
 1 

П р А Т  « В Н З  М А У П »  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ» 

 
(для бакалаврів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2018 
  



 2 

 
Підготовлено кандидатом фармацевтичних наук, доцентом Джан Т.В. 
 
Затверджено на засіданні кафедри загальної та клінічної фармації 

(протокол №6 від 19 січня 2018 р.) 
 
Схвалено Вченою радою Факультету фармації ПрАТ «ВНЗ МАУП» 

(протокол №6 від 19 січня 2018 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джан Т.В. Методичні рекомендації до забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» (для 
бакалаврів). – К.: МАУП, 2018. 

 
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний 

план дисципліни, перелік тем з рекомендаціями для самостійного вивчення, 
питання для самоконтролю, , тести, список літератури. 

 
 
 
 
 
 
 
 

© П р А Т  « В Н З  М А У П » , 2018 

  



 3 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна та 
неорганічна хімія» – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 
програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна та 
неорганічна хімія» – засвоєння відповідних знань, їх закріплення та 
систематизація, а також їх застосування при виконанні практичних завдань. 
Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 
занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна та 
неорганічна хімія» визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а 
також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел; 

2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 
опрацювання; 

3) виконання домашніх завдань; 
4) виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних 

таблиць та інших робіт; 
5) підготовка до практичних занять; 
6) підготовка до різних форм поточного контролю; 
7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
8) підготовка контрольної роботи. 
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути 
зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу. 
Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для 
самоконтролю. 

Домашнє завдання з дисципліни «Ефективні та безпечні методи 
хімічних досліджень» виконується з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на 
самостійне опрацювання.  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Модуль 1. Загальна хімія 

 
Змістовий модуль 1. 

Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії. Будова речовини і 
періодичний закон Д.І.Менделєєва 

 
Конкретні цілі: 
Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для 

розв’язання відповідних задач. 
Класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та 

хімічної будови. 
Пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою 

хімічних реакцій. 
Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови 

атома. 
Застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що 

визначають послідовність заповнення електронами атомних орбіталей, для 
зображення електронних і електроно-графічних формул атомів та йонів 
елементів. 

Засвоїти сучасне визначення періодичного закону. 
Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, 

спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей 
простих речовин і сполук елементів на основі електронної будови їх атомів. 

Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку. 
Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості 

речовин у залежності від типу зв’язку у молекулі. 
У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати 

властивості речовин у різних агрегатних станах. 
 
Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Атомно-молекулярне 

вчення. Основні закони хімії. Основні класи неорганічних сполук 
Предмет, завдання та методи хімії. Місце неорганічної хімії в системі 

природничих наук та фармацевтичної освіти. Значення хімії для розвитку 
медицини і фармації. Речовина. Чистота хімічних речовин. Умовні 
позначення ступеня чистоти (класифікація речовин за чистотою). Теоретичні 
основи очищення речовин. Фізичні константи, як спосіб ідентифікації 
речовини. Основні етапи розвитку хімії. Атомно-молекулярне вчення. 
Поняття про атом і його основні характеристики: відносна атомна маса, заряд 
і порядковий номер елемента в періодичній системі, хімічний символ. 
Ізотопи. Поняття про молекулу, структура молекул і властивості. Відносна 
молекулярна маса, молярна маса речовин. 

Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, їх класифікація і 
номенклатура. Гідроксиди, їх класифікація і номенклатура. Кислоти, їх 
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класифікація і номенклатура. Солі, їх класифікація (середні, основні, кислі, 
оксосолі, подвійні, змішані). Номенклатура солей. 

Основні закони хімії: закон збереження маси, закон сталості складу і 
його сучасне трактування, закон Авогадро. Мольний об’єм газу. Зв’язок між 
густиною газу і його молекулярною масою. Приведення газів до нормальних 
умов, рівняння Клапейрона-Менделєєва. Хімічні формули, їхні типи, 
складання формул за даними хімічного аналізу або рівнянь хімічних реакцій. 
Якісна і кількісна інформація, що випливає з хімічних формул та рівнянь. 
Хімічні рівняння. Складання молекулярних та йонних рівнянь різних типів 
хімічних реакцій. Стехіометрія. Розрахунки за хімічними формулами та 
рівняннями.Хімічний еквівалент, його сучасне визначення. Молярна маса 
еквівалента. Розрахунки молярних мас еквівалента простих і складних 
сполук. Закон еквівалентів. 

 
Тема 2. Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 
Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома. Спектри 

атомів. Квантовий характер поглинання і випромінювання енергії. 
Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастинок. Рівняння де Бройля. 
Хвильові властивості мікрочастинок і принцип невизначеності Гейзенберга. 
Характер руху електронів в атомі. Хвильова функція в системах 
мікрочастинок. Електронні енергетичні рівні атома. Головне квантове число. 
Форма s-, p- і d-орбіталей атома. Орбітальне, магнітне і спінове квантові 
числа. Їхній фізичний зміст. Принципи та правила, що визначають 
послідовність заповнення атомних орбіталей електронами: принцип 
найменшої енергії, принцип Паулі, правило Хунда, правила Клечковського, 
правило симетрії. Електронні та електроно-графічні формули атомів 
елементів та їх йонів. 

Природна та штучна радіоактивність. Токсична дія радіонуклідів. 
Радіофармацевтичні препарати, що використовують для лікування 
(препарати Кобальту, Фосфору, Йоду) та діагностики (препарати Калію, 
Фосфору) різних захворювань. 

Періодичний закон Д.І. Менделєєва і його пояснення на основі сучасної 
теорії будови атомів. Періодичний закон як приклад дії законів діалектики. 
Структура періодичної системи елементів: періоди, групи, родини. Варіанти 
періодичної системи.  

Періодичний характер зміни властивостей елементів: радіус, енергія 
активації, енергія спорідненості до електрона, відносна електронегативність. 
Вплив будови зовнішніх електронних оболонок на хімічні властивості 
елементів. Періодичний характер зміни властивостей простих речовин, 
гідридів, оксидів. Внутрішня та вторинна періодичність. 

 
Тема 3. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 
Механізм утворення хімічного зв’язку (ХЗ) між атомами. Типи хімічного 

зв’язку. Фізико-хімічні властивості сполук з ковалентним, йонним і 
металічним зв’язком. Експериментальні характеристики зв’язків: енергія, 
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довжина, напрямленість. Насиченість, направленість і полярність 
ковалентного зв’язку. Утворення зв’язків. Метод валентних зв’язків (ВЗ). 
Визначення кратності і ковалентності за методом ВЗ. Донорно-акцепторний 
механізм утворення ковалентного зв’язку. Гібридизація атомних орбіталей. 
Просторова будова молекул. Полярні і неполярні молекули. Йонний зв’язок 
та його властивості. Будова та властивості сполук з йонним типом зв’язку. 
Металічний зв’язок. Основні положення методу молекулярних орбіталей 
(МО). Зв’язуючі, розпушуючі і незв’язуючі МО, їх енергія та форма, 
енергетичні діаграми МО. Кратність зв’язку в методі МО. Міжмолекулярні 
взаємодії (орієнтаційні, індукційні, дисперсні). Водневий зв’язок і його 
біологічна роль. 

 
Змістовий модуль 2.  

Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Розчини. Основні типи 
хімічних реакцій 

Конкретні цілі: 
Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти. 
Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та 

гідролізу речовин. 
Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну 

частку, молярну концентрацію еквівалента та титр за вказаними 
значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника. 

Вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, 
моляльною концентрацією, молярною концентрацією еквіваленту або 
титром. 

Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і 
застосувати його на практиці. 

Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа. 
Розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних 

реакцій, процесів розчинення речовини, дисоціації кислот та основ. 
Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та 

пояснювати термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись 
значеннями ентропії та енергії Гіббса. 

Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило 
Вант-Гоффа для обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій. 

Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом 
ЛеШательє. 

Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації. 
Застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких 

електролітів, води, малорозчинних електролітів, використовувати табличні 
дані величин Кдис, ДР для визначення концентрації відповідних йонів. 

Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, 
константу дисоціації, концентрацію слабкого електроліту та кислотність 
середовища. 
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Розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною 
добутку розчинності, визначити умови осадження і розчинення цієї сполуки. 

