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Шановні вчителі!
Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 9 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).
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автор О. В. Григорович)



Знайомство з підручником
Про автора
Олексій Владиславович Григорович – кандидат хімічних наук, старший науковий 
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 підручників 
з  хімії для 7 та 8 класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників 
2015 та 2016 років, 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 9 класу є продовженням  
лінійки підручників з хімії видавництва «Ранок»

¨    Видавництво також працює над підручниками 
для 10–11 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

¨   Велика кількість завдань після параграфів та ноу-хау автора — лінгвістичні задачі на розуміння значення 
термінів

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

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

Понад 500 завдань  
і запитань
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Розділи підручника

Весь теоретичний матеріал згруповано 
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 поділений 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

тЕмА 1. РОЗЧиНи
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Дано:
m(води) = 100 г
m(FeSO4) = 26,3 г

Розв’язання:
Якщо у 100 г води максимально розчиняється 
задана кількість солі, то маса насиченого роз-
чину становить:
100 + 26,3 г = 126,3 г
Обчислюємо масову частку солі в такому роз-
чині:
w(розчину) = 26,3 / 126,3 = 0,208, або 20,8 %
Відповідь: 20,8 %.

w(розчину) — ?

Задача 4. За кривою розчинності (мал. 5.2) визначте максимальну 
розчинність калій нітрату за 20 °С та обчисліть масову частку солі 
в такому насиченому розчині.

Дано:
m(води) = 100 г

Розв’язання:
За графіком визначаємо, що за температури 
20 °С у 100 г води розчиняється близько 38 г 
солі. Обчислимо масову частку солі в такому 
насиченому розчині.
w(розчину) = 38 / (100 + 38) = 0,275, або 27,5 %
Відповідь: 27,5 %.

m(KNO3) — ?
w(розчину) — ?

Висновки

1. Розчин, у якому певна речовина вже не може розчинятися за певної 
температури, називають насиченим, а якщо речовина ще може розчи-
нятися, то розчин є ненасиченим. Розчини, що містять значну кількість 
розчиненої речовини, називають концентрованими, а якщо розчине-
ної речовини мало — розведеними.

2. Кристалогідрати — це кристалічні сполуки, що містять у своєму складі 
кристалізаційну воду. Кристалогідрати мають сталий склад, чим прин-
ципово відрізняються від розчинів.

Лінгвістична задача
1. латиною centrum означає «центр, осередок», а з префіксом con це слово означає 
«скупчення, зосередження» (сил або засобів). Поясніть значення термінів «концен-
тричні (наприклад, окружності)», «концентровані (наприклад, розчини)» та «кон-
центрація (розчинів)».
2. вам із 7 класу відоме поняття «гідрат», що означає «продукт приєднання води». 
Що спільного й чим відрізняються поняття «гідрат» і «кристалогідрат»?

§ 6. характеристики розчинів. Кристалогідрати
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Контрольні запитання

74. Дайте визначення поняттям: «розчинність», «насичений розчин», «не-
насичений розчин», «розведений розчин», «концентрований розчин».

75. Чи можна виділити кристалізаційну воду з кристалогідратів? яким чином?
76. вираз «насичений розчин» означає, що: а) речовина більше не роз-

чиняється у воді; б) уміст речовини в розчині дуже великий; в) уміст 
речовини в розчині дуже маленький.

Завдання для засвоєння матеріалу

77. Чи можна приготувати розчин, що є одночасно і насиченим, і розве-
деним? і концентрованим, і ненасиченим? Наведіть приклади.

78. За даними, наведеними в цьому параграфі, визначте мінімальну масу 
води, в якій за кімнатної температури можна розчинити 1 г: а) кухон-
ної солі; б) калійної селітри; в) крейди.

79. У 100 г води за 20 °с розчинили кухонну сіль масою 32 г. Чи буде такий 
розчин: а) насиченим; б) концентрованим?

80. як відрізнити кристалогідрат від безводної солі?
81. складіть рівняння реакцій, що відбуваються під час прожарювання 

глауберової солі та кристалізаційної соди.
82. який об’єм води необхідний для приготування насиченого розчину калій 

хлориду, що містить 54 г солі, якщо розчинність калій хлориду за даної 
температури дорівнює 33 г на 100 г води? Обчисліть масу цього розчину.

83. Коефіцієнт розчинності калій нітрату за 60  °с дорівнює 110 г на 100 г 
води. визначте масову частку солі в насиченому за цієї температури 
розчині.

84. У насиченому за 90  °с розчині калій дихромату K2Cr2O7 масова частка 
цієї солі становить 45,2  %. Обчисліть коефіцієнт розчинності калій ди-
хромату за цієї температури.

•	Так	звана	англійська	сіль	(магній	сульфат	гептагідрат)	досить	легко	утворює	
пересичені розчини, якщо насичений за високої температури розчин охо-
лоджувати до кімнатної температури. Але в разі струшування, потрапляння 
у склянку кристалів солі або навіть пилу відбувається миттєва кристалізація 
з утворенням великих кристалів.

•	Рекордсменом	за	розчинністю	у	воді	є	стибій(III)	хлорид.	Алхіміки	називали	
цю речовину сурм’яна олія. За звичайних умов в 1 л води можна розчинити 
майже 10 кг цієї речовини. Ще одним вражаючим прикладом розчинності 
твердих речовин є цезій флуорид: за 0  °с в 1 л води розчиняється понад 
5 кг цієї речовини.

•	У	північних	морях,	де	температура	води	нижча,	ніж	у	теплих,	живе	набагато	
більше риби, оскільки розчинність кисню в холодній воді більша.
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ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

У цьому розділі ви дізнаєтеся…
•	 що	розчини	є	складними	системами;
•	 які	 існують	розчини;
•	 чим	розчини	відрізняються	від	механічних	сумішей;
•	 яке	значення	розчинів	у	нашому	житті;
•	 що	наше	тіло	фактично	є	колоїдним	розчином;
•	 чому	не	всі	речовини	розчиняються	у	воді;
•	 фізичним	чи	хімічним	явищем	є	розчинення;
•	 	чому	 іноді	під	час	розчинення	речовин	розчини	можуть	закипати	

або замерзати;
•	 як	відображають	кількісний	склад	розчинів;
•	 чому	розчини	деяких	речовин	проводять	електричний	струм;
•	 як	відбуваються	хімічні	реакції	в	розчинах;
•	 що	позначають	загадковим	символом	рH.

