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Шановні вчителі!

Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 8 класу, з якими ви будете працювати наступні кілька 
років. Чи варто казати, яким відповідальним і нелегким є цей вибір: як обрати? як зрозуміти, що саме цей 
підручник підійде для роботи з учнями? Саме від вашого рішення і залежить, наскільки зручно і легко вам 
самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте 
весь свій час нашим дітям, намагаєтеся не просто навчити їх чогось, а допомагаєте їм знайти себе, долати 
труднощі, бути самостійними. Однак, ми знаємо, що це лише вершина айсбергу. На ваші плечі лягає сила-си-
ленна паперової роботи, щоденна підготовка до уроків, позаурочні заходи, проблеми учнів і не тільки. Ми ж, 
зі свого боку, з усіх сил прагнемо хоч на дещицю полегшити вашу роботу. 

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. На його сторінках ми ознайо-
мимо вас із концепцією підручника (с. 1), більш детально зупинимося на особливостях подання матеріалу 
в  ньому (с. 2–7) та подамо орієнтовне календарне планування курсу (с. 8).

Над підручником працювала команда професіоналів із 17 осіб:
• автор
• експерти та рецензенти, серед яких є вчені з науковим ступенем, методисти, вчителі
• редактори — головний, фаховий, видавничий, технічний, художній
• оператор комп’ютерного набору
• коректори
• верстальники
• дизайнер
• художник

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво 
вчитися. Навіть найменш мотивовані діти знайдуть у ньому щось цікаве для себе.

Ми дуже сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і ви оберете його для роботи. Але незалеж-
но від вашого вибору ми від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів вам у вашій 
нелегкій праці!

Редакторський колектив

Якщо у вас з’являться запитання до автора чи видавництва, побажання, пропозиції та поради, пишіть 
нам на адресу: pidruchnic@ranok.com.ua

Хімія. 8 клас 
Демоверсія підручника О. В. Григоровича 
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уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

Письмова конт рольна робота № 1

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (9 годин)

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Аво-
гадро

Молярна маса речовин

Розв’язування задач

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

Розв’язування задач з використанням поняття про кількість речовини, 
молярну масу та молярний об’єм

Відносна густина газів

Розв’язування задач з використанням поняття про відносну атомну 
масу

Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хіміч-
ними формулами»

Письмова конт рольна робота № 2

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (25 годин)

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

Оксиди: фізичні властивості, поширеність та використання

Хімічні властивості оксидів. Принцип кислотно-основних взаємодій

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Розв’язування задач

Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. Реакції обміну 

Узагальнення знань про хімічні властивості основ. Заходи безпеки при 
роботі з лугами

Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

Хімічні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Ряд активності металів. Реакції заміщення

Узагальнення знань про реакції заміщення та ряд активності металів

Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

Хімічні властивості середніх солей

Амфотерні оксиди та гідроксиди

Загальні способи добування оксидів

Загальні способи добування кислот, основ і середніх солей 

Практична робота № 1
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Розв’язування експериментальних задач

Практична робота № 2
Розв’язування експериментальних задач

Урок узагальнення знань

Захист навчальних проектів № 4 та № 5

Захист навчальних проектів № 6 та № 7

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук»

©   ТОВ Видавництво «Ранок», 2016



Знайомство з підручником
Про автора
Олексій Владиславович Григорович – кандидат хімічних наук, старший науко-
вий співробітник відділу фізичної органічної хімії Науково-дослідного інституту 
хімії  при Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Відмінник 
освіти України, учитель вищої категорії, учитель-методист. Він є автором під-
ручника з  хімії для 7 класу — переможця Всеукраїнського конкурсу підручників 
2015 року, численних навчальних та навчально-методичних посібників.

¨   Підручник призначений для учнів загально-
освітніх навчальних закладів

¨    Глибина розкриття тем та їх послідовність  
повністю відповідають розвантаженій  
програмі з  хімії (2015 р.)

Складові підручника
¨   Передмова та інструкція до електронного додатка

¨   Увесь теоретичний матеріал, передбачений про-
грамою

¨    Алгоритми виконання практичних робіт, лабо-
раторних дослідів та домашніх експериментів

¨   Словник термінів

¨   Додатки з довідковим матеріалом

¨   Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
¨   Додатковий матеріал до параграфів

¨   Тестові завдання до кожної теми для самокон-
тролю знань учнів

¨   Відеоролики демонстраційних та лабораторних 
дослідів

Зверніть увагу! Вищеперелічені матеріали елек-
тронного додатка поки що викладені на сайті ви-
ключно для ознайомлення. До початку навчаль-
ного року вони можуть змінитися, оскільки ще 
доопрацьовуються автором.

Загальні відомості

Переваги нашого підручника

Про наш підручник у цифрах

¨    Наш підручник для 8 класу є продовженням  
лінійки підручників з хімії видавництва «Ранок»

¨    Видавництво також працює над підручниками 
для 9–11 класів

¨  Видається   украінською та російською мовами

¨   Дворівневість подання теоретичного матеріалу: в основному тексті висвітлено необхідний обсяг інфор-
мації, визначений програмою, у додаткових рубриках та в електронному додатку — більш детальний, по-
глиблений матеріал

¨   Науковість і доступність подання матеріалу. Підручник написано зрозумілою для восьмикласників мовою
¨   Наявність навчально-методичного комплекту (читайте про це на с. 4 обкладинки)

21,5 x 16,5 см 256 с. 43 параграфи Понад  
100 ілюстрацій

Понад 600 завдань  
і запитань



2

Розділи підручника

Весь теоретичний матеріал сгруповано 
за темами, відповідно до навчальної 
програми. На початку кожної теми пере-
лічено основні питання, що розглядати-
муться. Це допоможе учнями зрозуміти, 
для чого необхідно вивчати цю тему.

Структура параграфів

Усі параграфи мають уніфіковану структуру. 
Матеріал розділений на підрозділи — 
невеликими порціями легше сприймати 
інформацію. На початку багатьох параграфів 
є посилання на матеріал, що необхідно 
повторити, або коротко нагадуються важливі 
поняття чи терміни.
У кінці кожного параграфа є блок 
висновків, контрольних запитань та завдань 
для закріплення матеріалу.

Основний матеріал підручника

§ 12. структура електронної оболонки атома

61

Висновки

1. Електрон виявляє подвійні властивості: він водночас виявляє власти-
вості як частинки, так і хвилі. Завдяки цьому при визначенні положен-
ня електронів в атомі використовують поняття про орбіталь, як части-
ну простору, де перебування електрона найімовірніше.

2. розрізняють чотири типи орбіталей: s, р, d і f.

Контрольні запитання

1. яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від звичайних 
фізичних тіл?

2. У чому полягає двоїста природа електрона?
3. Що називають: а) електронною хмарою; б) атомною орбіталлю; в) енер-

гетичним рівнем; г) енергетичним підрівнем?
4. яку форму мають s- і р-орбіталі?

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Зобразіть графічно структуру орбіталей в атомі для перших трьох 
енергетичних рівнів.

2. Чим відрізняються s-орбіталі першого і другого енергетичних рівнів? 
Що в них спільного?

3. як ви вважаєте, завдяки яким взаємодіям електрони притягуються до 
ядра і відштовхуються один від одного?

§ 12. Структура електронної оболонки атома

В електронних оболонках атомів орбіталі існують не хаотично. Вони 
утворюють чіткі структури, що різняться числом і типом орбіталей. 

Структуру орбіталей в атомі можна порівняти з багатоповер-
ховим будинком, в якому окремі 
кімнати — це орбіталі. Кожний 
поверх — це енергетичний рівень, 
або енергетичний шар. 

Енергетичний рівень об’єднує 
певне число орбіталей, що ма-
ють приблизно однакову енергію 
(мал. 12.1).

Кожний енергетичний рівень 
позначають числом n (n = 1, 2, 
3, …) або великою латинською лі-
терою (K, L, M і далі за алфавітом). 