Трактувати основні положення теорії сильних електролітів. 
Застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, 

кислих солей і солей, утворених багатозарядним катіоном або аніоном і 
запропонувати для них вираз для константи гідролізу та формулу для її 
розрахунку. 

Розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та 
кислотність середовища. 

Засвоїти основні поняття окисно-відновних процесів. 
Аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук 

елементів залежно від їх положення у періодичній системі та ступеня 
окиснення. 

Застосувати метод електронного балансу та електронно-іонний метод 
для знаходження коефіцієнтів у рівняннях окисно-відновних реакцій. 

Визначати тип окисно-відновної реакції. 
Розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника. 
Розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначати напрямок 

перебігу ОВР. 
Застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і 

складу комплексних сполук. 
Аналізувати електронну будову атомів елементів з метою 

встановлення їх здатності до комплексоутворення. 
Класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного йону, 

природою ліганду, кислотністю водного розчину та кількістю і характером 
атомів комплексоутворювача. 

Називати комплексні сполуки. 
Визначати вид ізомерії комплексних сполук. 
Застосувати метод валентних зв’язків для пояснення механізму 

утворення хімічного зв’язку в комплексних сполуках. 
Запропонувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї 

величин трактувати її поведінку в розчині. 
Наводити приклади використання комплексних сполук у 

фармацевтичному аналізі та медицині. 
 
Тема 4. Основні поняття хімічної термодинаміки. Термохімія. 

Напрямленість хімічних процесів. Хімічна кінетика та рівновага 
Поглинання та виділення різних видів енергії при хімічних 

перетвореннях. Теплота і робота, як характеристики процесів. Внутрішня 
енергія і ентальпія речовин. Перший закон термодинаміки. Стандартні умови 
і стандартні ентальпії утворення і згоряння речовин. Теплоти хімічних 
реакцій при сталій тем пературі і тиску. Термохімічні рівняння, їх 
особливості та обчислення на основі термохімічних рівнянь. Закон Гесса. 
Розрахунки стандартних ентальпій хімічних реакцій і фізико-хімічних 
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перетворень (процесів розчинення речовини, гідратації, дисоціації кислот та 
основ) на основі закону Гесса. 

Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію як міру 
неупорядкованості системи (рівняння Больцмана). Енергія Гіббса як критерій 
самочинного перебігу хімічних реакцій і характеристика термодинамічної 
стійкості хімічних сполук. Таблиці стандартних енергій Гіббса, їх 
використання для визначення напрямку перебігу процесу. 

Середня та миттєва швидкість реакції. Поняття про механізм реакцій. 
Прості та складні реакції. Чинники, що впливають на швидкість хімічних 
реакцій у гомогенних та гетерогенних системах. Закон дії мас. Константа 
швидкості хімічної реакції, її фізичний зміст.  

Порядок та молекулярність реакції. Рівняння константи швидкості 
реакції першого порядку.  

Залежність швидкості реакції від температури (рівняння Арреніуса та 
правило Вант-Гоффа). Енергія активації. Залежність енергії активації від 
механізму перебігу реакції. Теорії активних зіткнень молекул та перехідного 
стану. Каталіз. Енергія активації каталітичних реакцій та механізм дії 
каталізаторів. Поняття про ферментний каталіз у біологічних системах. 

Оборотні і необоротні хімічні реакції та стан хімічної рівноваги. 
Кількісна характеристика стану хімічної рівноваги. Константа хімічної 
рівноваги та її зв’язок зі стандартною зміною енергії Гіббса. Принцип 
ЛеШательє-Брауна. 

 
Тема 5. Вчення про розчини. Способи вираження складу розчинів. 

Теорія електролітичної дисоціації. Протеолітичні процеси. Рівновага в 
розчинах малорозчинних електролітів 

Суть основних положень: розчини, розчинник, розчинена речовина. 
Розчинність. Розчини газуватих, рідких та твердих речовин. Вода як один з 
найпоширеніших розчинників у біосфері і хімічній технології. Роль водних 
розчинів у життєдіяльності організмів. Неводні розчинники і розчини. 

Процес розчинення як фізико-хімічне явище (Д.І. Менделєєв, М.С. 
Курнаков). Розчинність твердих речовин у рідинах, чинники, що впливають 
на розчинність. Розчинність газів у рідинах, її залежність від парціального 
тиску (закон Генрі, Генрі-Дальтона), від температури, концентрації 
розчинених у воді електролітів (закон Сєчєнова). 

Способи вираження складу розчинів. Масова, об’ємна та масо-об’ємна 
частка розчиненої речовини. Молярна концентрація. Молярна концентрація 
еквівалента. Моляльність розчину. Мольна частка розчиненої речовини. Титр 
розчину. Приготування розчинів із заданим складом. 

Розвиток І.М. Каблуковим теорії електролітичної дисоціації С. 
Арреніуса. Поняття про сильні і слабкі електроліти. Теорія розчинів сильних 
електролітів. Йонна сила розчинів, коефіцієнт активності та активність йонів 
сильних електролітів в розчинах. Розчини слабких електролітів. Ступінь 
дисоціації. Залежність ступеня дисиціації від концентрації (закон розведення 
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Оствальда). Застосування закону дії мас до дисоціації слабких електролітів. 
Константа дисоціації. Ступінчастий характер дисоціації. . 

Теорії кислот і основ (Арреніуса, Брендстеда-Лоурі, Льюїса). Амфотерні 
електроліти (амфоліти). Кількісні характеристики сили кислот та основ. 
Дисоціація води. Йонний добуток води. Характеристика кислотності 
середовища. Водневий та гідроксильний показники (рН та рОН) розчинів 
слабких та сильних кислот і основ. 

Протолітичні процеси та їх напрямленість. Гідроліз катіонів, аніонів і 
сумісний гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Зміщення рівноваги 
протолітичних реакцій. Роль протолітичних реакцій при метаболізмі ліків та 
в аналізі лікарських препаратів. Хімічна несумісність лікарських речовин. 

Рівновага між розчином і осадом малорозчинних електролітів. Добуток 
розчинності (ДР). Умови утворення і розчинення осадів. 

 
 
Тема 6. Основні типи хімічних реакцій. Реакції з перенесенням 

електронів. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки 
Електронна теорія окисно-відновних реакцій (ОВР). Окисно-відновні 

властивості елементів і їх сполук у залежності від положення в періодичній 
системі. Ступінь окиснення атомів елементів у сполуках і правила його 
розрахунку. Зміна ступеня окиснення в ОВР. Поєднані пари окисно-
відновних процесів. Окисно-відновна двоїстість. Поняття про вплив 
кислотності середовища на характер продуктів та напрямленість ОВР.  

Визначення напрямку окисно-відновного процесу, окисно-відновні 
потенціали, стандартна зміна енергії Гїббса в окисно-відновних процесах. 
Використання окисно-відновних реакцій у хімічному аналізі та аналізі 
лікарських засобів. Роль окисно-відновних процесів у метаболізмі. 

Сучасний зміст поняття «комплексна сполука» (КС). Будова КС за 
Вернером: центральний атом, ліганди, координаційне число, внутрішня і 
зовнішня координаційні сфери КС. Природа хімічного зв’язку в КС (метод 
ВЗ і теорія кристалічного поля). Спектри і магнітні властивості КС. Умови 
перебігу реакцій комплексоутворення. Утворення і дисоціація КС в розчинах. 
Константи стійкості та константи нестійкості комплексних йонів (ступінчасті 
та загальні).  

Класифікація, номенклатура та ізомерія КС. Комплексні кислоти, 
основи, солі. Карбоніли металів, хелатні і макроциклічні КС. Кластерні і 
клатратні сполуки. Біологічна роль КС. Металоферменти, поняття про будову 
їхніх активних центрів. Утворення комплексів між неорганічними і 
біологічними сполуками. Метало-лігандний гомеостаз. Хімічні основи 
використання КС у фармацевтичному аналізі і медицині. 

 
Модуль 2. Неорганічна хімія 

 
Змістовий модуль 3.  