§ 3. Поняття про дисперсні системи.  
Колоїдні та істинні розчини
Пригадайте:
•	 	сумішами	 називають	 такі	 системи,	 що	 складаються	 з	 декількох	 речовин	 —	

компонентів; у їхньому складі містяться частинки (атоми, молекули або йони) 
різних речовин;

•	 	якщо	окремі	компоненти	суміші	не	можна	розрізнити	неозброєним	оком	або	
за допомогою мікроскопа, то такі суміші називають однорідними, в іншому 
випадку суміші є неоднорідними;

•	 суміш	 води	 з	 розчиненою	 речовиною	 називають	 розчином.

Поняття про дисперсні системи
Вам уже відомо, що існують однорідні й неоднорідні суміші. Су-

міші не мають сталого складу (на відміну від хімічних сполук), і їх 
можна розділити на індивідуальні речовини, якщо не відбувається 
необоротних хімічних процесів.

Суміші, в яких одна речовина рівномірно розподілена в ін-
шій, як, наприклад, дим, туман, молоко, називають дисперсними  
системами (від латин. dispergo — розсіювати, подрібнювати). 

Розчин, у якому певна речовина вже не може розчинятися за певної 
температури, називають насиченим, а якщо речовина ще може розчи-
нятися, то розчин є ненасиченим. Розчини, що містять значну кількість 
розчиненої речовини, називають концентрованими, а якщо розчине-

Кристалогідрати — це кристалічні сполуки, що містять у своєму складі 
кристалізаційну воду. Кристалогідрати мають сталий склад, чим прин-

Дайте визначення поняттям: «розчинність», «насичений розчин», «не-
насичений розчин», «розведений розчин», «концентрований розчин».
Чи можна виділити кристалізаційну воду з кристалогідратів? яким чином?

ираз «насичений розчин» означає, що: а) речовина більше не роз-
чиняється у воді; б) уміст речовини в розчині дуже великий; в) уміст 

Чи можна приготувати розчин, що є одночасно і насиченим, і розве-
деним? і концентрованим, і ненасиченим? Наведіть приклади.
За даними, наведеними в цьому параграфі, визначте мінімальну масу 
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§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. 
Кристалогідрати
Пригадайте:
•	 	хімічні	сполуки	мають	сталий	склад,	який	записують	хімічною	формулою;	число	
атомів	того	чи	 іншого	елемента	в	молекулі	або	формульній	одиниці	вказують	
індексом,	 число	 окремих	 атомів,	 молекул	 або	формульних	 одиниць	 указують	
коефіцієнтом;

•	 	на	відміну	від	хімічних	сполук	розчини	й	інші	суміші	не	мають	сталого	складу;
•	 	термін	 «формульна	 одиниця»	 застосовують	 замість	 терміна	 «молекула»	 для	
речовин	 йонної	 або	 атомної	 будови.

Вода	—	 полярний	 розчинник
Вода — найпоширеніший розчинник у природі. Можна впевнено 

стверджувати, що вода є універсальним розчинником. Це не означає, 
що вона може розчиняти всі існуючі речовини, але серед усіх відо-
мих розчинників вона розчиняє найбільше речовин. Така особливість 
води як розчинника зумовлена будовою її молекули.

У молекулі води між атомами Оксигену й Гідрогену існує ко-
валентний полярний зв’язок, завдяки чому на атомі Оксигену 
з’являється певний негативний електричний заряд, а на атомах Гід-
рогену — позитивний (мал. 4.1). Отже, молекула води з боку атома 
Оксигену заряджена негативно, а з боку Гідрогену — позитивно. 
Частинку, в якій на різних її кінцях існують полюси зарядів, нази-
вають диполем. Молекула води є диполем, який можна умовно пред-
ставити еліпсом, як на малюнку 4.2. Завдяки такому розподіленню 
електричних зарядів молекула води є полярною, а воду називають 
полярним розчинником, причому серед усіх відомих розчинників 
вода є найбільш полярним.

Розчинення	 речовин	 у	 воді
Розглянемо процес розчинення у воді солі — речовини йонної 

будови. У разі потрапляння кристалу солі у воду молекули води 

Мал. 4.1.	 Модель	 молекули	 води Мал. 4.2.	 Молекула	 води	 є	 диполем
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Ілюстрації

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

Ілюстрації рівнянь реакцій 

Схематичне зображення процесів, 
що відбуваються з речовинами, 
допоможе учням зрозуміти 
суть хімічної реакції.

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

§ 6. характеристики розчинів. Кристалогідрати
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Речовин, у складі яких, крім солей, міститься вода, існує до-
волі багато, усі вони мають кристалічну будову, тому їх називають 
кристалогідратами. Воду, що міститься у складі кристалогідратів, 
називають кристалізаційною.

Кристалогідрати — це нестійкі кристалічні речовини, що складаються 
із солі та кристалізаційної води в певному стехіометричному співвідно-
шенні.

Оскільки кристалогідрати мають певний сталий склад, його мож-
на описати хімічною формулою. Наприклад, склад мідного купоросу 
записують так: CuSO4 ∙ 5H2O. За сучасною номенклатурою мідний 
купорос має назву купрум(II) сульфат пентагідрат, а його формулу 
зазвичай вимовляють так: купрум ес о чотири на п’ять молекул води.

Більшість кристалогідратів яскраво забарвлені та мають власні 
традиційні назви (мал. 6.4).

Зазвичай кристалогідрати є не дуже стійкими сполуками, що під 
час нагрівання легко втрачають кристалізаційну воду, перетворю-
ючись на звичайні безводні солі. Так, під час прожарювання мідного 

Мал. 6.4. Кристалогідрати

натрій сульфат декагі-
драт Na2SO4 ∙ 10H2O — 

глауберова сіль

кальцій сульфат дигідрат 
CaSO4 ∙ 2H2O — гіпс

ферум(іі) сульфат гептагі-
драт FeSO4 ∙ 7H2O —  

залізний купорос

натрій карбонат дека-
гідрат Na2сO3 ∙ 10H2O — 

кристалічна сода

купрум(іі) сульфат пен-
тагідрат CuSO4 ∙ 5H2O — 

мідний купорос

хромокалієві галуни 
KCr(SO4)2 ∙ 12H2O

тЕмА 1. РОЗЧиНи

20

Дисперсні системи відрізняються тим, які частинки (тверді, рідкі, 
газоподібні) розподілені в якому середовищі (рідкому, твердому газо-
подібному).