Мал. 12.1. орбіталі з близькою енер-
гією утворюють певний енергетичний 
рівень. Чим далі від ядра розташова-
ний енергетичний рівень, тим більшу 
енергію мають електрони, що на ньо-

му перебувають

Енергетичні 
рівні

ядро
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ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН  
І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

У цьому розділі ви дізнаєтеся…
•	 за	яким	принципом	класифікують	хімічні	елементи;
•	 які	 існують	групи	хімічних	елементів;
•	 що	Періодична	система	—	не	звичайний	перелік	елементів;
•	 	яку	 інформацію	 можна	 дізнатися	 за	 місцем	 хімічного	 елемента	

в Періодичній системі;
•	 чи	справді	Періодична	система	наснилася	Менделєєву;
•	 що	атом	має	складну	будову;
•	 	що	 порядковий	 номер	 хімічного	 елемента	має	 великий	фізичний	

зміст;
•	 що	електрон	є	водночас	 і	частинкою,	 і	 хвилею;
•	 	що	саме	будова	електронної	оболонки	атомів	зумовлює	періодич-

ність змін властивостей елементів та їхніх сполук.

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів

родини хімічних елементів
У міру відкриття нових хімічних елементів учені почали їх кла-

сифікувати за певними властивостями. Однією з перших спроб було 
виокремлення природних родин елементів.

Родина хімічних елементів — це група хімічних елементів, що 
мають подібні властивості.

Наприклад, Калій за багатьма ознаками схожий на Натрій. У спо-
луках вони одновалентні, а основи, які вони утворюють, є лугами. 
Саме тому їх називають лужними. Також існують й інші елемен-
ти, які за властивостями подібні до Калію і Натрію. Їх виділяють 
в окрему родину — родину лужних елементів.

тЕма 1. ПЕріоДиЧний Закон і ПЕріоДиЧна систЕма ХіміЧниХ ЕлЕмЕнтів. БУДова атома

24

§ 5.  Поняття про лужні елементи, галогени та інертні 
елементи

Пригадайте, як взаємодіють різні оксиди з водою (за § 2); 
чому лужні елементи отримали таку назву (за § 4).

лужні елементи
Лужні елементи — це найактивніші металічні елементи, вони 

розташовані в І групі Періодичної системи. 

Прості речовини метали, утворені цими 
елементами, також називають лужними. 
Вони значно легші за інші метали (залізо, 
мідь, алюміній), дуже м’які і можуть різа-
тися ножем (мал. 5.1а).

Лужні метали мають найяскравіше ви-
явлені металічні властивості: вони вступа-
ють у реакції з киснем, водою й кислотами. 
Їх взаємодія з водою відбувається дуже ак-
тивно, іноді з вибухом (мал. 5.1б).

                          а                                                          б
Мал. 5.1. натрій можна різати ножем (а); взаємодія калію з водою (б) 

Лужні елементи:
•  найактивніші 

металічні елементи
•  виявляють сталу 

валентність I
•  здатні утворювати 

луги
Загальні формули 
сполук:
• оксидів — R

2
O

•  гідроксидів  
(лугів) — ROH

Лужні метали:
• легкі, м’які
•  надзвичайно хіміч-

но активні 

Літій Li, Натрій Na, Калій K,  
Рубідій Rb, Цезій Cs, Францій Fr
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Ілюстрації

Велика кількість ілюстрацій полегшує 
сприйняття нового матеріалу.  
Усі малюнки мають змістовні підписи.

Ілюстрації рівнянь реакцій 

Схематичне зображення процесів, що від-
буваються з речовинами допоможе учням 
засвоїти різницю між поняттями «атом» 
і  «молекула» та принцип, що атоми в хіміч-
них явищах не змінюються, а суть хімічної 
реакції полягає в перегрупуванні атомів.

Дворівневі малюнки 

Для деяких реакцій суттєвим є розуміння 
змін, що відбуваються на молекулярному 
рівні. Тому на певних малюнках зображені 
речовини на макрорівні та проілюстрова-
ні процеси на мікрорівні.

Схеми, таблиці 

Структурований матеріал у вигляді 
таблиць та схем полегшує сприйняття 
нової інформації. 

Ілюстративний матеріал підручника
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і Калію настільки гігроскопічні (поглинають вологу), що на пові-
трі розпливаються (мал. 32.2). На відміну від усіх лугів, кальцій 
гідроксид (гашене вапно) малорозчинний у воді. Його насичений 
розчин називають вапняною водою, а суспензію у воді — вапняним 
молоком.

Нерозчинні гідроксиди — тверді за звичайних умов речовини 
(мал. 32.1в), без запаху, не проводять електричний струм і, певна 
річ, не розчиняються у воді. Якщо нерозчинні гідроксиди добувають 
із розчинів, то вони випадають у вигляді драглистих осадів (мал. 
32.3). Фізичні властивості амфотерних гідроксидів подібні до не-
розчинних основ.

Гідроксиди лужних елементів при нагріванні плавляться й ки-
плять без розкладання. Усі інші гідроксиди при нагріванні розкла-
даються на оксид металічного елемента і воду:

Cu(OH)
2
 

t→  CuO + H
2
O

                   а                                        б                                        в
Мал. 32.1. основи: а — натрій гідроксид являє собою білі гранули; б — калій гідро-

ксид — білі лусочки; в — купрум(II) гідроксид — синій порошок

Мал. 32.2. натрій гідроксид на повітрі 
розпливається

Мал. 32.3. Ферум(II) гідроксид  утворюєть-
ся у воді у вигляді драглистого осаду

тЕма 4. основні класи нЕорГаніЧниХ  сПолУк

222

а серед неметалів — інертні гази (неон, аргон тощо) та галогени 
(хлор, бром, йод).

Якщо проста речовина дуже повільно взаємодіє з киснем або не 
взаємодіє зовсім, то відповідні оксиди дуже легко розкладаються 
при нагріванні (мал. 40.2):

2HgO 
t→  2Hg + O

2
↑

2Ag
2
O 

t→  4Ag + O
2
↑

 найактивніші метали, такі як натрій або калій, настільки активно взаємодіють 
з киснем, що зазвичай утворюють не оксиди, а пероксиди або надпероксиди:

2Na  +  O2  =  Na2O2 (натрій пероксид)
K  +  O2  =  KO2 (калій надпероксид)

Добування оксидів горінням складних речовин
Оксиди можна також добути взаємодією складних речовин з кис

нем. Значна кількість складних речовин може горіти в кисні на 
повітрі. Наприклад, унаслідок горіння метану СН

4
 утворюються два 

оксиди: карбон(IV) оксид і гідроген оксид:

СН
4
 + 2О

2
 = CO

2
 + 2Н

2
О

Мал. 40.2. При прожарюванні меркурій(II) оксиду він розкладається на газуватий ки-
сень і рідку ртуть
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4. Хром може утворювати два оксиди, у яких він виявляє валентність 
III та VI. складіть формули цих оксидів та обчисліть масову частку Хро-
му в них. До якої групи оксидів вони належать?

5. складіть рівняння реакцій утворення з простих речовин оксидів: 
а) сульфуру(IV); б) нітрогену(Iі); в) алюмінію; г) Феруму(іі); д) Фосфору(V).

6. складіть рівняння реакцій горіння магнію, літію та вуглецю в кисні. 
Укажіть назви добутих оксидів.

7. обчисліть число атомів нітрогену в зразку нітроген(і) оксиду об’ємом 
2,8 л.

8. із тексту параграфа випишіть оксиди, що містяться в повітрі, та обчис-
літь їхню відносну густину за повітрям.

9*. які газуваті оксиди, що забруднюють атмосферу Землі, ви знаєте? роз-
гляньте шляхи, яким відбувається забруднення атмосфери. Запропо-
нуйте способи запобігання забрудненню повітря.

§ 30. Хімічні властивості оксидів
Пригадайте: класифікацію оксидів (за § 28); 
які елементи належать до родин лужних та лужноземельних елементів (за § 4).