Елементи головних підгруп періодичної системи елементів 
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Конкретні цілі: 
Класифікувати хімічні елементи за різними критеріями. 
Трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 

електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих 
речовин із зростанням їх атомного номеру. 

Порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, 
пероксидів, надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх 
положення у періодичній системі елементів. 

Пояснювати хімічні властивості простих речовин і сполук s-елементів 
за допомогою рівнянь хімічних реакцій. 

Трактувати явище амфотерності на прикладі взаємодії берилію та 
його оксиду і гідроксиду з кислотами та лугами. 

Пояснювати твердість води та методи її усунення. 
Трактувати окисно-відновну двоїстість гідроген пероксиду. 
Запропонувати можливі ступені окиснення та пояснити хімічну 

активність простих речовин р-елементів залежно від конфігурації 
валентних електронів. 

Трактувати збуджений стан атомів та гібридизацію їх атомних 
орбіталей і форму молекул на прикладі утворення відповідних сполук. 

Трактувати підсилення металічних властивостей простих речовин р-
елементів у підгрупі та зменшення у періоді із зростанням заряду ядра їх 
атомів. 

Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук р-
елементів за допомогою рівнянь хімічних реакцій. 

Порівняти умови одержання, стійкість та хімічну активність оксидів, 
гідрогенпохідних, галогенидів, гідроксидів і солей залежно від ступеню 
окиснення та положення р-елементів у періодичній системі. 

Аналізувати здатність сполук р-елементів до участі в реакціях 
комплексоутворення . 

Пояснювати окисно-відновні та кислотно-основні властивості сполук р-
елементів залежно від ступеня окиснення елементу. 

Пояснювати методи добування та хімічні властивості полімерних 
кислот та їх солей. 

Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів р-елементів. 
Запропонувати прості речовини і сполуки р-елементів, які 

застосовують у фармацевтичному аналізі та медицині. 
 
Тема 7. Хімічні елементи, їх класифікація. Гідроген та його сполуки 
Поняття про хімічні елементи, їх класифікація за походженням, 

хімічними властивостями, будовою зовнішнього енергетичного рівня, 
поширенням у природі, значенням для організму.  

Класифікація біоелементів, їх вміст у організмі. Зв’язок фізико-хімічних 
параметрів елементів з їх положенням у періодичній системі і вмістом в 
організмі. 
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Загальна характеристика елемента. Особливості положення в ПСЕ. 
Водень як проста речовина. Особливості поведінки Гідрогену в сполуках з 
сильно- і слабополярними зв’язками. Йони Гідрогену і гідроксонію. Реакції 
водню з киснем, галогенами, металами, оксидами. Характеристика і 
реакційна здатність зв’язку Гідрогену з іншими поширеними елементами. 
Вода як важлива сполука Гідрогену, її фізичні та хімічні властивості. 
Аквакомплекси і кристалогідрати. Дистильована, очищена та апірогенна 
вода, одержання та застосування у фармації. Природні води, екологічні 
забруднення води, типи мінеральних вод. Пероксид гідрогену. Будова 
молекули, одержання, кислотно-основні та окисно-відновні характеристики, 
використання в медицині і фармації. 

 
Тема 8. s-елементи ІА групи. Лужні метали 
Загальна характеристика s-елементів ІА групи. Поширення в природі. 

Біологічна роль елементів у мінеральному балансі організму. 
Макроелементи, їх вміст у організмі. Йонофори та їх роль у мембранному 
перенесенні йонів Калію і Натрію. Характеристика йонного стану цих 
елементів. Металічний стан лужних металів. Відмінність Літію від інших 
лужних металів. Взаємодія з простими і складними речовинами. Бінарні 
сполуки лужних металів: гідриди, оксиди, пероксиди, супероксиди, озоніди. 
Гідроксиди лужних металів, солі та їх властивості, застосування. Хімічні 
основи застосування сполук Літію, Натрію і Калію в медицині. 

 
Тема 9. s-елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні 

елементи 
Загальна характеристика. Відновні властивості простих речовин 

елементів. Порівняльна характеристика властивостей берилію, магнію та 
кальцію. Характер взаємодії простих речовин з водою, розчинами кислот та 
основ. Берилій. Хімічна активність. sр-Гібридизація атомних орбіталей 
Берилію. Амфотерність берилію, його оксиду та гідроксиду. Аква- та 
гідроксокомплекси Берилію. Розчинність у воді та гідроліз солей Берилію. 
Подібність Берилію з Алюмінієм (діагональна подібність), її причини. 
Магній. Оксид та гідроксид Магнію. Розчинність солей Магнію у воді та їх 
гідроліз. Йон Магнію як комплексоутворювач. Хлорофіл. Лужноземельні 
метали. Загальна характеристика. Фізико-хімічні властивості та 
характеристика найважливіших сполук. Основний характер оксидів та 
гідроксидів. Розчинність гідроксидів та солей у воді. Реакції виявлення 
катіонів Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+. Реакції катіонів IIА групи з комплексонами 
(на прикладі ЕДТА). Твердість води, одиниці її вимірювання. Методи її 
усунення. Сполуки Кальцію в кістковій тканині, подібність йонів Кальцію і 
Стронцію, ізоморфне заміщення (проблема стронцій-90). Токсичність 
Берилію і Барію. Біологічна роль Кальцію та Магнію. Хімічні основи 
застосування сполук Магнію, Кальцію і Барію в медицині й фармації. 
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Тема 10. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній. Підгрупа Галію 
(Галій, Індій, Талій) 

Загальна характеристика елементів ІІІА групи. Електронна дефіцитність, 
її вплив на властивості елементів та їх сполук. Зміна стійкості сполук зі 
зміною ступеня окиснення +3 і +1 в групі. Загальна характеристика Бору. 
Проста речовина та її хімічна активність. Бориди. Сполуки з Гідрогеном 
(борани), особливості стереохімії і природа зв’язку. Гідридоборати. 
Галогеніди Бору, гідроліз і комплексоутворення. Бор(ІІІ) оксид і боратні 
кислоти, рівновага у водному розчині. Борати як похідні різних простих і 
полімерних кислот Бору. Тетраборат натрію. Естери боратної кислоти. 
Борорганічні сполуки. Біологічна роль Бору. Антисептичні властивості 
боратної кислоти та її солей. Алюміній. Загальна характеристика. Проста 
речовина та її хімічна активність. Амфотерність алюмінію, його оксиду та 
гідроксиду. Алюмінати. Йон алюмінію як комплексоутворювач. Безводні солі 
Алюмінію і кристалогідрати. Особливості будови. Галогеніди. Гідрид 
алюмінію. Фізико-хімічні основи застосування Алюмінію та його сполук у 
медицині, фармації та косметології. 

 
Тема 11. р-Елементи IVА групи. Карбон та Силіцій. Підгрупа 

Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум) 
Загальна характеристика елементів ІVА групи. Алотропія Карбону. Типи 

гібридизації атома Карбону і будова молекул, що містять Карбон. Карбон як 
основа всіх органічних молекул. Біологічна роль Карбону і хімічні основи 
застосування його неорганічних сполук. Фізичні та хімічні властивості 
простих речовин. Активоване вугілля як адсорбент. Карбон з від’ємним 
значенням ступеня окиснення. Карбіди активних та перехідних металів, їх 
властивості та застосування. 

Сполуки Карбону(ІІ). Оксид Карбону(ІІ), його кислотно-основні та 
окисно-відновні характеристики. Оксид Карбону(ІІ) як ліганд, хімічні основи 
його токсичності. Ціанідна кислота, прості і комплексні ціаніди. Хімічні 
основи токсичності ціанідів. Сполуки Карбону(IV). Оксид Карбону(IV), хімія 
і природа зв’язку, рівновага у водному розчині. Карбонатна кислота, 
карбонати і гідрогенкарбонати, їх гідроліз і термоліз. Сполуки Карбону з 
галогенами і Сульфуром. Хлорид карбону(IV), карбоксидихлорид (фосген), 
фреони. Сірковуглець і тіокарбонати. Тіоціанати і ціанати. Фізичні та хімічні 
властивості, застосування. 