Найпоширенішими в природі є дисперсні системи, в яких час-
тинки твердої речовини розподілені в рідкому середовищі (воді). 

Залежно від розміру частинок (подрібнення) речовин, що змішу-
ються, розрізняють такі типи дисперсних систем:

• зависі (грубодисперсні системи);
• колоїдні розчини, або золі (високодисперсні системи);
• істинні розчини.
Головна відмінність між ними — розмір частинок розподіленої 

речовини (мал. 3.1).
Властивості різних дисперсних систем наведено в таблиці 8.

Таблиця 8. Порівняння властивостей дисперсних систем

Характе-
ристика

Зависі Колоїдні розчини Істинні розчини

Розмір  
частинок 
(r — радіус)

Речовина перебу-
ває у вигляді не-
великих частинок 
(кристаликів),
10–7 м < r < 10–5 м

Речовина перебу-
ває у вигляді спо-
лучених молекул 
(йонів),
10–9 м < r < 10 –7 м

Речовина пере-
буває у вигляді 
окремих молекул 
або йонів, розмір 
частинок дорівнює 
розміру молекул

а                              б                              в
Мал. 3.1. а — завись крейди (у зависях розподілена речовина перебуває у вигляді 

великих кристаликів твердих речовин або крапель рідини); б — золь золота (у коло-
їдних розчинах частинки речовини доволі великі й складаються з десятків або тисяч 

молекул, атомів або йонів); в — розчин купрум(II) сульфату (в істинних розчинах речо-
вина існує у вигляді окремих молекул або йонів)

§ 7. Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з кристалогідрату
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Вуглеводи

Прості

Моносахариди

Складні

Дисахариди Полісахариди

Глюкоза, фруктоза, галактоза, 
рібоза, дезоксирибоза

Сахароза, лактоза, мальтоза Крохмаль, глікоген, целюлоза

Схема виробництва цукру
Дифузійний 
апарат

Прес
Гніт

Випарна станція Кристалізатори
Буряк

Пресова 
вода Фільтр

Цукор
Сироп

Меласса
Бурякорізка Дифузій-

ний сік Збірник 
сиропуБурякова стружка

Очищений сік

Подібно до хлоридної кислоти відбувається дисоціація й інших 
кислот, наприклад нітратної:

3 3HNO H NO+ −→ +

NO3
– NO3

–
H+

H+ +→

тЕмА 1. РОЗЧиНи
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Розчинність деяких неорганічних речовин наведено в таблиці 
розчинності кислот, солей і основ у воді (див. форзац).

Розгляньмо таблицю розчинності. Зверніть увагу, що всі солі 
Калію й Натрію добре розчинні у воді. Розчинні також усі солі ні-
тратної кислоти. Серед солей сульфатної кислоти малорозчинним 
є кальцій сульфат і майже нерозчинні барій сульфат і плюмбум(II) 
сульфат. Серед хлоридів майже нерозчинний лише аргентум хлорид, 
а плюмбум(II) хлорид — малорозчинний. У деяких клітинках таблиці 
стоїть прочерк. Це означає, що така сіль вступає з водою в хімічну 
реакцію й не може існувати у водному розчині. Деякі з таких солей, 
наприклад алюміній карбонат, досі не вдалося добути.

межі розчинності речовин
Усі тверді речовини обмежено розчинні у воді. Кількісно їхню 

розчинність виражають числом, яке показує найбільшу масу речови-
ни, що може розчинитися в 100 г води за певних умов. Цю величи-
ну називають коефіцієнтом розчинності, або просто розчинністю. 
Наприклад, у 100 г води за 20 °С можна розчинити не більше 32 г 
KNO3, 36 г NaCl, 0,25 г CaSO4 і лише 0,007 г CaCO3. Ці числа можна 
знайти в довідниках.

Зверніть увагу: крейда, яку вважають практично нерозчинною, 
насправді в незначному ступені переходить у розчин. Абсолютно не-
розчинних речовин не існує. Навіть благородні метали, наприклад 
срібло, здатні в незначному ступені розчинятися.

Подібно до твердих речовин, рідини та гази також здатні роз-
чинятися у воді. Деякі рідини, наприклад етиловий спирт, гліцерол, 
ацетон, сульфатна, нітратна й оцтова кислоти, необмежено розчинні 

Речовини

Розчинні

NaCl, KNO3

Малорозчинні

CaSO4, Ca(OH)2

Практично нерозчинні

BaSO4, CaCO3, AgCl

Розчиняється понад 1 г  
речовини в 100 г води

Розчиняється від 0,01 г до 1 г 
речовини в 100 г води

Розчиняється менше 0,01 г 
речовини в 100 г води

Схема 3. Класифікація речовин за розчинністю у воді

, CaCO3, AgCl

тЕмА 1. РОЗЧиНи
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їдних розчинах частинки речовини доволі великі й складаються з десятків або тисяч 
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вина існує у вигляді окремих молекул або йонів)



4

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. 

§ 7. Характеристики розчинів
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Знаючи масу розчину й масову частку розчиненої речовини, мож-
на обчислити масу розчиненої речовини:

m w m( ) ( ) ( )ре овини ре овини роз инуч ч ч= ⋅

Для повторення того, як обчислювати масову частку розчиненої 
речовини, розгляньмо типові задачі.

Задача 1. Обчисліть масову частку цукру в розчині, що містить 
воду масою 200 г і цукор масою 50 г.