взаємодія кислотних оксидів з водою
Усі кислотні оксиди (за винятком силіцій(IV) оксиду SiO

2
) вступа-

ють у реакції сполучення з водою. У результаті реакцій утворюються 
кислоти, що відповідають цим оксидам:

кислотний оксид + H2O = кислота

При складанні рівнянь таких реакцій слід пам’ятати, що всі ці 
реакції є реакціями сполучення, а формулу продукту реакції легко 
визначити, якщо «скласти» всі атоми з реагентів та записати їх 
у відповідному для формул кислот порядку (табл. 8, с. 149):

SO
3
 + H

2
O = H

2
SO

4

+ →

Якщо ж всі індекси виявляються парними, то їх слід скоротити 
на 2 та поставити коефіцієнт, наприклад:

N
2
O

5
 + H

2
O = (H

2
N

2
O

6
) = 2HNO

3
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У 8 класі ви ознайомитеся з ковалентним та йонним зв’язками, а 
інші вивчатимете у старших класах.

Схема 2. Типи хімічного зв’язку

Хімічний зв’язок

Ковалентний

Неполярний

Полярний

Йонний Металічний Водневий

Зазвичай існує між 
атомами неметаліч-
них елементів

Зазвичай існує у 
сполуках, утворених 
атомами металічних 
та неметалічних 
елементів

існує в металах та 
їхніх сплавах

складний тип вза-
ємодії. існує, зокрема, 
між молекулами води

Зазвичай існує між  
атомами однакових  
неметалічних елементів

Зазвичай існує між  
атомами різних  
неметалічних елементів

 Перша стаття, опублікована льюїсом у 1916 р. з теорії хімічного зв’язку, міс-
тила на той час революційні ідеї, а сьогодні це вивчають у шкільному курсі 
хімії. але сучасники не змогли оцінити роботу льюїса. Через три роки на 
неї звернув увагу відомий фізик ленгмюр, який доповнив уявлення льюїса 
про ковалентний і йонний зв’язки. авторитет ленгмюра на той час був на-
стільки великий, що йому мимоволі була приписана слава створення теорії 
хімічного зв’язку. сьогодні справедливість відновлена, і льюїс вважається 
засновником цієї теорії.

Ц
ікаво, щ

о...

Висновки

1. Хімічний зв’язок має електронну природу і реалізується завдяки при-
тягуванню електронів одного атома до ядра іншого атома.

2. Хімічний зв’язок утворюють ті атоми, електронна конфігурація яких 
відрізняється від конфігурації атомів інертних елементів. При утворен-
ні атоми усуспільнюють або перерозподіляють електрони, щоб набути 
електронної конфігурації атомів найближчого інертного елемента.

Контрольні запитання

1. Чому число відомих молекул набагато перевищує число існуючих хі-
мічних елементів?

§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей
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Таблиця 13. Загальні способи добування кислот

Тип  
реакцій

Безоксигенові кислоти Оксигеновмісні кислоти

Реакції 
сполу-
чення

Добування летких сполук з 
Гідрогеном (HF, HCl, HBr, HI, 
H

2
S) взаємодією неметалів з 

воднем із подальшим розчи-
ненням у воді:
H

2
 + Cl

2
 = 2HCl      H

2
 + S = H

2
S

Взаємодія кислотних оксидів 
з водою:
SO

2
 + H

2
O = H

2
SO

3

P
2
O

5
 + 3H

2
O 

t→  2H
3
PO

4

Реакції 
обміну

Витіснення кислот із солей сильнішою кислотою:

2HCl + FeS = FeCl
2
 + H

2
S↑ 2HCl + Na

2
SiO

3
 = H

2
SiO

3
↓ + 

 + 2NaCl

Взаємодія солей з кислотами за умови, що утворена сіль випадає 
в осад:

H
2
SO

4
 + BaCl

2
 =  

= BaSO
4
↓ + 2HCl

HCl + AgNO
3
 =  

= AgCl↓ + HNO
3

способи добування основ
Луги добувають різними способами:
• взаємодією лужних і лужноземельних металів (крім магнію) 

з водою:

2Na + 2H
2
O = 2NaOH + H

2
↑

• взаємодією основних оксидів з водою:

Na
2
O + H

2
O = 2NaOH

BaO + H
2
O = Ba(OH)

2

• реакціями обміну:

Ba(OH)
2
 + K

2
SO

4
 = BaSO

4
↓ + 2KOH

Нерозчинні гідроксиди добувають взаємодією розчинних со-
лей з лугами:

CuSO
4
 + 2NaOH = Cu(OH)

2
↓ + Na

2
SO

4

 луги також можна добути дією електричного струму на водні розчини со-
лей —електролізом:

2NaCl  +  2H2O 
ел струм. →   2NaOH  +  H2↑  +  Cl2↑
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Закріплення нового матеріалу

Алгоритми 

Наявність алгоритмів із чітким порядком 
дій дозволяє учням самостійно виконува-
ти аналогічні завдання.

Приклади рівнянь реакцій 

Наявність великої кількості рівнянь реак-
цій допоможе учням зрозуміти суть про-
цесів, що відбуваються з речовинами.

Лінгвістичні задачі

У підручнику є цікаві лінгвістичні задачі, 
які допоможуть учням зрозуміти суть но-
вих термінів та понять. 

Приклади та задачі

У ході пояснення нового матеріалу наведено 
приклади розв’язання типових задач. 

§ 26. молярний об’єм
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Якщо ми знаємо, що в одному молі речовини міститься таке 
число молекули, що дорівнює числу Авогадро, то можна обчислити 
число молекул газу в певному об’ємі за нормальних умов:

n N n N N N
V

V

V

Vm m
A A= = ⋅ ⇒ = ⋅;

Знаючи кількість газуватої речовини, можна обчислити її об’єм 
за нормальних умов:

V n Vm= ⋅

Задача 1. Обчисліть об’єм, який займає за нормальних умов газ 
кількістю 1,2 моль.

Дано:
n(газу) = 1,2 моль

Розв’язання:
V n Vm= ⋅ = ⋅ =1 2 22 4 26 88, , ,моль л моль л/

Відповідь: V(газу) = 26,88 л.V(газу) — ?

Задача 2. Обчисліть кількість речовини, що міститься за нор-
мальних умов у газі об’ємом 5,6 л.

Дано:
V(газу) = 5,6 л

Розв’язання:

n
V

Vm

= = =5 6

22 4
0 25

,

,
,

л

л моль
моль

/

Відповідь: n(газу) = 0,25 моль.

n(газу) — ?

Задача 3. Обчисліть число атомів Оксигену та число молекул 
кисню, що містяться в кисні об’ємом 16,8 л (за н. у.).

Дано:
V(O

2
) = 16,8 л

Розв’язання:

N N
V

Vm
AO

O
2

23 1 232 16 8

22 4
6 10 4 5 10( ) = ( ) ⋅ = × ⋅ = ⋅−,

,
,

л

л моль
моль

/

N N
V

Vm
AO

O
2

23 1 232 16 8

22 4
6 10 4 5 10( ) = ( ) ⋅ = × ⋅ = ⋅−,

,
,

л

л моль
моль

/

Кожна молекула кисню містить у своєму 
складі два атоми Оксигену, тому число 
атомів Оксигену буде вдвічі більшим за 
число молекул кисню:
N(O) = 2 · N(O

2
) = 2 · 4,5 · 1023 = 9 · 1023

Відповідь: N(O
2
) = 4,5 · 1023, N(O) = 9 · 1023.

N(O
2
) — ?

N(O) — ?
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буде витісняти з розчинів інших солей будь-який метал, що розта-
шований у ряду активності праворуч від неї (мал. 36.8):

2AgNO
3
 + Cu = Cu(NO

3
)

2
 + 2Ag

Найактивніші метали, що розташовані на самому початку 
ряду, — натрій, калій — не витісняють інші метали з розчинів 
солей, оскільки вони настільки активні, що взаємодіють не з роз-
чиненою сіллю, а з водою, у якій ця сіль розчинена.

