт 

№ 

пор. 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 Елементи VIIA групи (2 год) 

Відвідування заняття, робота на 

практичному занятті 
2 

Виконання тестового завдання 2 

2 
Елементи VА, VIA груп 

(2 год) 

Відвідування заняття, робота на 

практичному занятті 
2 

Виконання тестового завдання 2 

3 
Вуглеводні (алкани, алкени, 

алкіни) (2 год) 

Відвідування заняття, робота на 

практичному занятті 
2 

Виконання тестового завдання 2 

4 Спирти. Феноли (2 год) 

Відвідування заняття, робота на 

практичному занятті 
2 

Виконання тестового завдання 2 

5 
Альдегіди та кетони.  

Карбонові кислоти (2 год) 

Відвідування заняття, робота на 

практичному занятті 
2 

Виконання тестового завдання 2 

Усього (10 год) 20 

 

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 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

Лекції 

Відвідування лекцій – 6 балів;  

ведення конспекту – 4 бали 

Усього – 10 балів 

Практичні та лабораторні 

заняття 

Виконання лабораторних робіт – 10 балів 

Робота під час практичних занять, виконання 

тестових завдань за темами – 20 балів 

Модульний контроль 

Модульна контрольна 

робота № 1 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Модульна контрольна 

робота № 2 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Підсумковий контроль 

Підсумкове контрольне 

завдання 
20 балів 

Усього 100 балів 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Неорганічна та органічна хімія» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 162 − «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-

професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Частина І «Неорганічна хімія» 
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