Дано:
m(цукру) = 50 г
m(води) = 200 г

Розв’язання:
Записуємо розрахункову формулу: 

w
m

m
( ) %

( )

( )
цукру

цукру

роз ину
= ⋅

ч
100

У цій формулі для обчислення необхідно 
знати масу розчину: вона дорівнює сумі мас 
води й розчиненої речовини. Отже:

w
m

m m
( )

( )
%

( )

( )
цукру

цукру

води цукру
= ⋅

+
100

Підставляємо дані умови задачі:
w(цукру) = 50 г / (200 + 50) г  = 0,2 
або 20 %
Відповідь: 20 %.

w(цукру) — ?

Задача 2. Обчисліть масу розчину кислоти з масовою часткою 
30 %, що містить 90 г кислоти.

Дано:
m(кислоти) = 90 г
w(кислоти) = 30 % 
або 0,3

Розв’язання:
За формулою для масової частки  
визначаємо масу розчину: 

m
m

w
( )

( )

( )
роз ину

ре овини

ре овини
ч

ч

ч
=

Підставляємо дані умови задачі:
m(розчину) = 90 г / 0,3 = 300 г
Відповідь: 300 г розчину кислоти.

m(розчину) — ?

Знаючи склад насичених розчинів, можна також обчислити ма-
сову частку речовин у них або визначити маси речовин для їх при-
готування.

Задача 3. За певної температури у воді масою 100 г розчиняється 
ферум(ІІ) сульфат масою максимум 26,3 г. Обчисліть масову частку  
ферум(ІІ) сульфату в такому насиченому розчині. 

Тема 1. Розчини
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Перевіряємо число атомів Гідрогену: 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 
(по 12 в обох частинах).

7. Оформлений електронний баланс виглядатиме так:

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

0 2

2O 4 2 O
−

−+ →e ×5 відновлення;
2
O  — окисник; 

0

2O

3 2
N 5 N
− +

−− →e ×4 окиснення;
3

N
−

 — відновник

0 3 2 2

25O 4N 10 O 4N
− − +

+ → +

електролітична дисоціація солей
Солі утворені катіонами металічного елемента й аніонами кислот-

ного залишку. Під час розчинення солей у воді ці йони переходять 
у розчин. Отже,

Солі — це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента 
й аніони кислотного залишку.

Сіль → mMn+ + nКислотний залишокm–

Розгляньмо дисоціацію солей на прикладі дисоціації калій ні-
трату:

3 3KNO K NO+ −→ +

тЕмА 1. РОЗЧиНи
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Оскільки вода міститься також у криста-
логідраті, то масу додаткової води можна 
обчислити як різницю між масами розчину 
та кристалогідрату.
m(води) = m(розчину) – m(кристалогідрату) = 
= 500 г – 30,75 г = 469,25 г
Відповідь: m(MgSO4 ∙ 7H2O) = 30,75 г, 
m(H2O) = 469,25 г.

Висновки
 За формулою кристалогідрату можна обчислити масу солі та масу води 

в  ньому, ґрунтуючись на стехіометричному співвідношенні. Для обчислен-
ня масової частки розчиненої речовини в розчині, що був отриманий роз-
чиненням кристалогідрату, необхідно враховувати, що в зразку кристало-
гідрату окрім солі міститься також вода.

Завдання для засвоєння матеріалу
91. Обчисліть масову частку солі в кристалогідратах, наведених у попере-

дньому параграфі на малюнку 6.4, с. 43.
92. визначте, чого більше за масою в кристалічній соді Na2CO3 ∙ 10H2O: 

води чи безводної солі.
93. У воді масою 40 г розчинили залізний купорос FeSO4 ∙ 7H2O масою 3,5 г. 

Обчисліть масову частку ферум(II) сульфату в отриманому розчині.
94. У якому об’ємі води (густина 1 г/мл) потрібно розчинити кристалогі-

драт Na2S2O3 ∙ 5H2O масою 62 г, щоб отримати розчин із масовою част-
кою солі натрій тіосульфату Na2S2O3 10 %?

95. Обчисліть масу води, що виділиться під час прожарювання глауберо-
вої солі Na2SO4 ∙ 10H2O масою 644 г.

96. Обчисліть масу води, що сполучається з безводним натрій сульфа-
том Na2SO4 масою 28,4 мг під час утворення кристалогідрату складу 
Na2SO4 ∙ 10H2O.

97. Обчисліть масу натрій сульфату декагідрату та масу води, необхідні 
для приготування розчину натрій сульфату масою 1,5 кг з масовою 
часткою солі 3,22 %.

98. Під час застосування цинку як мікродобрива його додають у кількості 
близько 4 кг цинк сульфату гептагідрату ZnSO4 ∙ 7H2O на гектар. Об-
числіть уміст безводної солі в цьому зразку кристалогідрату.

99. Обчисліть масову частку солі в розчині, отриманому додаванням води 
масою 500 г до: а) мідного купоросу масою 62,5 г; б) глауберової солі 
масою 80,5 г; в) залізного купоросу масою 278 г; г) манган(II) сульфат 
гептагідрату MnSO4 ∙ 7H2O масою 138,5 г; д) ферум(III) хлориду нонагі-
драту FeCl3 ∙ 9H2O масою 64,9 г.

100. виконайте навчальний проект «виготовлення розчинів для надання 
медичної допомоги».

тЕмА 1. РОЗЧиНи
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Висновки

1. суміші, в яких одна речовина рівномірно розподілена в іншій, нази-
вають дисперсними системами. За ступенем подрібнення речовин 
розрізняють такі типи дисперсних систем: зависі, колоїдні та істинні 
розчини.

2. відрізнити різні типи дисперсних системам можна, ґрунтуючись на 
їхніх оптичних властивостях: зависі — мутні або непрозорі, колоїдні 
розчини — прозорі, але розсіюють промінь світла, істинні розчини так 
само прозорі, але не розсіюють світло.

3. в істинних розчинах речовини подрібнені до окремих молекул або 
йонів.

4. Речовину, що міститься в розчині в надлишку й перебуває в тому са-
мому агрегатному стані, що й розчин, називають розчинником. інші 
компоненти називають розчиненими речовинами. На практиці мають 
справу переважно з розчинами, в яких розчинником є вода.

Лінгвістична задача
1. латиною слово gelare означає «мерзнути, застигати», а gelato — «морозиво». 
Припустіть, яке значення мають терміни «желе», «гель» та «желатин».
2. Грецькою aero означає «повітря» та hydro — вода, а латиною solvere — «розчиня-
ти» та suspensio — «підвішування». Що, на вашу думку, означають назви колоїдних 
систем «золі», «гідрозолі», «аерозолі» та «суспензії»?