взаємодія металів з оксидами
Оксиди металічних елементів також здатні взаємодіяти з мета-

лами. Активніші метали витискують менш активні з оксидів. Але 
на відміну від взаємодії металів із солями, у даному випадку оксиди 
необхідно розплавити, щоб реакція відбулась:

сіль (1) + метал (1) = сіль (2) + метал (2)

CuO + Pb 
t→  Cu + PbO

Fe
2
O

3
 + Al 

t→  Fe + Al
2
O

3

Для добування металу з оксиду можна застосовувати будь-який 
метал, що розташований у ряду активності ліворуч, навіть найак-
тивніші натрій і калій, адже в розплавленому оксиді води немає:

ZnO + 2Na = Na
2
O + Zn

CaO + 2K = K
2
O + Ca

Витіснення металів із солей або оксидів активнішими металами 
дуже широко застосовується в промисловості для добування металів.

Мал. 36.8. менш активне за мідь срібло 
осаджується на поверхні мідного дроту. 
розчин набуває блакитного забарвлення 

завдяки утворенню в ньому солі купруму
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Завдання для засвоєння матеріалу
1. яка речовина випаде в осад, якщо змішати розчини кальцій нітрату і суль-

фатної кислоти? складіть рівняння реакції. Чи можна очікувати випадан-
ня осаду, якщо замість сульфатної кислоти взяти хлоридну? сульфітну?

2. складіть рівняння реакції добування вуглекислого газу з мармуру 
(кальцій карбонату) взаємодією з бромідною кислотою.

3. як добути з барій хлориду: а) барій карбонат; б) аргентум хлорид? 
складіть рівняння реакцій.

4. При зливанні яких розчинів утворяться осади: а) купрум(II) гідроксиду; 
б) плюмбум(II) сульфату; в) кальцій карбонату? складіть рівняння реак-
цій.

5. У пробірках містяться речовини: магній оксид, калій хлорид, залізо, 
плюмбум(II) нітрат, купрум(II) сульфат, сульфатна кислота, ферум(II) гід-
роксид, сульфур(Vі) оксид. З якими з речовин взаємодіятимуть: а) хло-
ридна кислота; б) калій гідроксид; в)  аргентум нітрат; г) барій нітрат? 
складіть рівняння реакцій.

6. визначте, які з речовин взаємодіятимуть між собою: кальцій гідроксид, 
хлоридна кислота, сульфур(іV) оксид, вода, купрум(II) оксид. складіть 
рівняння реакцій.

7. Запишіть рівняння реакцій, які можуть відбуватися. Поясніть, чому де-
які реакції не відбуваються:
а) Cu + ZnSO4 →;
б) CaCO3 + NaOH →;
в) Zn + CuSO4 →;

г) NaBr + AgNO3 →;
д) CaCO3 + HCl →;
е) BaSO4 + KNO3 →.

8. Допишіть рівняння реакцій обміну і вкажіть, з якої причини відбува-
ється кожна з них:
а) CaO + HNO3 →;
б) Na2SO3 + H2SO4 →;
в) KOH + HCl →;
г) Fe(OH)3 + HNO3 →;
д) K2SO3 + CaCl2 →;

е) KOH + SO2 →;
є) Na2S + CuCl2 →;
ж) CuSO4 + Ba(OH)2 →;
з) Na2SiO3 + HNO3 →;
и) Ca(OH)2 + K2CO3 →.

9. З якими з наведених речовин взаємодіє купрум(II) хлорид: NaOH, 
H2SO4, AgNO3, Fe2O3, CO2, Zn, NaCl, Cu? складіть рівняння реакцій.

10. складіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:
 а) BaO → BaCl2 → BaSO4;
 б) Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO → CaCl2 → CaCO3;
 в) CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → CuCO3.
11. Безводну нітратну кислоту в лабораторії добувають дією на калійну 

селітру (калій нітрат) концентрованої сульфатної кислоти. складіть 
рівняння реакції. як ви вважаєте, чому ця реакція можлива?

12. обчисліть масу осаду, що утворюється при взаємодії натрій сульфату 
з барій хлоридом масою 41,6  г.

13. обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), що виділяється при взаємодії 
магній карбонату масою 126 г із хлоридною кислотою.

тЕма 2. ХіміЧний Зв’яЗок і  БУДова  рЕЧовини
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Лінгвістична задача
•	 Латиною	co означає спільний, а vales — той, що має силу. Ґрунтуючись на цьому, 
поясніть зміст терміна «ковалентний».
•	 Латиною	ordinary означає звичайний. як ви вважаєте, чому терміни «одинарний 
зв’язок» та «ординарний зв’язок» є синонімами?

Висновки

1. ковалентний зв’язок виникає завдяки усуспільненню електронів. При 
цьому між атомами утворюються спільні електронні пари, що нале-
жать обом сполученим атомам. При утворенні ковалентного зв’язку 
за рахунок неподілених електронних пар та спільних електронів атом 
набуває електронної конфігурації атома інертного елемента.

2. Зв’язок, що виникає завдяки утворенню однієї спільної електронної 
пари, є ординарним. атоми, на зовнішніх електронних рівнях яких є 
більше одного неспареного електрона, можуть утворювати подвійний 
зв’язок (дві спільні електронні пари) та потрійний зв’язок (три спільні 
електронні пари).

3. атоми деяких елементів, що виявляють змінну валентність, можуть пе-
реходити у збуджений стан, утворюючи різні валентні стани завдяки 
розпарюванню власної електронної пари на вільні орбіталі.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення ковалентного зв’язку.
2. спільна електронна пара — це: а) пара електронів, що належить обом 

атомам, між якими утворений хімічний зв’язок; б) пара електронів, що 
не утворює хімічного зв’язку; в) два електрони, що перебувають на од-
ному енергетичному підрівні.

3 які електрони називають неспареними?
4. яку електронну пару називають неподіленою?
5. який зв’язок називають: а) ординарним; б) подвійним; в) потрійним? 

наведіть приклади молекул з такими зв’язками.

Завдання для засвоєння матеріалу

1. скільки електронних пар і неспарених електронів містять на зовніш-
ньому енергетичному рівні атоми: а) Хлору; б) сульфуру; в) Фосфору? 
складіть їхні формули льюїса.

2. скільки неспарених електронів містить: а) атом Флуору; б) молекула 
фтору?

3. Чому не можуть існувати двохатомні молекули інертних елементів?
4. Завдяки електронам якого шару здійснюється зв’язок між атомами: 

а) у молекулі водню; б) молекулі хлору?

Завдання для засвоєння матеріалу

У підручнику до кожного параграфа є велика 
кількість завдань, виконання яких допоможе 
учням ґрунтовно засвоїти нові знання, 
сформувати необхідні навички  
для розв’язання задач тощо.

§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення
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2. Флуор — найбільш електронегативний хімічний елемент, тому 
ступінь окиснення Флуору в усіх сполуках дорівнює –1.

3. Оксиген — найбільш електронегативний елемент після Флуору, 
тому ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках, крім флуоридів, не-
гативний: у більшості випадків він дорівнює –2, а в пероксидах — –1.

4. Ступінь окиснення Гідрогену в більшості сполук дорівнює +1, 
а в сполуках з металічними елементами (гідридах) — –1.

5. Ступінь окиснення металічних елементів у сполуках завжди 
позитивний.

6. Більш електронегативний елемент завжди має негативний 
ступінь окиснення.

7. Сума ступенів окиснення всіх елементів у сполуці дорівнює нулю.

складання формул сполук за ступенем окиснення елементів
Використовуючи ступені окиснення, складати формули бінарних 

сполук простіше, ніж за валентністю. При складанні формул слід 
керуватися правилом електронейтральності. 