Силіцій. Загальна характеристика. Основна відмінність Силіцію від 
Карбону, відсутність π-зв’язків у сполуках. Біологічна роль. Силіциди. 
Сполуки з Гідрогеном (силани), їх окиснення і гідроліз. Тетрафторид і 
тетрахлорид силіцію, їх гідроліз. Гексафторосилікати. Оксигеновмісні 
сполуки Силіцію, оксид силіцію(IV). Силікагель, його використання. Скло, 
його властивості та стійкість. Силікатні кислоти. Силікати, їх розчинність і 
гідроліз. Природні силікати й алюмосилікати. Цеоліти. Силіційорганічні 
сполуки. Силікони і силоксани. Застосування в медицині сполук Силіцію. 
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Елементи підгрупи Ґерманію. Загальна характеристика. Стійкість сполук 
з Гідрогеном. Сполуки з галогенами типу EF2 і EF4, їхня поведінка у водних 
розчинах. Станумхлористоводнева кислота. Оксиди. Амфотерність оксидів. 
Оксигеновмісні сполуки, кислоти та солі. Германати, станати, станіти. 
Гідроксокомплекси Стануму та Плюмбуму. Відновні властивості сполук 
Стануму(II). Оксид плюмбуму(IV) як сильний окисник. Розчинні і нерозчинні 
солі Стануму і Плюмбуму. Окисно-відновні реакції у розчинах. Хімізм 
токсичної дії сполук Плюмбуму. Застосування в медицині препаратів, що 
містять Плюмбум (оксид плюмбуму(ІІ), ацетат плюмбуму). Хімічні основи 
використання сполук Стануму та Плюмбуму в аналізі фармацевтичних 
препаратів. Плюмбуморганічні сполуки (тетраетилплюмбум), їх токсичність. 

 
Тема 12. р-Елементи VА групи. Нітроген та та Фосфор. Підгрупа 

Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 
Загальна характеристика елементів VА групи. Нітроген, Фосфор, Арсен 

в організмі, їх біологічна роль, знаходження в природі та організмі. 
Нітроген. Загальна характеристика. Сполуки з різними значеннями 

ступенів окиснення. Азот як проста речовина. Причини малої хімічної 
активності. Молекула азоту як ліганд. Сполуки з від’ємним ступенем 
окиснення. Нітриди. Амоніак, кислотно-основна та окисно-відновна 
характеристика, реакції заміщення. Похідні амоніаку. Аміди, Амоніакати. 
Йон амонію та його солі, кислотно-основні властивості, термічне 
розкладання. Гідразин та гідроксиламін. Кислотно-основна та окисно-
відновна характеристики. Азотистоводнева кислота, азиди, їх стійкість. 
Сполуки Нітрогену з додатним ступенем окиснення. Оксиди Нітрогену. 
Будова молекул і природа зв’язку. Способи одержання. Кислотно-основні та 
окисно-відновні властивості. Нітритна кислота та нітрити, їх властивості. 
Нітратна кислота та нітрати, кислотно-основна та окисно-відновна 
характеристика. Термічна стійкість, застосування. «Царська вода». Механізм 
токсичної дії оксидів Нітрогену та нітратів. 

Фосфор. Загальна характеристика. Алотропні видозміни Фосфору, їх 
хімічна активність. Фосфіди, фосфін, порівняння їх з відповідними 
сполуками Нітрогену. 

Сполуки Фосфору з позитивним значенням ступеня окиснення. 
Галогеніди, їх гідроліз. Оксиди, стереохімія і природа зв’язку, взаємодія з 
водою і спиртами. Фосфатна(І) і фосфатна(ІІІ) кислоти, будова молекул, 
кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Ортофосфатна кислота та її 
йони; дигідрогенфосфати, гідрогенфосфати і фосфати, їх кислотно-основні 
властивості. Дифосфатна кислота. Ізополі- і гетерополіфосфатні кислоти. 
Метафосфатна кислота, порівняння її з нітратною кислотою. Якісна реакція 
на фосфат-іон. Біологічна роль Фосфору та його сполук. 

Елементи підгрупи Арсену. Загальна характеристика. Сполуки Арсену, 
Стибію та Бісмуту з Гідрогеном у порівнянні з амоніаком та фосфіном. 
Визначення Арсену та Стибію методом Марша. Сполуки з додатним 
ступенями окиснення. Галогеніди і зміна їхніх властивостей в групі. Оксиди і 
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гідроксиди елементів(ІІІ) та елементів(V), їхні кислотно-основні та окисно-
відновні властивості. Арсеніти й арсенати, кислотно-основні та окисно-
відновні властивості. Солі катіонів Стибію і Вісмуту. Утворення оксосолей. 
Стибіатна кислота та її солі. Бісмутати та їх стійкість. Хімічні основи 
застосування в медицині і фармації оксидів і солей Арсену, Стибію та 
Бісмуту, та сполук р-елементів VA групи у фармацевтичному аналізі. 

 
Тема 13. р-Елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур, 

Селен, Телур 
Загальна характеристика елементів VІА групи. Оксиген. Загальна 

характеристика, поширення в природі, біологічна роль. Особливості 
електронної структури молекули кисню, хімічна активність. Молекула кисню 
як ліганд в оксигемоглобіні. Триоксиген (озон), стереохімія і природа зв’язку. 
Хімічна активність у порівнянні з діоксигеном, якісна реакція. Значення 
озонового прошарку для життєдіяльності людини. Класифікація 
оксигеновмісних сполук та їхні загальні властивості. Бінарні сполуки: 
оксиди, пероксиди, супероксиди (надпероксиди), озоніди. Сполуки Оксигену 
з Флуором. Біологічна роль Оксигену, хімічні основи застосування кисню та 
озону у медицині і фармації. 

Сульфур. Загальна характеристика. Біологічна роль Сульфуру 
(сульфгідрильні групи і дисульфідні містки в білках). Здатність до утворення 
гомоланцюгів. Сірка як проста речовина, застосування у медицині. Сполуки 
Сульфуру з від’ємним ступенем окиснення. Гідрогенсульфід, кислотно-
основні та окисно-відновні властивості. Сульфіди металів і неметалів, їхня 
розчинність у воді та гідроліз. Якісна реакція на сульфід-іон. Полісульфіди, 
кислотно-основні та окисно-відновні властивості, стійкість. Сполуки 
Сульфуру(IV) – оксид, хлорид, оксохлорид, сульфітна кислота, сульфіти та 
гідрогенсульфіти, їх кислотно-основні та окисно-відновні властивості. 
Відновлення сульфітів до дитіонатів, властивості дитіонатів. Взаємодія 
сульфітів із сіркою. Якісна реакція на сульфіт-іон. Властивості тіосульфатів: 
реакції з кислотами, окисниками (хлором, йодом), катіонами металів, реакції 
комплексоутворення. Якісна реакція на тіосульфат-іон. Політіонати, 
особливості їхньої будови. Тіонілхлорид. Сполуки Сульфуру(VI) – оксид, 
гексафторид, діоксохлорид, сульфатна кислота, сульфати, кислотно-основні 
та окисно-відновні властивості. Олеум. Дисульфатна кислота, 
хлорсульфонова кислота. Пероксосульфати та їхні окисні властивості. 
Хімічні основи застосування сполук Сульфуру в медицині, фармації, 
фармацевтичному аналізі. Селен і Телур. Загальна характеристика. Кислотно-
основні та окисно-відновні властивості сполук. Біологічна роль Селену. 
Поняття про антиоксиданти. 

 
Тема 14. р-елементи VІІА групи. Галогени 
Загальна характеристика галогенів. Особливі властивості Флуору як 

найелектронегатив нішого елемента. Прості речовини, їхня хімічна 
активність. Сполуки галогенів з Гідрогеном. Розчинність у воді. Кислотні та 
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окисно-відновні властивості. Йонні й ковалентні галогеніди, їх відношення 
до дії води, окисників та відновників. Галогенід-іони як ліганди у 
комплексних сполуках. Реакції виявлення галогенід-іонів. Галогени з 
додатним значенням ступеня окиснення. Сполуки з Оксигеном і міжгалоїдні 
сполуки. Взаємодія галогенів з водою та водними розчинами лугів. 
Оксигеновмісні кислоти галогенів та їхні солі. Будова і природа зв’язків. 
Стійкість у вільному стані і в розчинах, зміна кислотних і окисно-відновних 
властивостей залежно від ступеня окиснення галогена. Хлорне вапно. 
Хлорати, брамати і йодати. Біологічна роль сполук Хлору, Флуору, Брому та 
Йоду. Поняття про хімізм бактерицидної дії хлору і йоду. Застосування 
хлорного вапна, хлорної води, препаратів активного Хлору, Йоду, а також 
фторидів, хлоридів, бромідів, йодидів медицині, санітарії і фармації. 