•	Вода	 з’явилася	на	Землі	мільярди	років	 тому	у	вигляді	 водяної	пари	разом	
з газами, що виділялися з гарячих надр Землі. Близько 3,5 мільярдів років 
тому перші форми життя з’явилися саме у воді — незамінної для життя 
речовини.

•	Слово	 «емульсія»	 походить	 від	 латинського	 слова	 emulgere, що означає 
«доїти», оскільки першою з відомих емульсій було молоко.

•	На	 початку	 XXI	 століття	 вчені	 отримали	
принципово новий матеріал — аерогель. 
він схожий на звичайний гель, але замість 
води між колоїдними частинками міститься 
повітря. Аерогелям притаманні надзвичайні 
властивості: вони напівпрозорі, дуже легкі 
(зразок, як на малюнку, має масу близько 
2 г), їхня густина майже дорівнює густині 
повітря. До того ж вони дуже міцні (витри-
мують навантаження у 2000 разів більше за їхню масу) та мають над-
звичайно низьку теплопровідність (проводять теплоту гірше за повітря). 
NASA вже використовує різні аерогелі для будування космічних апаратів.

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.

Тема 1. Розчини
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Перевіряємо число атомів Гідрогену: 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 
(по 12 в обох частинах).

7. Оформлений електронний баланс виглядатиме так:

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

0 2

2O 4 2 O
−

−+ →e ×5 відновлення; O  — окисник 
0

2

3 2
N 5 N
− +

−− →e ×4 окиснення;
3

N
−

 — відновник

0 3 2 2

25O 4N 10 O 4N
− − +

+ → +



5

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

Тема 1. Розчини
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Обладнання: штатив із пробірками, піпетка.
Реактиви: розчини натрій карбонату, калій хлориду, кальцій хло-

риду, барій хлориду, магній хлориду, калій броміду, калій 
йодиду, калій ортофосфату, натрій сульфату, натрій суль-
фіту, аргентум(I) нітрату, хлоридної та сульфатної кислот, 
натрій або калій гідрокси-ду, лакмусу або метилового оран-
жевого.

Правила безпеки:
•  для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості ре-

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

у разі потрапляння їд-кої речовини змийте її великою кіль-
кістю води та протріть ушкоджене місце розведеним розчином 
боратної кислоти (у випадку потрапляння лугу) або розчином 
соди (у випадку кислоти);

•  для визначення запаху речовин не підносьте пробірку до об-
личчя, а спрямовуйте повітря рухами руки до себе.

Дослід 1. У дві пробірки налийте по 1 мл розчину натрій кар-
бонату. У пе-ршу пробірку прилийте декілька крапель розчину хло-
ридної кислоти, а в дру-гу — 1 мл розчину кальцій хлориду. Які 
зміни спостерігаєте? Ця реакція є оборотною чи необоротною? Скла-
діть рівняння реакцій в молекулярній, по-вній ті скороченій йонній 
формах. Чи відбуватимуться реакції, якщо замість розчину натрій 
карбонату використати нерозчинну сіль?

Дослід 2. У дві пробірки налийте по 1 мл розчину барій хло-
риду. У першу пробірку долийте 1 мл розчину натрій сульфату, 
у другу — розчин аргентум(I) нітрату. Які зміни спостерігаєте? Чи 
відрізняються осади в обох пробірках за виглядом та за складом? 
Складіть рівняння реакцій в молекуля-рній, повній ті скороченій 
йонній формах.

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
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Контрольні запитання

38. які суміші називають розчинами? які бувають розчини? Наведіть при-
клади.

39. Дайте визначення поняттям «дисперсна система», «розчинник», «роз-
чинена речовина», «емульсія», «суспензія».

40. Чим відрізняються за внутрішньою структурою зависі, колоїдні та іс-
тинні розчини? як їх можна відрізнити один від одного?

41. як можна довести або спростувати, що кава та чай — це істинні розчини?
42. Чи можна суміш із двох газів назвати розчином?
43. Назвіть спільні та відмінні ознаки істинних розчинів та механічних су-

мішей.

Завдання для засвоєння матеріалу

44. Наведіть приклади використання в побуті зависей, колоїдних та істин-
них розчинів.

45. медичний спирт є сумішшю, у 100 г якої міститься 96 г спирту та 4 г 
води. Чи можна дати однозначну відповідь, що в цьому розчині є роз-
чинником, а що — розчиненою речовиною? Чому?

46. Обчисліть масу розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 30  %, 
який містить 90 г кислоти.

47. визначте масу води, в якій необхідно розчинити 2 г натрій нітрату, 
щоб отримати розчин з масовою часткою солі 0,1 %.

48*. У додатковій літературі або інтернеті знайдіть інформацію про вико-
ристання колоїдних розчинів, емульсій та суспензій у різних галузях 
промисловості, медицині, будівництві тощо.

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо)

Вам знадобляться: невелика каструля, склянка, вода, желатин, 
картопляний або кукурудзяний крохмаль, куряче яйце, чай, 
кава, побутова лазерна указка.

Правила безпеки:
•  для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості речо-

вин;
•  пам’ятайте, що гарячі та холодні предмети однакові на вигляд, 

користуйтеся захисними рукавичками.тЕмА 1. РОЗЧиНи
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1. Виготовлення колоїдного розчину із желатину.
У невелику каструлю налийте склянку (0,2 л) води й нагрійте 

майже до кипіння. Вода має бути гарячою, але не кипіти (80–90 °С). 
У гарячу воду всипте половину чайної ложки желатину й ретельно 
перемішайте, поки весь желатин не розчиниться. Колоїдний розчин 
готовий. Дайте йому охолонути й випробуйте лазерною указкою. 
Для цього перелийте розчин у прозору склянку і в темній кімнаті 
спрямуйте промінь лазерної указки на розчин так, щоб ви побачили 
цей промінь збоку. Спрямуйте промінь указки крізь склянку зі зви-
чайною чистою водою. Порівняйте результати.