Алгоритм складання формул сполук за відомими ступе-
нями окиснення елементів (на прикладі сульфур(VI) оксиду 

та фосфор(III) хлориду)

1.  Записуємо символи елементів у необхідному 
порядку та надписуємо їхні ступені окис-
нення

S     O
+ −6 2

P     Cl
+ −3 1

2.  Визначаємо найменше спільне кратне (НСК) 
для значень ступенів окиснення (на знак не 
звертаємо увагу)

НСК(6 і 
2) = 6

НСК(3 і 
1) = 3

3.  Число атомів певного елемента дорівнює 
відношенню НСК до ступеня окиснення 
цього елемента

6 : 6 = 1 (S) 
6 : 2 = 3 (O)

3 : 3 = 1 
(Fe) 

3 : 1 = 3 (Cl)

4.  Записуємо індекси після символів елементів
S O3

+ −6 2
P
+ −3

3

1
 Cl

Висновки
1. При визначенні ступеня окиснення в кислотах, основах та солях слід 

зважати на те, що ступінь окиснення оксигну завжди –2, а Гідроге-
ну  — +1. ступінь окиснення інших елементів обчислюється за прин-
ципом електронейтральності. 

2. Позитивний заряд на всіх атомах має бути скомпенсований негативни-
ми зарядами інших атомів.
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Практичний блок підручника

У підручнику подані розробки всіх 
практичних робіт, лабораторних 
дослідів та домашніх експериментів, 
передбачених програмою.

Кожна робота містить:

•  перелік необхідного обладнання  
та реактивів

•  правила безпеки при виконанні роботи

• поетапний хід роботи

• запитання для формулювання висновків

§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості
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в полум’я. Визначте здатність цукру до плавлення. Повторіть до-
слід із калій сульфатом та силіцій(IV) оксидом.

3. Дослідження крихкості речовин. Крихкі речовини досить 
легко подрібнюються в ступці. Невелику кількість цукру поміс-
тіть у ступку та спробуйте подрібнити товкачиком. Визначте здат-
ність цукру до подрібнення. Повторіть дослід із калій сульфатом та 
силіцій(IV) оксидом.

4. Результати досліджень оформте у вигляді таблиці та зробіть 
висновок щодо типу кристалічних ґраток досліджених речовин.

Речовина Цукор Калій сульфат Силіцій(IV) оксид

Розчинність у воді

Здатність до плавлення

Крихкість

Кристалічні ґратки

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ №1

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними 
типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску
Вам потрібні: ложка з дерев’яною ручкою, нагрівальний прилад 

(кухонна піч), склянка з водою, скалка (або невеликий моло-
точок), лід, кухонна сіль, пісок.

Правила безпеки:
•  використовуйте невеликі кількості речовин;
•  при користуванні нагрівальними приладами пам’ятайте: гарячі 

й холодні предмети мають однаковий вигляд.

Перед початком роботи заморозьте у морозильній камері неве-
лику кількість води. Для цього можна використати поліетиленові 
формочки для приготування льоду для напоїв.

Для дослідження розчинності речовин налийте у дві чашки або 
склянки трохи води і помістіть у них кухонну сіль та пісок. Зробіть 
висновок щодо їхньої розчинності.

Для дослідження плавлення речовин невеликі порції льоду, ку-
хонної солі та піску помістіть на ложку з дерев’яною ручкою і на-
грівайте. Зробіть висновок щодо здатності речовин плавитися.

§ 43. розв’язування експериментальних задач
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даванні лугу не розчинився. визначте вміст кожної пробірки. складіть 
відповідні рівняння реакцій.

6. У який спосіб можна розрізнити розчини хлоридів Феруму(III), магнію 
і Барію? складіть відповідні рівняння реакцій.

7. У який спосіб можна розрізнити між собою розчини нітратів калію, 
кальцію, алюмінію і Феруму(II)?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Розв’язування експериментальних задач
Обладнання: штатив із пробірками, пальник, шпатель, лійка, філь-

трувальний папір.
Реактиви: лакмус, барій нітрат, калій гідроксид, натрій хлорид, 

сульфатна кислота, хлоридна кислота, нітратна кислота, 
натрій сульфат, купрум(II) хлорид, натрій ортофосфат, фе-
рум (ІІІ) хлорид.

Правила безпеки:
• використовуйте невеликі кількості реактивів;
• остерігайтеся потрапляння реактивів на одяг, шкіру, в очі; у разі 

потрапляння лугу або кислоти її слід негайно змити великою кількіс-
тю води та протерти місце розбавленим розчином боратної кислоти 
(у випадку потрапляння лугу) або розчином соди (у випадку кислоти).

Використовуючи надані вам реактиви, продумайте, у який спосіб 
можна розв’язати задачі, і проведіть відповідні досліди. У зошиті 
складіть план експерименту, запишіть свої спостереження, відповідні 
рівняння реакцій та зробіть висновки.

Завдання 1. У трьох пробірках містяться розчини калій гідро-
ксиду, сульфатної кислоти та натрій хлориду. Використовуючи мі-
німальне число реактивів, визначте вміст кожної пробірки.

Завдання 2. У трьох пробірках містяться натрій сульфат, натрій 
хлорид та сульфатна кислота. Визначте за допомогою не більше ніж 
двох реактивів уміст кожної пробірки.

Завдання 3. Із купрум(II) хлориду добудьте купрум(II) нітрат.
Завдання 4. Здійсніть такі хімічні перетворення: ферум(III) хло-

рид → ферум(III) гідроксид → ферум(III) оксид → ферум(III) нітрат 
→ ферум(III) ортофосфат.

Перевірте свої знання за темою «Основні класи органічних 
сполук».

тЕма 4. основні класи нЕорГаніЧниХ  сПолУк
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•	Наприкінці	 XIX	 ст.	 в	 Петербурзькій	 академії	 наук	 розглядали	 пропозицію	
щодо назв речовин на кшталт російських прізвищ. так гідроген хлорид (хло-
роводень) HCl пропонували називати «водень хлорович», а натрій сульфат 
Na2SO4 — «натрій сіркович чотирикислов».

•	Для	 золочення	 куполів,	 деревини,	 гіпсових	 і	 мозаїчних	 виробів	 іноді	 вико-
ристовували так зване мусивне золото. але воно не містить ані грама золота, 
це — станум(IV) сульфід, з якого виготовляють фарбу, що імітує позолоту.

•	Крім	звичайного	цукру,	хімікам	відомий	ще	свинцевий	цукор,	що	є	плюмбум(II)	
ацетатом Pb(CH3COO)2. на вигляд він дуже схожий на звичайний цукор, також 
солодкий і добре розчиняється у воді, але надзвичайно отруйний.

Ц
ік

ав
о,

 щ
о.

..
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 7

Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.
Реактиви: розчини купрум(II) сульфату, ферум(II) сульфату, 

ферум(III) хлориду, манган(II) сульфату, хром(III) хлориду, 
натрій гідроксиду.

Правила безпеки:
•  при виконанні дослідів використовуйте невеликі кількості ре-

активів;
•  остерігайтеся потрапляння реактивів на одяг, шкіру, в очі; у разі 

потрапляння лугу його слід негайно змити великою кількістю 
води та протерти місце розбавленим розчином боратної кислоти.

1. У п’ять пробірок налийте по 1–2 мл розчинів купрум(II) суль-
фату, ферум(II) сульфату, ферум(III) хлориду, манган(II) сульфату та 
хром(III) хлориду.

2. До кожної пробірки по краплях приливайте розчин лугу. Які 
зміни ви спостерігаєте?

3. Запишіть рівняння реакцій та укажіть колір утворених осадів.

4. У висновоку сформулюйте умови взаємодії солей з лугами 
у водному розчині.
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Різнорівневість подання матеріалу
Рубрика «Дізнайтеся більше» 

Окрім основного матеріалу в підручнику 
розміщено додаткову інформацію, що допо-
внює матеріал підручника, сприяє підвищен-
ню мотивації учнів до вивчення хімії та  їх 
пізнавальної активності.

Відомості про видатних  
учених-хіміків

У параграфах розміщені біографічні довід-
ки про видатних учених, про яких йдеться 
в новому матеріалі. Окрім головних досяг-
нень наведено цікаві та суттєві факти з жит-
тя вчених, які доводять, що навіть геніальні 
вчені — це звичайні люди.