 
Тема 15. р-елементи VІІІА групи. Благородні гази 
Загальна характеристика р-елементів VIIIA групи. Особливості будови 

молекул. Фізичні та хімічні властивості. Відносність поняття «інертні гази». 
Сполуки інертних газів з Флуором. Особливості в будові атома і 
властивостях гелію. Застосування благородних газів у медицині. 

 
Змістовий модуль 4.  

Хімічні елементи побічних підгруп періодичної системи елементів 
 

Конкретні цілі: 
Трактувати на основі електронної будови атомів d-елементів їх змінну 

ступінь окиснення, здатність до комплексоутворення, зменшення хімічної 
активності порівняно з s- та p-елементами. 

Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук d-
елементів за допомогою рівнянь відповідних хімічних реакцій. 

Пояснювати залежність кислотно-основних і окисно-відновних 
властивостей оксидів, гідроксидів і солей d-елементів від ступеня окиснення 
елементу. 

Пояснювати за допомогою рівнянь хімічних реакцій утворення d-
елементами катіонних, аніонних і нейтральних комплексів. 

Аналізувати здатність до гідролізу солей d-елементів. 
Запропоновувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів, що 

містять d-елементи. 
Трактувати біологічну роль d-елементів у організмі та запропонувати 

прості речовини і сполуки d-елементів, які застосовують у медичній та 
фармацевтичній практиці. 

Аналізувати хімічну активність певного металу залежно від положення 
у періодичній системі, а також у електрохімічному ряді напруг металів. 

 
Тема 16. Загальна характеристика d- та f--елементів. d-Елементи IВ 

групи. Купрум, Арґентум, Аурум 
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Загальна характеристика d-елементів, порівняльна характеристика 
елементів головних і побічних підгруп. Характерні особливості d-елементів: 
ступені окиснення, утворення комплексів, забарвлення катіонних та аніонних 
комплексів, участь в ОВР. Зміна кислотно-основних та окисно-відновних 
властивостей сполук зі зміною ступеня окиснення. Вторинна періодичність у 
родинах d-елементів, лантаноїдне стиснення. Лантаноїди та актиноїди як 
аналоги d-елементів IIIB групи. Причини подібності f-елементів, валентні 
електрони. Поняття біогенні мікроелементи, їх вміст в організмі. 

Загальна характеристика елементів IВ групи. Фізичні і хімічні 
властивості простих речовин. Реакції з кислотами, киснем, галогенами. 
Сполуки Купруму(І) і Купруму(ІІ), їхні кислотно-основні та окисно-відновні 
властивості, здатність до комплексоутворення. Комплексні сполуки 
Купруму(ІІ) з амоніаком, амінокислотами, багатоатомними спиртами. Оксид 
і галогеніди Купруму(І). Комплексні сполуки Купруму(І) з хлоридами й 
амоніаком, природа забарвлення. Комплексний характер купрумвмісних 
ферментів, їх біологічна роль. Хімічні основи застосування сполук Купруму 
в медицині та фармації. Сполуки Арґентуму, їхні кислотно-основні та 
окисно-відновні властивості. Здатність до комплексоутворення, комплексні 
сполуки з галогенід-йонами, амоніаком, тіосульфат-іонами. Бактерицидні 
властивості йонів Ag+. Хімічні основи застосування сполук Арґентуму як 
лікарських засобів і в фармацевтичному аналізі. Аурум. Окиснення золота 
киснем за наявності ціанід-іонів. Відношення золота до «царської води» та 
селенатної кислоти. Сполуки Ауруму(І) і Ауруму(ІІІ), їх кислотно-основні та 
окисно-відновні характеристики, здатність до комплексоутворення. 
Застосування золота та сполук Ауруму у медицині й фармації. 

 
Тема 17. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій 
Загальна характеристика елементів ІІВ групи. Фізичні і хімічні 

властивості простих речовин. Цинк. Загальна характеристика. Хімічна 
активність простої речовини. Кислотно-основна та окисно-відновна 
характеристика сполук Цинку. Солі Цинку, їх розчинність і гідроліз. 
Комплексні сполуки Цинку з аміаком, водою та гідроксид-іонами. 
Цинковмісні ферменти. Хімічноснови застосування сполук Цинку в медицині 
та фармації. Кадмій та його сполуки в порівнянні з аналогічними сполуками 
Цинку. Меркурій. Загальна характеристика; властивості, відмінні від Цинку 
та Кадмію: хімічна активність простої речовини, ковалентність зв’язків з 
м’якими лігандами, утворення зв’язків між атомами Меркурію. Окиснення 
ртуті сіркою та нітратною кислотою, взаємодія з ферум(ІІІ) хлоридом. 
Нітрати меркурію. Гідроліз. Основні солі. Сполуки Меркурію (І) і Меркурію 
(ІІ), їхня кислотно-основна та окисно-відновна характеристика, здатність до 
комплексоутворення. Каломель і сулема, їх взаємодія з амоніаком, утворення 
амідохлориду меркурію. Хімізм токсичної дії сполук Кадмію та Меркурію. 
Хімічні основи застосування сполук Меркурію в медицині та фармації. 
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Тема 18. d-Елементи ІІІВ – VВ груп ПСЕ. Титан, Ванадій. 
Лантаноїди 

d-Елементи ІІІВ групи (підгрупа Скандію). Загальна характеристика, 
подібність та відмінність від елементів ІІІА групи. Біологічна роль Скандію, 
його хімічні властивості. f-елементи як аналоги d-елементів ІІІВ групи, 
подібність та відмінність на прикладі Церію. Хімічні основи застосування 
сполук Церію(ІV) в аналітичній хімії. d-елементи ІVВ і VВ груп. Загальна 
характеристика. Хімічні основи застосування простих речовин та сполук 
Титану, Ванадію, Ніобію та Танталу у медицині і фармації. 

 
Тема 19. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 
Загальна характеристика підгрупи. Хром, природні сполуки. Проста 

речовина та її хімічна активність. Карбоніл хрому. Сполуки Хрому (ІІ), 
кислотно-основна та окисно-відновна характеристика. Сполуки Хрому (ІІІ), 
кислотно-основна та окисно-відновна характеристика, здатність до 
комплексоутворення. Якісна реакція на катіон Cr3+. Сполуки Хрому (VI) – 
оксид та дихроматна кислота, хромати та дихромати, кислотно-основна, 
окисно-відновна характеристика. Оксидайційні властивості хроматів та 
дихроматів у залежності від рН середовища, окиснення органічних сполук. 
Пероксосполуки Хрому(VI). Молібден та Вольфрам, загальна 
характеристика, здатність до утворення ізополі- та гетерополікислот; окисно-
відновні властивості сполук. Біологічна роль Хрому та Молібдену. Хімічні 
основи застосування сполук Хрому, Молібдену та Вольфраму у 
фармацевтичному аналізі та медицині. 

 
Тема 20. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану 
Загальна характеристика елементів підгрупи Мангану. 
Манган. Хімічна активність простої речовини. Здатність до 

комплексоутворення (утворення карбонілів). Сполуки Манган(ІІ) та 
Мангану(ІІІ): кислотно-основна та окисно-відновна характеристика, 
здатність до комплексоутворення. Якісна реакція на катіон Mn2+. 
Манган(ІV) оксид, кислотно-основні та окисно-відновні властивості, вплив 
рН середовища на окисно-відновні властивості. Сполуки Мангану(VІ): 
манганати, їх утворення, термічна стійкість, диспропорціювання в розчині та 
умови стабілізації. Сполуки Мангану(VІІ): оксид, перманганатна кислота, її 
солі, окисно-відновні властивості, продукти відновлення перманганатів за 
різних значенннів рН, окиснення органічних сполук, термічне розкладання. 
Біологічна роль Мангану. Хімічні основи застосування калію перманганату 
та його розчинів як антисептичного засобу та у фармацевтичному аналізі. 