2. Виготовлення гелю (желе) із желатину.
Спосіб виготовлення желе такий самий, як і в досліді 1, тільки 

на одну склянку гарячої води вам знадобиться одна столова ложка 
желатину. Дайте охолонути отриманому колоїдному розчину до кім-
натної температури, а потім перелийте в прозору склянку та поставте 
в холодильник. Желе також можна випробувати лазерною указкою.

3. Виготовлення крохмального клейстеру.
У склянку всипте половину чайної ложки картопляного або куку-

рудзяного крохмалю й долийте 10–20 мл води. Ретельно перемішай-
те. У невелику каструлю налийте склянку води (0,2 л) та нагрій-
те до кипіння. Тоненьким струменем вилийте в окріп суміш води 
з крохмалем. Ретельно помішуйте впродовж 3–5 хвилин. Перелийте 
в прозору склянку та дайте охолонути. Колоїдний розчин випробуйте 
лазерною указкою, як описано в досліді 1. Якщо крохмалю взяти 
трохи більше, а воду замінити на ягідний відвар або сік, то ви отри-
маєте звичайний кисіль.

4. Виготовлення колоїдного розчину з яйця.
Візьміть одне куряче яйце й відділіть білок від жовтка. До білка 

обережно прилийте одну склянку води й обережними рухами пере-
мішуйте впродовж 1–2 хвилин. Утворений розчин перелийте в про-
зору склянку й випробуйте лазерною указкою.

5. Доведення, що чай і кава — також колоїдні розчини.
Заваріть чай та каву звичайним способом, але дуже розбавлені. 

Вони мають бути не темно-коричневого, а жовтуватого кольору. Ви-
пробуйте отримані розчини лазерною указкою.

За результатами дослідів зробіть висновки.

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

: розчини натрій карбонату, калій хлориду, кальцій хло-
риду, барій хлориду, магній хлориду, калій броміду, калій 
йодиду, калій ортофосфату, натрій сульфату, натрій суль-
фіту, аргентум(I) нітрату, хлоридної та сульфатної кислот, 
натрій або калій гідрокси-ду, лакмусу або метилового оран-

для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості ре-

остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі, на одяг; 
разі потрапляння їд-кої речовини змийте її великою кіль-

кістю води та протріть ушкоджене місце розведеним розчином 

готовий. Дайте йому охолонути й випробуйте лазерною указкою. 
Для цього перелийте розчин у прозору склянку і в темній кімнаті 
спрямуйте промінь лазерної указки на розчин так, щоб ви побачили 
цей промінь збоку. Спрямуйте промінь указки крізь склянку зі зви-
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ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 1

Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

Обладнання: штатив із пробірками, піпетка.
Реактиви: вода, хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій 

гідроксиду, столо-вий оцет, універсальний індикатор (розчин 
або індикаторний папір), харчові продукти й косметична про-
дукція (наприклад, лимон, шампунь, зубна паста, пральний 
порошок, газо-вані напої, соки тощо).

Правила безпеки:
•  для виконання дослідів використовуйте невеликі кількості ре-

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

разі потрапляння їд-кої речовини змийте її великою кількістю 
води та протріть ушкоджене місце розведеним розчином борат-
ної кислоти (у випадку потрапляння лугу) або розчином соди 
(у випадку кислоти).

1. У чотири пробірки налийте по 1–2 мл хлоридної кислоти, 
розчинів на-трій хлориду, натрій гідроксиду та столового оцту.

2. До кожної пробірки додайте по 2–3 краплі розчину універсаль-
ного ін-дикатору або опустіть туди індикаторний папірець. Зробіть 
висновки щодо наявності в кожній пробірці катіонів Гідрогену або 
гідроксид-іонів. Складіть рівняння дисоціації цих сполук.

3. Випробуйте універсальним індикатором зразки харчових про-
дуктів та косметичної продукції. Для випробування сухих зразків, 
як, наприклад, пральний порошок, їх необхідно розчинити в невели-
кій кількості води. Зро-біть висновки щодо кислотності середовища 
в кожному з досліджених про-дуктів.
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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 1. РОЗЧиНи
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звичайних молекул. Розчини таких ре-
човин також є колоїдними. Уже за ма-
лих концентрацій вони здатні перетво-
рити розчин на густий гель (мал. 3.3). 
Гель утворюється, коли водний розчин 
містить згущувач — його називають 
гелеутворювачем. Із харчових гелеут-
ворювачів найбільш відомі агар-агар 
і желатин. Агар-агар одержують із 
морських водоростей, а желатин міс-
титься у тваринних рештках: кістках, 
хрящах, копитах.

Гелі та інші колоїдні системи ви-
вчає окремий розділ — колоїдна хі-
мія, одним із засновників якої був наш 
співвітчизник Антон Володимирович 
Думанський.

Мал. 3.3. Гель — колоїдна систе-
ма, в якій колоїдні частинки втра-
тили здатність вільно переміщува-

тися в розчині

 Зависі та колоїдні системи можуть утворюватися не обов’язково за участі 
води. Різні подрібнені речовини можуть бути розподілені у твердому й  га-
зоподібному середовищах. Наприклад, дим являє собою маленькі тверді 
частинки, а туман — рідкі частинки, що розподілені в повітрі. такі систе-
ми називають аерозолями. якщо газувату речовину розподілити в рідині, 
то  утворюються піни, які також належать до зависей — це, наприклад, збиті 
вершки або мильна піна. Гази з твердими речовинами можуть утворювати 
тверді піни, як, наприклад, пемза або пінопласт.

Газована вода —  
гідрозоль вуглекисло-

го газу в напої

Дим — аерозоль  
твердих частинок  

у повітрі

туман — аерозоль  
крапель води  

у повітрі

§ 5. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників
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Залежність розчинності речовин від тиску
На відміну від рідин і твердих речо-

вин, розчинність газів залежить також 
від тиску: гази значно краще розчиняють-
ся за підвищення тиску. Вам, напевно, до-
водилося відкривати пляшку з газованою 
водою. Під час виготовлення газованих 
напоїв воду насичують вуглекислим газом 
за підвищеного тиску, а пляшку герметично закривають. У разі від-
криття пляшки тиск у ній знижується до атмосферного, розчинність 
вуглекислого газу різко зменшується і надлишковий вуглекислий 
газ починає виділятися, іноді настільки бурхливо, що разом з ним 
із пляшки виливається частина напою (мал. 5.4).