Рубрика «Цікаво що…» 

У коротких замітках міститься цікава інформа-
ція про вивчені речовини та захоплюючі факти 
з історії хімії, які розширять світогляд учнів.

Зв’язок із життям 

У підручнику наведено інформацію про поши-
реність речовин у природі та їх застосування, 
вплив хімічних сполук на довкілля та живі ор-
ганізми. Також у підручнику наведено завдання 
екологічного змісту, виконання яких передба-
чає проблемно-пошукову діяльність.

тЕма 3. кількість рЕЧовини. роЗраХУнки  За ХіміЧними ФормУлами
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тверда  
речовина

рідина Газ

 Молярний об’єм рідин і твердих речовин
 молярний об’єм рідких і твердих ре-

човин, на відміну від молярного об’єму 
газів, майже не залежить від тиску 
й  температури і він різний для різних 
речовин. так стається завдяки відмін-
ностям у будові твердих, рідких і газува-
тих речовин. У твердих і рідких речови-
нах молекули розташовані дуже щільно. 
тому об’єм, який займає 1 моль твердої 
або рідкої речовини, не залежить від 
умов, але залежить від розмірів самих молекул та щільності їх розташування.

 наприклад, при кімнатній температурі один моль води займає об’єм 18 мл, 
спирту — 58 мл, золота — 10 см3 (1 см3  =  1 мл).

 молярний об’єм речовини у будь-якому стані (твердому, рідкому, газуватому) 
можна обчислити, якщо відомі молярна маса М речовини та її густина ρ:

Vm
M=
ρ

 Газ, у якому відстань між молекулами набагато більша за розміри молекул 
і в якому відсутня міжмолекулярна взаємодія, називається ідеальним газом. 
стан ідеального газу описується рівнянням менделєєва–клапейрона:

pV nRT= ,
 де p — тиск, V — об’єм газу, n — кількість речовини, R — універсальна 

газова стала (8,314 Дж/моль · K), T — температура за шкалою кельвіна.
 За допомогою цього рівняння можна обчислити молярний об’єм ідеального 

газу за будь-яких умов:

Vm
V

n

RT

p
= =

 Підставляючи в це рівняння значення температури і тиску для нормальних 
умов, одержуємо:

Vm н у м або
Дж моль К К

Па
. . , ,

, ,( ) = =⋅ ×8 314 273 15

101325
0 022413 22 413/

33 л
.

 необхідно також пам’ятати, що 22,4 л/моль — це молярний об’єм ідеально-
го газу. Для справжніх газів значення їхніх молярних об’ємів будуть трохи 
відрізнятися від значення для ідеального газу. так, за нормальних умов 
Vm(H2)  =  22,371 л/моль, а Vm(O2)  =  22,425 л/моль. Це пов’язано з тим, що во-
день і кисень — це реальні гази, для яких слід ураховувати і об’єм молекул 
і сили взаємодії між ними. однак відхилення реальних молярних об’ємів газів 
від молярного об’єму ідеального газу незначне і ним можна знехтувати.

тЕма 1. ПЕріоДиЧний Закон і ПЕріоДиЧна систЕма ХіміЧниХ ЕлЕмЕнтів. БУДова атома
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Подальше вивчення будови атома виявило, що протонів в атомах 
міститься не довільне число, а таке, що дорівнює порядковому но-
меру хімічного елемента в Періодичній системі хімічних елементів 
Д. І. Менделєєва. Отже і заряд ядра також дорівнює порядковому 
номеру:

число протонів в ядрі = заряд ядра = порядковий номер елемента

Виявилось, що, навіть не здогадуючись про складну будову ато-
мів, Менделєєв під час складання своєї Періодичної системи розта-
шував елементи за порядком збільшення зарядів їхніх атомних ядер.

•	Фізики	 впевнені,	 що	 протони,	 нейтрони	 та	 інші	 частинки	 складаються	
з  кварків — справжніх елементарних частинок. однак ученим ніяк не вда-
ється відокремити кварки й у такий спосіб остаточно довести їх існування. 
але електрон дотепер вважається елементарною частинкою.

•	Ернест	 Резерфорд	 проводив	 дослідження	 переважно	 в	 галузі	 фізики	 й  од-
ного разу заявив, що всі науки можна розділити на дві групи — на фізику 
та колекціонування марок. однак нобелівську премію резерфорд здобув 
саме з хімії, що було несподіваним як для нього, так і для інших учених. 
Пізніше він зазначив, що з усіх перетворень, що йому вдалося спостерігати, 
найшвидшим виявилося власне перетворення з фізика на хіміка.

Ц
ік

ав
о,

 щ
о.

..

Висновки
1. Загальноприйнятою є планетарна модель будови атомів, згідно з якою 

атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого на 
певній відстані обертаються негативно заряджені електрони, утворю-
ючи електронну оболонку атома.

2. ядро атома складається з нуклонів: позитивно заряджених протонів 
та нейтральних нейтронів. Число протонів в ядрі певного атома до-
рівнює порядковому номеру відповідного хімічного елемента в Періо-
дичній системі. оскільки атом електронейтральний, то число протонів 
в ядрі атома дорівнює числу електронів в електронній оболонці.

Контрольні запитання
1. схарактеризуйте планетарну модель атома резерфорда.
2. які частинки містяться у складі: а) атома; б) атомного ядра? який вони 

мають заряд і масу?
3. ядро атома: а) має негативний заряд; б) позитивний заряд; в) не має 

заряду.

тЕма 1. ПЕріоДиЧний Закон і ПЕріоДиЧна систЕма ХіміЧниХ ЕлЕмЕнтів. БУДова атома
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s-електроном), більшість часу знаходиться в середині сфери. р-Орбіталі 
мають форму об’ємної вісімки (мал. 11.3б). Форми d- і f-орбіталей 
набагато складніші (мал. 11.3в–е).

 як дізналися про форми орбіталей? Звичайно, орбіталь побачити немож-
ливо ані неозброєним оком, ані за допомогою сучасних приладів. орбі-
таль  — це  лише частина простору. а як можна побачити простір? так само 
й неможливо побачити електрон, що перебуває на орбіталі. Про форму 
орбіталей ми знаємо завдяки математичним методам моделювання руху 
частинок. У  1926 р. австрійський фізик Ервін шредінгер вивів фундамен-
тальне рівняння (рівняння шредінгера), яке описує рух електрона в атомі, 
що дозволило обчислити ймовірність перебування електрона в тій чи іншій 
частині простору, а, отже, і визначити форму орбіталей. відкриття шредінге-
ра було однією з  передумов виникнення квантової хімії, яка вивчає будову 
електронних оболонок атомів і молекул.

Мал. 11.3. атомні орбіталі: а — s-орбіталь; б — р-орбіталь; в і г — різні види 
d-орбіталей; д і е — різні види f-орбіталей

австрійський фізик, лауреат нобелівської премії 
з  фізики 1933 року. народився у відні в родині фабри-
канта. середню освіту здобув удома, у 1906 р. вступив 
до віденського університету, а вже через чотири роки 
захистив докторську дисертацію. свої дослідження про-
водив у галузі загальної теорії відносності, статистич-
ної механіки, теорії кольору. найбільший внесок зробив 
у квантову механіку, сформулювавши хвильову функцію 
(рівняння шредінгера), яке описує поведінку мікрочас-
тинок — електронів, протонів, атомів тощо. Це відкрит-
тя було потужним поштовхом у розвитку теоретичної 
фізики й хімії.

Ервін Шредінгер
(1887–1961)

а                                  б                                  в

г                                  д                                  е

Кальцій гідроксид (гашене 
вапно) використовують пере-
важно в будівництві для при-
готування різних будівельних 
сумішей: штукатурки, шпа-
клівки тощо.

Суспензією кальцій гідро-
ксиду у воді (вапняним мо-
локом) навесні обмазують 
стовбури дерев, щоб захис-
тити від мурах.