 
Тема 21. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум, Кобальт, Нікол. Платинові 

метали 
Загальна характеристика елементів родини Феруму. Характеристика 

елемента, його йонні стани, координаційні числа. Природні сполуки. Залізо. 
Хімічна активність заліза, здатність до комплексоутворення. Корозія виробів 
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із заліза. Сполуки Феруму (ІІ) – кислотно-основна та окисно-відновна 
характеристики. Комплексні сполуки з ціанід- і тіоціанат-йонами, 
диметилгліоксимом, порфіринами. Гемоглобін і ферумвмісні ферменти, їхня 
біологічна роль. Сполуки феруму(III). Характеристика ферум(III) оксиду та 
гідроксиду. Ферум(III) хлорид та його гідроліз. Комплексні сполуки 
феруму(III). Низькоспінові та високоспінові комплексні солі Феруму. Якісні 
реакції на катіони феруму Fe2+ та Fe3+. Сполуки Феруму(VI). Ферати, 
одержання та окисні властивості. Хімічні основи використання відновленого 
заліза та ферумвмісних препаратів у медицині. 

Кобальт та Нікол. Валентні стани. Хімічна активність. Найважливіші 
сполуки Кобальту(II), Кобальту(III) та Ніколу(II). Характеристика окисно-
відновних властивостей. Гідроліз солей Кобальту(II) та Кіколу(II). 
Комплексні сполуки з ціанід-, тіоціанат- та фторид-іонами. Аквакомплекси. 
Аміакати. Кофермент В12. Якісні реакції на катіони Со2+ та Ni2+. Реакція 
Чугаєва. Біологічне значення та хімічні основи застосування сполук 
Кобальту і Ніколу в медицині і фармації. 

Платинові метали, загальна характеристика простих речовин, їх 
взаємодія з кислотами. Фізичні властивості та застосування платинових 
металів. Комплексні сполуки Платини(ІІ) і Платини(ІV), координаційні 
числа, структура, реакції окиснення, відновлення і заміщення. Оксиди 
Осмію(VIII) і Рутенію(ІІІ). Хімічні основи застосування сполук платинових 
металів у медицині. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

№ Тема лекції Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

1. 
Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Атомно-
молекулярне вчення. Основні закони хімії. Основні класи 
неорганічних сполук 

2 

2. Тема 2. Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 2 
3. Тема 3. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 2 

4. Тема 4. Хімічна термодинаміка. Термохімія. Напрямленість 
хімічних процесів Хімічна кінетика та рівновага 2 

5. 
Тема 5. Вчення про розчини. Способи вираження складу 
розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Протеолітичні 
процеси. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів 

2 

6. 
Тема 6. Основні типи хімічних реакцій. Реакції з 
перенесенням електронів. Реакції комплексоутворення. 
Координаційні сполуки 

2 

РАЗОМ 12 
Модуль 2. Неорганічна хімія 

7. Тема 7-8. Хімічні елементи та їх класифікація. Гідроген та 
лужні метали. 2 
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8. Тема 9-10. Елементи IІА та ІІІА групи. 2 
9. Тема 11. Елементи IVА групи.. 2 
10. Тема 12. Елементи VА групи. 2 
11. Тема 13. Елементи VІА групи. 2 
12. Тема 14-15. Елементи VІІА та VІІІА групи. 2 
13. Тема 16-18. Елементи ІВ – VВ груп ПСЕ 2 
14. Тема 19-20. Елементи VІВ – VІІВ груп ПСЕ 2 

15. Тема 21. Елементи VІІІВ групи. Ферум, Кобальт, Нікол. 
Платинові метали 4 

РАЗОМ 18 
Модулі 1 і 2 

РАЗОМ 30 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Тема практичного заняття Кількість 
годин 

Модуль 1. Загальна хімія 

1 
Тема 1. Хімія в системі природничих наук. Атомно-
молекулярне вчення. Основні закони хімії. Основні класи 
неорганічних сполук 

4 

2 Тема 2. Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 4 
3 Тема 3. Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 4 

4 
Тема 4. Основні поняття хімічної термодинаміки. 
Термохімія. Напрямленість хімічних процесів. Хімічна 
кінетика та рівновага 

4 

5 
Тема 5. Вчення про розчини. Способи вираження складу 
розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Протеолітичні 
процеси. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів 

4 

6 
Тема 6. Основні типи хімічних реакцій. Реакції з 
перенесенням електронів. Реакції комплексоутворення. 
Координаційні сполуки 

4 

7 Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 4 
РАЗОМ 28 

Модуль 2. Неорганічна хімія 

8 Тема 7-8. Хімічні елементи та їх класифікація. Гідроген та 
лужні метали 4 

9 Тема 9. s-Елементи ІІ групи. Берилій, Магній і 
лужноземельні елементи 4 

10 Тема 10. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній. Підгрупа 
Галію (Галій, Індій, Талій) 4 

11 Тема 11. р-Елементи IVА групи. Карбон та Силіцій. 
Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум) 4 

12 Тема 12. р-Елементи VА групи. Нітроген та та Фосфор. 4 
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Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут) 

13 Тема 13. р-Елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. 
Сульфур, Селен, Телур 4 

14 Тема 14-15. р-Елементи VІІІА групи. Благородні гази 4 

15 Тема 16. Загальна характеристика d- та f--елементів. d-
Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум 4 

16 Тема 17-18. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій. 
d-Елементи ІІІВ – VВ груп ПСЕ. Титан, Ванадій. Лантаноїди 4 

17 Тема 19. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 4 
18 Тема 20. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану 4 

19 Тема 21. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум, Кобальт,  Нікол. 
Платинові метали 4 

20 Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 4 
РАЗОМ 52 

Модулі 1 і 2 
РАЗОМ 80 

 
ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Уміння: 
1) користуватись хімічним посудом та приладами для нагрівання; 
2) зважувати речовини на технічних та торсійних терезах; 
3) визначати молекулярну масу газуватих речовин; 
4) визначати еквівалентну масу металу методом витіснення; 
5) обчислювати відносну похибку експерименту; 
6) користуватись мірним посудом; 
7) визначати масову частку розчиненої речовини за густиною розчину; 
8) готувати розчини із заданим кількісним складом; 
9) визначати швидкість хімічної реакції за зміною концентрації реагуючих 

речовин; 
10) визначати кислотність середовища за допомогою індикаторів; 
11) володіти навичками лабораторного експерименту фільтрувати рідини; 
12) проводити декантацію; 
13) очищувати тверді речовини методом перекристалізації та сублімації; 
14) очищувати рідкі речовини методом дистиляції; 
15) вимірювати температуру топлення речовин; 
16) проводити нескладний хімічний експеримент; 
17) виконувати хімічні реакції, що характеризують кислотно-основні 

властивості неорганічних речовин; 
18) виконувати хімічні реакції, що характеризують окисно-відновні 

властивості неорганічних речовин; 
19) виконувати якісні реакції на катіони і аніони; 
Практичні навички: 
20) розв’язувати ситуаційні задачі з використанням закону еквівалентів та 

інших основних законів хімії; 
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21) давати традиційну та номенклатурну назву простим та складним 
сполукам; 

22) зображати електронні та електронно-графічні формули елементів в 
основному та збудженому станах, нульовому, додатному і від’ємному 
ступенях окиснення; 

23) за положенням елемента в періодичній системі елементів визначати його 
електронну формулу та фізичні і хімічні властивості простої речовин і 
його сполук; 

24) за величинами електронегативності елементів визначати тип хімічного 
зв’язку; 

25) визначати форму молекул, їх полярність та магнітні властивості; 
26) визначати тип міжмолекулярної взаємодії та пояснювати механізм її 

утворення; 
27) давати теоретичне обґрунтування фізичному змісту внутрішньої енергії, 

ентальпії, ентропії, енергії Гіббса; оцінювати можливість перебігу 
хімічної реакції за значеннями цих величин; 

28) розв’язувати ситуаційні задачі з використанням закону дії мас, правила 
Вант-Гоффа; 