Висновки

1. Під розчинністю розуміють здатність речовин розчинятися в розчин-
никах. Кількісно розчинність характеризують максимальною кількістю 
речовини, що здатна розчинитися в 100 г розчинника.

2. За здатністю розчинятися речовини розподіляють на розчинні, мало-
розчинні та майже нерозчинні.

3. За підвищення температури розчинність твердих і рідких речовин 
збільшується, а газів — зменшується. Розчинність газів залежить від 
тиску: гази краще розчиняються за підвищення тиску.

Контрольні запитання

62. Наведіть приклади розчинних і нерозчинних у воді кислот.
63. Наведіть приклади солей: а) нерозчинних; б) малорозчинних; в) роз-

чинних.
64. які ви знаєте рідини й гази, що добре розчиняються у воді?

За підвищення тиску 
розчинність:
•  твердих та рідких ре-

човин не змінюється:
•  газуватих речовин 

збільшується.

 Під час азійського походу військо Олександра македонського навесні 
326  р.  до н.  е. дійшло до берегів інду. Але, вступивши на територію ін-
дії, солдати почали дуже хворіти на кишкові інфекції, що навіть змусило 
Олександра відступити. Утім, помітили, що солдати хворіли значно частіше, 
ніж воєначальники, хоча в походах усі жили в однакових умовах. тільки 
через 2000  ро ків виявили причину, чому так сталося: рядові воїни пили 
з олов’яних келихів, а в начальників були срібні. А срібло, хоча й у мізерній 
кількості, розчиняється у воді, надаючи їй бактерицидних властивостей 
(у  такій	 воді	 гинуть	 бактерії).	 Від	 XIX	 ст.	 до	 відкриття	 антибіотиків	 таку	
воду використовували для промивання ран.

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
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істинні розчини
Більшість розчинів, з якими ми маємо справу, є істинними, тому 

для зручності їх називають просто розчинами. Основною їхньою озна-
кою є те, що в таких розчинах речовини подрібнені до окремих моле-
кул або йонів, їх неможливо помітити навіть у потужний мікроскоп, 
тому вони завжди прозорі.

Розчин може бути забарвленим, як, наприклад, розчин мідного 
купоросу (мал. 3.4), або безбарвним, як розчини кухонної солі та 
цукру. Але істинний розчин завжди прозорий і в закритій посудині 
може зберігатися як завгодно довго (за умови, що розчинена речовина 
не вступає з водою в хімічну реакцію й не розкладається).

Розчини — це однорідні суміші змінного складу, що складаються з двох 
або більше компонентів, один з яких зазвичай є рідким.

Речовину, що міститься в розчині 
в надлишку й перебуває в тому само-
му агрегатному стані, що й розчин, 
називають розчинником, а інші ком-
поненти — розчиненими речовинами.  

відомий український і радянський учений, академік 
НАН України, член-кореспондент АН сРсР, один із за-
сновників колоїдної хімії в сРсР. 1903 року закінчив Ки-
ївський політехнічний інститут. його дипломна робота 
«Колоїдальне срібло» привернула увагу Д. і. менделє-
єва, який був присутній на захисті. із 1945 року очолю-
вав інститут загальної та неорганічної хімії в Києві. Удо-
сконалив методи дослідження колоїдної хімії, розробив 
метод визначення розмірів колоїдних частинок методом 
ультрацентрифугування. створив науковий напрямок за-
стосування колоїдної хімії в харчових технологіях: хлібо-
печенні, виробництві цукру, вина, пива, дріжджів, конди-
терських виробів. його ім’ям названо інститут колоїдної 
хімії та хімії води НАН України.

Антон Володими-
рович Думанський 

(1880–1967)

Мал. 3.4. в істинних розчинах окремих компо-
нентів не помітно: після розчинення мідного 

купоросу у воді розчин набуває синього забарв-
лення і залишається прозорим

Перші хімічні реакції, завдяки яким 
з’явилося життя на нашій планеті, від-
бувалися в «первинному бульйоні» — 
розчині різноманітних молекул у Світо-
вому океані. Отже, з точки зору сучасної 
науки життя зародилося саме в розчині.

Кров, лімфа, слина, цитоплазма та інші 
рідини живих організмів — це розчини 
різних речовин у воді. Часто у складі та-
ких розчинів є білкові молекули, отже, 
всі ці розчини є колоїдними. Можна 
впевнено стверджувати, що наш орга-
нізм — це суцільна колоїдна система.

Рідка їжа також переважно є колоїдним 
розчином, оскільки в її складі містяться 
білкові молекули та молекули інших по-
живних речовин. У більшості випадків 
тверда їжа — це також різні дисперсні 
системи.

Розчинені у воді речовини беруть участь 
у формуванні осадових порід та корис-
них копалин, зокрема крейди, мармуру, 
руд різних металів. Завдяки розчиненню 
мінералів у воді формуються сталактити 
та сталагміти в печерах.

Розчини деяких солей застосовують 
для підгодовування культурних рослин, 
у такий спосіб вносять мінеральні до-
брива в ґрунт

Багато ліків використовують у вигляді 
розчинів у воді або в спирті (настоянки). 
Мазі, креми та деякі інші лікувальні за-
соби — це суспензії або емульсії лікар-
ських речовин.

У хімічній промисловості багато проце-
сів відбувається в розчинах (у воді або 
інших розчинниках). Без застосування 
розчинів неможливе виготовлення папе-
ру, тканин, харчових кислот, мийних 
засобів тощо.