Кальцій гідроксид разом 
з кальцій оксидом (негаше-
ним вапном) використовують 
для очистки цукру на цукро-
вих заводах.

Магній гідроксид використо-
вують для виробництва зубної 
пасти та ліків.

Натрій гідроксид (їдкий натр, 
або каустична сода) та калій 
гідроксид (їдкий калі) вико-
ристовують при виробництві 
рідкого й твердого мила, а та-
кож ліків.

Виготовлення скла, штучних 
барвників, паперу, синтетич-
них волокон та очищення 
нафти неможливо без натрій 
гідроксиду.

Засіб для очищення каналіза-
ційних труб — це 40%-й роз-
чин натрій гідроксиду.

використання основ
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Додаткові матеріали до підручника
У кінці підручника розміщено

•  Додатки, що містять корисну інформацію 
для успішного опанування хімії

• Словник термінів

• Алфавітний покажчик

• Відповіді на розрахункові задачі
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Відповіді на розрахункові задачі

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу
§ 1 8. 18 г. 
§ 2 2. 19 г. 
§ 3  1. Cl

2 
—71, H

2
SO

4
 — 98, C

12
H

22
O

11
 — 342, Cu — 64, CaSO

4
 — 136, 

H
2
O

2
 — 34, CaCO

3
 — 100, (CuOH)

2
CO

3
 — 222. 2. а) 30,4 % та 69,6 

%; б) 74,5 % та 25,5 %; в) 43,4 %, 11,3 % та 45,3 %; г) 2,0 %, 
32,7 % та 65,3 %; д) 68,4 %, 10,3 % та 21,3 %. 3. 2,5 %. 4. 7,5 г.

тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. 
Будова атома
§ 5 5. Li

2
O. 

§ 7 12. Силіцій. 13. Магній. 
§ 8 7. а) Калій; б) Алюміній.

тема 3. кількість речовини. розрахунки за хімічними формулами
§ 24  1. 3·1023. 2. 9·1023. 3. 0,15 моль. 4. а) 1 моль; б) 4 моль. 

5.  а)  0,33  моль; б) 3,33·10–6 моль; в) 1 моль; г) 0,06 моль. 
§ 25  2. а) 4 г; б) 96 г; в) 90 г. 3. а) 1,3 г; б) 96 г; в) 0,98 г. 4.  H

2
S  — 

34  г/ моль, NH
3
 — 17 г/моль, F

2
 — 38 г/моль, СаСО

3
 — 100  г/ моль, 

SO
2
 — 64 г/моль, NaOH — 40 г/моль, K

2
SO

4
 — 174 г/ моль, 

Fe(NO
3
)

3
 — 242 г/моль, NaAl(OH)

4
 — 118 г/моль, CuSO

4
·5H

2
O — 

250  г/моль. 5. а) 0,125 моль; б) 0,75 моль; в)  5  моль; г)  119  моль. 
6.  90 г води, 1,71 кг цукру, 985 г золота. 7. а) 63,5 г/моль (мідь); 
б)  24 г/моль (магній); в) 32 г/моль (сірка або кисень). 8. а) кисень; 
б) хлор; в) негашене вапно. 9. 6,69·1024. 10. а) 6 моль, 3,6·1024; 
б)  0,5  моль, 3·1023. 11. у кисні. 12. а) 1,94 моль; б) 1,94 моль; 
в)  1,94 моль; г)  5,82 моль. 13. 16 г/моль, СН

4
. 

§ 26  1. а) 44,8 л; б) 11,2 л; в) 5,6 л. 2. 1,5·1023. 3. а) 112 л; б) 44,8 л; в) 
94,08 л. 4. 300 л. 5. Молекул більше в хлорі у 2 рази, атомів більше 
в метані в 1,25 разу. 6. а) 2,68·1025; б) 1,875·1025. 7. у  100  г. 
8.  а) 112 л; б) 224 л. 9. В амоніаку. 10. В амоніаку в 1,65 разів. 
11.  17 г. 12. 4,67·10–23 г. 13. Маси різні, об’єми однакові. 

§ 27  2. а) у 16 разів; б) у 1,14 разу. 3. у гелію. 4. а) 2 та 10; б)  0,14 
та 0,69. 5. Н

2
 — 0,5, СН

4
 — 4, N

2
 — 7, O

2
 — 8, SO

2
 — 16. 

6.  34  г/ моль, H
2
S. 7. 14. 8. 2,14 г, озон. 10. 32. 11. Озон; 

сірчистий газ.

тема 4. основні класи неорганічних сполук 
§ 29 7. 1,5·1023. 
§ 30 12. CO та NO. 
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Словник термінів

Аморфна речовина — тверда речовина, у якій атоми або групи атомів 
розташовані невпорядковано, або порядок не зберігається в усій речовині, 
як в рідинах.

Амфотерний гідроксид — гідроксид, що виявляє властивості як кислот, 
так і основ залежно від доданих речовин.

Амфотерність — здатність виявляти властивості кислотних і основних 
речовин залежно від доданих речовин.

Аніон — негативно заряджений йон.

Атом — електронейтральна найменша хімічно неподільна частинка 
речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно за-
ряджених електронів.

Бінарні сполуки — складні речовини, що складаються з атомів двох 
будь-яких елементів.

Валентність — число хімічних зв’язків, що утворює атом з іншими 
атомами.

Валентність вища — максимальне значення валентності, що може ви-
являти хімічний елемент, у більшості випадків дорівнює номеру групи в Пе-
ріодичній системі.

Відносна густина газу — величина, що дорівнює відношенню густин 
або молярних мас двох газів.

Галогени — хімічні елементи головної підгрупи VIІ групи.

Гідрат — речовина, що є продуктом приєднання води до іншої речовини.

Група — вертикальний ряд хімічних елементів, що об’єднує подібні за 
властивостями хімічні елементи.

Електронегативність — властивість атомів притягувати спільну елек-
тронну пару.

Електронна конфігурація атома — умовний запис, що характеризує 
розподіл електронів в атомі по орбіталях.

Електронна оболонка — сукупність електронів, що рухаються навколо 
ядра атома.

Енергетичний рівень — сукупність електронів, що мають близьку енергію.

Закон Авогадро — в однакових об’ємах будь-яких газів, що перебу-
вають за однакових умов (температура й тиск), міститься однакове число 
молекул.

244 Додаток 1
 Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості

Формула Назва за но-
менклатурою

Традиційна  
назва

Густи-
на,  

г/см3

Температура  
плавлення

Зовнішній  
вигляд

Розчинність, г 
на 100 г води

(PbОН)
2
CO

3

Плюмбум(II) 
гідроксид 
карбонат

Свинцеві білила 6,14 Розкладається 
при 400 °С

Безбарвний 
аморфний поро-
шок

Нерозчинний

SnS
2

Станум(IV) 
сульфід Мусивне золото 2,5 При нагріванні 

розкладається Жовті кристали 2 · 10–4

Ca(OH)
2

Кальцій гід-
роксид Гашене вапно 3,2 Розкладається 

при 580 °С
Безбарвні гексаго-
нальні кристали 0,15

Ca(ClO)
2
 · H

2
O

Кальцій 
гіпо хлорит 
моногідрат

Хлорне вапно — Втрачає воду 
при 74 °С

Безбарвні тетраго-
нальні кристали

Дуже добре 
розчиняється

FeSO
4
 · 7H

2
O

Ферум(II) 
сульфат  
гептагідрат

Залізний купорос 1,9 64 °С Зеленуваті голчас-
ті кристали 33

CuSO
4
 · 5H

2
O

Купрум(II) 
сульфат  
пентагідрат

Мідний купорос 2,3 200 °С Сині триклинні 
кристали 35,6

NH
4
Cl Амоній хло-

рид Нашатир 1,53 Сублімує при 
338 °С

Безбарвні кубічні 
кристали 29,4

Pb(CH
3
COO)

2
 · 

·3H
2
O

Плюмбум(II) 
ацетат  
тригідрат

Свинцевий цукор 2,55 75 °С Білі прозорі крис-
тали 55

NH
4
NO

3

Амоній ні-
трат Амонійна селітра 1,7 170 °С Безбарвні ромбічні 

кристали 122

Ca(NO
3
)

2

Кальцій 
нітрат

Вапняна селітра, 
кальцієва селітра 3,51 561 °С Безбарвні кубічні 

кристали 126

Електронний додаток

Матеріали електронного  
додатка розміщені на сайті  
interactive.ranok.com.ua.  
Вони включають відео хімічних дослідів, 
тестові завдання для самоперевірки 
учнів та додаткові матеріали. Поетапна 
інструкція, як працювати з додатком, 
подана в  передмові до підручника.