29) визначати напрямок зміщення рівноваги хімічних реакцій; 
30) розв’язувати ситуаційні задачі пов’язані з різними способами вираження 

складу розчинів; 
31) використовувати закони Вант-Гоффа та Рауля для розчинів електролітів 

та неелектролітів; 
32) визначати силу електроліту; 
33) обчислювати константи гідролізу солей і кислотність середовища їх 

розчинів; 
34) урівнювати рівняння окисно-відновних реакцій методом напівреакцій та 

електронного балансу; 
35) за значеннями стандартних електродних потенціалів окисно-відновних 

систем визначати можливість та напрямок ОВР; 
36) пояснювати механізм утворення хімічного зв’язку у комплексних 

сполуках з використанням методу валентних зв’язків та теорії 
кристалічного поля; 

37) пояснювати форму молекул, магнітні властивості та стійкість 
комплексних сполук; 

38) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів IA групи; 

39) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів IIA групи; 

40) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів IIІA групи; 

41) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів IVA групи; 

42) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів VA групи; 
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43) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів VIA групи; 

44) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів VIIA групи; 

45) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів IB групи; 

46) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів IIB групи; 

47) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів VIB групи; 

48) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів VIIB групи; 

49) оцінювати і трактувати хімічну активність та властивості простих 
речовин і сполук елементів VIIIB групи; 

50) оцінювати кислотно-основні та окисно-відновні властивості 
неорганічних сполук залежно від ступеня окиснення елементів; 

51) трактувати біологічну роль біогенних елементів в організмі; 
52) запропонувати неорганічні лікарські засоби; 
53) пояснювати механізм токсичної дії простих речовин і сполук деяких 

елементів; 
54) розв’язувати ситуаційні задачі;  
55) записувати рівняння реакцій за схемами перетворень. 
 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають 

контролю, як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 
контрольних заходів). 

Модульний контроль – це діагностика засвоєння студентом матеріалу 
модулю (залікового кредиту). У кожному семестрі передбачається два 
поточних контролі засвоєння змістових модулів. Семестри закінчуються 
підсумковим модульним контролем. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 
відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи 
викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони 
не належать до структури практичного заняття. 

Рейтингова система оцінки знань студентів  
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ПМК 
30 30 40 

100 
Модуль 2 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 ПМК 
30 30 40 

100 
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Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 
модулю (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 
60 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
При засвоєнні кожної теми модулю за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за бальною шкалою, у межах визначеної для 
теми кількості балів.  

Модуль 1 (поточний контроль) Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

60 

30 30 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6 
6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 
 

Модуль 2 (поточний контроль) Сума  
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

60 

30 30 
Т7-8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14-

15 
Т16 Т17-

18 
Т19 Т20 Т21 

ПЗ 7 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 ПЗ 11 ПЗ 12 ПЗ 13 ПЗ 14 ПЗ 15 ПЗ 16 ПЗ 17 ПЗ 18 
2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Отримані студентом бали за накопичувальним принципом додаються у 

межах змістових модулів. Після закінчення вивчення модулю, поточна 
навчальна діяльність оцінюється шляхом додавання кількості балів, набраних 
студентом за змістові модулі. Максимальна кількість, яку може набрати 
студент при вивченні модулю, з додаванням балів за індивідуальну 
самостійну роботу, дорівнює 60 балам і ділиться пропорційно кількості 
змістових модулів. Мінімальна кількість, яку може набрати студент при 
вивченні модулю, з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, 
дорівнює 36 балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів.  

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню 
вивчення модулю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 
виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали 
кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового 
контролю стандартизована і включає контроль практичної підготовки. 
Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. 
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 24 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 
Бали Традиційна шкала 
36-40 відмінно (зараховано) 
31-35 добре (зараховано) 
25-30 задовільно (зараховано) 
0-24 незадовільно (незараховано) 
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Оцінювання дисципліни 
Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 
визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS 
та національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 
90–100 Відмінно (зараховано) А 
82–89 Дуже добре (зараховано) В 
75–81 Добре (зараховано) С 
67–74 Задовільно (зараховано) D 
60–66 Достатньо (зараховано) E 
35–59 Незадовільно (незараховано) FX 
1–34 Не допущений F 

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не 
зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 
балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 
контроль. Вони мають право на повторне складання  не більше 2 разів під час 
канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення семестру за 
графіком, затвердженим ректором. Студенти, які одержали оцінку F по 
завершенню вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з 
одного модулю, або не набрали за поточну навчальну діяльність з модулю 
мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за 
індивідуальним навчальним планом. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
З ОКРЕМИХ ТЕМ 

 
Тема 1: Атомно-молекулярне вчення. Основні закони хімії. Основні 

класи неорганічних сполук 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії хімії;  
− предмет і завдання неорганічної хімії; 
- основні поняття і закони хімії; 
- основні класи неорганічних речовин та їх хімічні властивості;  
Вміти:  
− застосовувати основні поняття і закони хімії для розв’язання 
відповідних задач;  
− класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та 
хімічної будови;  
− пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою 
хімічних реакцій;  
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− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки за хімічними формулами та рівняннями реакцій; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Методи визначення атомних і молекулярних мас. 
2. Якісна та кількісна інформація, що вміщується в хімічній формулі та 
хімічному рівнянні. 
3. Хімічні формули: емпіричні, структурні, молекулярні. 
4. Основні положення атомно-молекулярного вчення. 
5. Валентність і ступінь окиснення, чим відрізняються ці поняття? Навести 
приклади. 
6. Закон збереження маси і енергії. 
7. Закон постійності складу. Дальтоніди і бертоліди. 
8. Закон кратних відношень. 
9. Газові закони: об’ємних відношень; парціальних тисків Дальтона; Гей-
Люссака. Рівняння Клапейрона-Менделєєва. 
10. Закон Авогадро, висновки з нього. Відносна густина газів. 
11. Основні газові закони. Приведення об’єму газу до нормальних умов, 
рівняння Менделєєва-Клайперона. Числове значення універсальної газової 
сталої (R) в різних системах. 
12. Еквівалент речовини. Закон еквівалентів, його формулювання і 
математичний вираз. 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Що таке атом, молекула, проста і складна речовина?. 
2. Що таке алотропія? Наведіть приклади алотропних видозмін.  
3. Що таке відносна атомна та відносна молекулярна маса?  
4. Що таке моль і молярна маса?.  
5. Що таке число Авогадро?. 
6. Назвіть основні класи неорганічних сполук. Дайте визначення оксидів, 
основ, кислот і солей.  
7. Класифікація і хімічні властивості оксидів. 
8. Класифікація і хімічні властивості гідроксидів.  
9. Класифікація і хімічні властивості солей. 
10. Що таке нормальні умови, як зробити перерахунок на нормальні умови?  
11. Що таке хімічна формула, хімічне рівняння? 
12. Розрахунок еквівалента простих речовин, оксидів, основ і кислот, солей і 
речовин, що беруть участь в окисно-відновних реакціях. 
Перелік практичних навичок:  
1. Напишіть рівняння реакцій: 
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2. Густина газу за киснем дорівнює 0,873. Обчислити молекулярну масу газу.  
3. Визначити густину за гелієм газової суміші, яка складається з 60% азоту , 
30% кисню і 10% вуглекислого газу.  
4. Вирахувати молярну масу речовини, якщо 750 мл її пари за температури 
87ºС і тиску 96 кПа мають масу 1,395 г. Скільки г кисню містить 1 л цього  
газу за температури 18ºС і тиску 97,6 кПа?  
5. Розрахувати масову частку марганцю в оксиді марганцю (ІV) і оксиді 
марганцю (VІІ).  
6. Визначити масову частку кристалізаційної води в дигідраті барію хлориду.  
7. Зразок хромистого залізняку містить Fe(CrO2)2 (масова частка 94%) і 
Mg(CrO2)2 (масова частка 6%). Визначити масу хрому в хромистому 
залізняку масою 500 кг.  
8. Із зразка гірської породи масою 25 г, що містить мінерал аргентит Ag2S, 
виділили срібло масою 5,4 г. Визначити масову частку аргентиту у зразку.  
9. Яка маса марганцю може бути одержана із суміші оксиду марганцю (ІІІ) 
(масова частка в суміші 80%) і оксиду марганцю (ІV) (масова частка в суміші 
20%)масою 500 г?  
10. Оксид елементу має склад ЕО2. Масова частка кисню в цьому оксиді 
становить 60%. Який елемент утворює оксид?  
11.Елемент масою 16 г взаємодіє із киснем масою 6,4 г і утворює оксид 
складу ЕО. Визначити елемент.  
12. Кислота містить водень (масова частка 2,2%), йод (55,7%) і кисень 
(42,1%). Визначити найпростішу формулу цієї кислоти.  
13. В оксиді молібдену відношення маси молібдену до маси оксигену 
дорівнює 2. Визначити формулу оксиду.  
14. Зразок сполуки фосфору і брому масою 81,3 г містить фосфор масою 9,3 
г. Визначити найпростішу формулу цієї сполуки.  
15. Молярна маса сполуки азоту з воднем дорівнює 32 г/моль. Визначити 
формулу цієї сполуки, якщо масова частка азоту в ній становить 87,5%.  
16. Вивести молекулярну формулу речовини, яка містить 77,4% карбону, 
7,5% гідрогену і 15,1% нітрогену, якщо густина її за повітрям становить 3,21.  
17. При спалюванні 9 г речовини утворилось 1,8 г води і 4,48 л вуглекислого 
газу (н.у.). молекулярна маса речовини 90. Визначити ї молекулярну 
формулу.  
18. При спалюванні 2,46 г речовини утворилось 1,49 г натрію карбонату, 0,81 
г води і 1,008 л вуглекислого газу (н.н.). Визначити молекулярну формулу 
цієї сполуки.  