Значення розчинів у природі  
та житті людини



7

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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А
Амфотерні речовини  217
Аніон  81
Атом  5, 47 
Атомна одиниця маси  13
Атомна орбіталь  59 

В
Валентність  8

Відносна атомна маса  13 

Відносна густина газів  142

Відносна молекулярна маса  14

Г
Галогени  25 
Генетичний зв’язок  234
Гідрати  8
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Ґ
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З
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Закон збереження маси речовин  9
Зв’язок
— йонний  104
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Електронегативність  99
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І
Ідеальний газ  138

Ізотоп  54

Індекс  6

Індикатори  175
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Й
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К
Каталізатор  11

Катіон  81

Кисень  11

Кислоти  32

Кислотно-основні взаємодії  162

Кількість речовини  126

Коефіцієнт  9 

Л
Лужні елементи  24
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Відповіді на розрахункові задачі

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 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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Додаток 2

Основні фізичні величини, що використовують в хімії

Сим-
вол

Назва
Одиниця 

вимірюван-
ня в СІ

Кратні одиниці

m Маса кг 1 т = 1000 кг, 1 кг = 1000 г,  
1 г = 1000 мг

Ar Відносна атомна 
маса

— —

Mr Відносна 
молекулярна маса

— —

M Молярна маса кг/моль 1 кг/моль = 1000 г/моль

n Кількість 
речовини

моль 1 кмоль = 1000 моль,  
1 моль = 1000 ммоль

N Число частинок — —

NA Стала Авогадро моль–1 NA = 6,022 ∙ 1023

V Об’єм м3 1 м3 = 1000 дм3, 1 дм3 =  
= 1 л = 1000 см3, 1 см3 = 1 мл

Vm Молярний об’єм м3/моль Vm = 0,02242 м3/моль =  
= 22,42 л/моль

ρ Густина кг/м3 1 кг/м3 = 1 г/л = 1000 г/мл

DA(B) Відносна густина 
газу

— —

∆H Зміна ентальпії Дж/моль 1 МДж = 1000 кДж,  
1 кДж = 1000 Дж

t Температура за 
шкалою Цельсія

Градуси 
Цельсію

—

T Абсолютна 
температура

K, градуси 
Кельвіну

T, K = t °C + 273,15

v Швидкість реакції моль/с —

252

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.

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.
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Календарне планування уроКів з хімії у 9 Класі  
(70 годин, 10 годин — резервні)

Номер 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу (3 години)

1 Склад і фізичні властивості основних класів неорганічних сполук

2 Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук

3 Хімічний зв’язок і будова речовин.

Тема 1. розчини (20 годин)

4
Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Значення 
розчинів у житті людини

5
Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття 
про кристалогідрати.

6 Водневий зв’язок, його значення

7 Розчинність речовин у воді, її залежність від різних чинників

8
Характеристики розчинів: насичені й ненасичені, розведені та концен-
тровані розчини, масова частка розчиненої речовини

9
Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з криста-
логідрату

10 Розв’язування розрахункових задач

11 Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

12 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

13 Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації

14 Поняття про рН розчину. Кислотність середовища

15 Реакції обміну між розчинами електролітів. 

16 Складання йонно-молекулярних рівнянь реакцій обміну

17
Практична робота №1 «Реакції йонного обміну між електролітами у 
водних розчинах»

18 Виявлення йонів у розчинах. Поняття про якісні реакції

19 Практична робота №2 «Розв’язування експериментальних задач»

20 Презентація навчальних проектів № 1, 2, 3

21 Презентація навчальних проектів № 4, 5, 6

22 Узагальнення знань з теми «Розчини»

23 Контроль знань з теми «Розчини»

Тема 2. хімічні реакції (12 годин)

24 Окисно-відновні реакції. Значення окисно-відновних реакцій.

25 Окисники й відновники.

26 Метод електронного балансу

27 Складання електронного балансу для окисно-відновних реакцій

28 Екзотермічні та ендотермічні реакції. Тепловий ефект реакції

29 Термохімічні рівняння

30 Швидкість хімічної реакції

31 Залежність швидкості реакції від різних чинників

32 Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

33 Презентація навчальних проектів № 7, 8



Номер 
уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання

34 Урок узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

35 Контроль знань з теми «Хімічні реакції»

Тема 3. початкові поняття про органічні сполуки (20 годин + 4 години резервного часу)

36 Вступ до органічної хімії. Органічні речовини, їхні відмінності від 
неорганічних

37 Вуглеводні. Метан, його фізичні властивості та поширеність у природі

38 Гомологи метану, їхній склад і структурні формули

39 Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану

40 Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Розв’язування задач

41 Етен і етин — ненасичені вуглеводні: формули, фізичні та хімічні влас-
тивості й застосування

42 Поняття про полімери  на прикладі поліетилену. Застосування поліети-
лену

43 Природні джерела вуглеводнів

44 Поняття про спирти. Етанол: фізичні й хімічні властивості, застосуван-
ня

45 Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

46 Багатоатомні спирти. Гліцерол: фізичні та хімічні властивості, застосу-
вання

47 Карбонові кислоти. Етанова кислота: фізичні й хімічні властивості, 
застосування

48 Практична робота № 3 «Властивості етанової кислоти»

49 Поняття про вищі карбонові кислоти. Мило та його мийна дія

50 Жири: склад, фізичні властивості, біологічна роль

51 Вуглеводи. Глюкоза та сахароза: склад, фізичні та хімічні властивості, 
поширеність у природі

52 Крохмаль та целюлоза: склад, фізичні й хімічні властивості, пошире-
ність у природі

53 Практична робота № 4 «Виявлення органічних сполук у харчових про-
дуктах»

54 Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків

55 Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких 
органічних забруднювачів

56 Презентація навчальних проектів № 9, 10, 11

57 Презентація навчальних проектів № 12, 13, 14

58 Узагальнення знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

59 Контроль знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

Тема 4. узагальнення знань з хімії (5 годин + 1 година резервного часу)

60 Багатоманітність речовин. Значення хімії в житті суспільства

61 Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння науко-
вої картини світу

62 Розвиток хімічної науки в Україні

63 Хімічна промисловість України

64 Презентація навчальних проектів № 15, 16, 17, 18

65 Підсумковий урок курсу хімії 9 класу



ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Підручник є складовою лінійки підручників для 7–9 
класів. Відмітними рисами цього видання є повнота 
і доступність викладу матеріалу, дворівневість його 
подання, авторська система завдань та авторські 
відео, які були підготовлені спеціально для цього 
підручника. 
Видається українською та російською мовами.

Х І М І ЯХ І М І Я
О. В. Григорович

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, відеофрагменти, 
тематичне онлайн-тестування

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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