8

Номер 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу (3 години)

Найважливіші хімічні поняття, закони

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення

Обчислення за формулами хімічних речовин: відносна атомна та 
молекулярна маса, масова частка елемента в речовині, масова частка 
розчиненої речовини

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів.  
Будова атома (14 годин + 1 година резерв часу)

Перші спроби класифікації хімічних елементів 

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

Періодичний закон. Періодична система Д. І. Менделєєва 

Структура Періодичної системи хімічних елементів

Значення Періодичного закону

Будова атома. Склад атомних ядер (протони й нейтрони). Протонне 
число. Порядковий номер хімічного елемента. Сучасне формулювання 
Періодичного закону

Нукліди. Ізотопи. Нуклонне число. Нукліди в природі

Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Структура електронної 
оболонки атомів

Розподіл електронів в електронній оболонці. Будова електронних обо-
лонок атомів хімічних елементів № 1–20 

Взаємозв’язок між будовою електронної оболонки та структурою Періо-
дичної системи

Взаємозв’язок між будовою електронних оболонок і властивостями 
хімічних елементів. Поняття про радіус атома

Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їх місцем у Періодичній 
системі та будовою атома

Захист навчальних проектів № 1 та № 2

Урок узагальнення знань з теми «Періодичний закон і Періодична сис-
тема хімічних елементів. Будова атома»

Підсумковий урок з теми «Періодичний закон і Періодична система 
хімічних елементів. Будова атома»

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини  
(9 годин + 1 година резерв часу)

Природа хімічного зв’язку. Умови виникнення хімічного зв’язку

Ковалентний зв’язок, його утворення 

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок 

Йонний зв’язок. Критерії утворення йонного зв’язку

Ступінь окиснення елементів. Визначення ступеня окиснення елемента 
за хімічною формулою сполуки

Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення елементів 

Будова твердих речовин. Кристалічні ґратки

Узагальнення знань про фізичні властивості речовин з різними типами 
кристалічних ґраток

Урок узагальнення знань. Захист навчального проекту № 3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ХІМІЇ (8 клас)



Шановні вчителі!

Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 8 класу, з якими ви будете працювати наступні кілька 
років. Чи варто казати, яким відповідальним і нелегким є цей вибір: як обрати? як зрозуміти, що саме цей 
підручник підійде для роботи з учнями? Саме від вашого рішення і залежить, наскільки зручно і легко вам 
самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте 
весь свій час нашим дітям, намагаєтеся не просто навчити їх чогось, а допомагаєте їм знайти себе, долати 
труднощі, бути самостійними. Однак, ми знаємо, що це лише вершина айсбергу. На ваші плечі лягає сила-си-
ленна паперової роботи, щоденна підготовка до уроків, позаурочні заходи, проблеми учнів і не тільки. Ми ж, 
зі свого боку, з усіх сил прагнемо хоч на дещицю полегшити вашу роботу. 

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. На його сторінках ми ознайо-
мимо вас із концепцією підручника (с. 1), більш детально зупинимося на особливостях подання матеріалу 
в  ньому (с. 2–7) та подамо орієнтовне календарне планування курсу (с. 8).

Над підручником працювала команда професіоналів із 17 осіб:
• автор
• експерти та рецензенти, серед яких є вчені з науковим ступенем, методисти, вчителі
• редактори — головний, фаховий, видавничий, технічний, художній
• оператор комп’ютерного набору
• коректори
• верстальники
• дизайнер
• художник

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво 
вчитися. Навіть найменш мотивовані діти знайдуть у ньому щось цікаве для себе.

Ми дуже сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і ви оберете його для роботи. Але незалеж-
но від вашого вибору ми від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів вам у вашій 
нелегкій праці!

Редакторський колектив

Якщо у вас з’являться запитання до автора чи видавництва, побажання, пропозиції та поради, пишіть 
нам на адресу: pidruchnic@ranok.com.ua

Хімія. 8 клас 
Демоверсія підручника О. В. Григоровича 

Код Ш651023У. Підписано до друку 14.04.2016. Формат 84×108/16  
Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

Письмова конт рольна робота № 1

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (9 годин)

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Аво-
гадро

Молярна маса речовин

Розв’язування задач

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

Розв’язування задач з використанням поняття про кількість речовини, 
молярну масу та молярний об’єм

Відносна густина газів

Розв’язування задач з використанням поняття про відносну атомну 
масу

Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хіміч-
ними формулами»

Письмова конт рольна робота № 2

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (25 годин)

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

Оксиди: фізичні властивості, поширеність та використання

Хімічні властивості оксидів. Принцип кислотно-основних взаємодій

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Розв’язування задач

Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. Реакції обміну 

Узагальнення знань про хімічні властивості основ. Заходи безпеки при 
роботі з лугами

Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

Хімічні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Ряд активності металів. Реакції заміщення

Узагальнення знань про реакції заміщення та ряд активності металів

Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

Хімічні властивості середніх солей

Амфотерні оксиди та гідроксиди

Загальні способи добування оксидів

Загальні способи добування кислот, основ і середніх солей 

Практична робота № 1
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Розв’язування експериментальних задач

Практична робота № 2
Розв’язування експериментальних задач

Урок узагальнення знань

Захист навчальних проектів № 4 та № 5

Захист навчальних проектів № 6 та № 7

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук»

©   ТОВ Видавництво «Ранок», 2016
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Ïðîôåñ³éíèé ó÷èòåëü òà ñó÷àñíèé ï³äðó÷íèê – îñíîâà ÿê³ñíî¿ îñâ³òè

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ÂÅÐÑ²ß Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀ
äëÿ áåçêîøòîâíîãî çàâàíòàæåííÿ 

²ÍÒÅÐÍÅÒ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
íà ñàéò³ :
�äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ
�íàâ÷àëüíå â³äåî
�òåìàòè÷íå îíëàéí-òåñòóâàííÿ

ÌÅÒÎÄÈ×ÍÀ ÎÍËÀÉÍ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
ó ôîðì³ àâòîðñüêèõ âåá³íàð³â

�Ï³äðó÷íèê
�Çîøèò äëÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³ä³â

³ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò
�Çîøèò äëÿ êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â
�Ïëàíè-êîíñïåêòè óðîê³â

interactive.ranok.com.ua

Ï³ðó÷íèê º äðóãèì ó ë³í³éö³ ï³äðó÷íèê³â äëÿ 7-11 êëàñ³â. Â³äì³òíèìè ðèñàìè öüîãî âèäàííÿ º ïîâíîòà 
³ äîñòóïí³ñòü âèêëàäó ìàòåð³àëó, äâîð³âíåâ³ñòü éîãî ïîäàííÿ, àâòîðñüêà ñèñòåìà çàâäàíü òà àâòîðñüê³ 
â³äåî, ÿê³ áóëè ï³äãîòîâëåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî ï³äðó÷íèêà. 

Õ²Ì²ß 8
Î. Â. Ãðèãîðîâè÷

Íàäñèëàéòå âàø³ çàïèòàííÿ òà ïðîïîçèö³¿:
pidruchnik@ranok.com.ua

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ — ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ 
òðàäèö³éíèõ ï³äõîä³â ç íîâ³òí³ìè ³äåÿìè âèêëàäàííÿ

Âèäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ
òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè 

ДемоВеРСІЯ 
пІДРучника