 27 

19. Яку масу фосфору потрібно спалити для одержання оксиду фосфор (V) 
масою 7,1г? 
20. Який об’єм аміаку (н.у.) повинен прореагувати із надлишком хлороводню 
для одержання хлориду амонію масою 10,7? 
21. В надлишку соляної кислоти розчинили магній масою 6 г і цинк масою 
6,5 г. Яктй об’єм водню (н.у.) виділиться при цьому?  
22. При пропусканні сірководню об’ємом 2,8 л (н.у.) через надлишок розчину 
сульфату міді (ІІ) утворився осад самою 11,4 г. визначити вихід продукту 
реакції.  
23. Оксид вуглецю (ІV), одержаний при спалюванні вугілля масою 50 г, 
пропустили через розчин барію гідроксиду. Яка маса осаду утворилась, якщо 
масова частка вуглецю у вугіллі становить 96%?  
24. До розчину, що містить 49 г фосфатної кислоти, додали розчин, що 
містить 4,4 г натрію гідроксиду. Визначити склад утворених солей.  
25. Для визначення масової частки оксиду кальцію в суміші його із 
карбонатом кальцію зразок суміші масою 0,8 г обробили надлишком розчину 
соляної кислоти. В результаті виділився газ об’ємом 112 мл (н.у.). визначити 
масову частку оксиду кальцію в суміші.  
26. В посудині знаходиться суміш водню і кисню об’ємом 25 мл. В результаті 
реакції між компонентами суміші залишився кисень, що не прореагував, 
об’ємом 7 мл. Визначити об’ємну частку кисню у вихідній суміші (н.у.).  
27. При пропусканні сірководню крізь розчин, що містить 1,35 г хлориду 
деякого металу, утворюється 0,96 г його сульфіду. Обчислити еквіваленту 
масу металу.  
Дослід 1. Назвіть хімічний посуд.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. 0,25 моль хлороводню (н.у.) 
займає об’єм:  
А. 5,6 дм3 
B. 44,8 дм3 
C. 22,4 дм3 
D. 11,2 дм3 
E. 2,8 дм3 
2. Амфотерні сполуки– це 
речовини, які реагують з:  
А. Кислотами та лугами. 
B. Тільки з лугами.  
C. Тільки з основними оксидами.  
D. Тільки з кислотними оксидами.  
E. Тільки з кислотами. 
3. В якій масі води міститься така ж 
кількість молекул, що і в 11,2 дм3 
вуглекислого газу?  
А. 9 г 

B. 44 г 
C. 36 г 
D. 18 г 
E. 11 г 
4. Еквівалентна маса 
ортофосфатної кислоти рівна:  
А. 32,67  
B. 24,5  
C. 49,65  
D. 49  
E. 98  
5. Еквівалентна масса Сульфуру в 
його діоксиді рівна:  
А. 8  
B. 64  
C. 32  
D. 16  
E. 4  
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6. Маса 2 моль амоніаку становить:  
А. 34  
B. 17  
C. 14  
D. 43  
E. 28 
7. Маса 44,8 дм3 (н.у.) водню 
становить:  
А. 4 г 
B. 5 г 
C. 2 г 
D. 1 г 
E. 3 г 
8. Яка молекулярна масса газу, 
якщо його густина за повітрям 0,5?  
А. 14,5  
B. 58  
C. 145 
D. 29  
E. 2,9  
9. Серед наведених оксидів вкажіть 
несолетворний оксид:   
A СО  
B SiO2   
C CO2   
D P2O3 
E SO2   
10. Який з наведених металів не 
реагує з хлоридною кислотою?   
A Au     
B Fe   
C Zn   
D Al 
E Ca   
11. Який об’єм водню виділиться 
при взаємодії 1 моль цинку із 
сульфатною кислотою за реакцією: 
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 
A 22,4л 
B 44,8л.  
C 11,2л.   
D 48 л.   
E 33,6 л.   
12. Виберіть реакцію, в результаті 
якої утвориться середня сіль:    

A 2NaOH + H2SO4 = 
B Fe(OH)3 + 2HCl =  
C Fe(OH)3 + 3КCl = 
D КOH + H2SO4 = 
E NaOH + HCl =   
13. Вкажіть, яку із вказаних солей 
називають подвійною:   
A KAl(SO4)2  
B Ca(OCl)Cl   
C K3[Fe(CN)6]   
D  Al(OH)2Cl   
E NaH2PO4   
14. Чому дорівнює еквівалент 
Al(OH)3 у реакції: Al(OH)3 + 3HCl 
= AlCl3 + 3H2O 
A 1/3 моль 
B 1/2 моль  
C 1 моль   
D 2 моль   
E 3 моль   
15. Вкажіть речовину, яка має 
однакові значення молярної та 
еквівалентної мас:     
A NaOH   
B Na2SO4   
C H3PO4   
D Al2(SO4)3   
E Mg(OH)2   
16. Яка молекулярна маса 
невідомого газу, якщо його густина 
за воднем дорівнює 8,5?   
A 17 г/моль   
B 7,5 г/моль   
C 15 г/моль   
D 30 г/моль   
E 60 г/моль   
17. Молярна маса еквівалентну 
нітратної кислоти (М(НNО3) = 63 
г/моль) дорівнює:   
A 63 г/моль   
B 49 г/моль   
C 32 г/моль   
D 196 г/моль   
E 25,5 г/моль   
18. У якій з наведених сполук 
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ступінь окиснення Нітрогену 
дорівнює –3? 
A NH3 
B N2H4     
C NO   
D N2O   
E NO2   
19. Молярна маса еквівалентну для 
магній гідроксиду (М(Mg(ОН)2) = 
58 г/моль) дорівнює:   
A 29 г/моль   

B 19 г/моль   
C 32 г/моль   
D 74 г/моль   
E 148 г/моль   
20. Вкажіть, яку із вказаних солей 
називають кислою:   
A NaH2PO4   
B Ca(OCl)Cl   
C K3[Fe(CN)6]   
D NaKSO4   
E  Al(OH)2Cl   

 
Еталони відповідей.  
Приклад 1. Обчислити масову частку карбону в карбіді кальцію СаС2.  
М (СаС2) = 40+12*2=64 г/моль 
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Приклад 2. Оксид складу Ме2О3 масою 76,5 г містить метал масою 40,5 г. 
Який метал утворює оксид?    
m(О) = 76,5-40,5=36,0 г; моль
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Приклад 3. Масові частки сульфуру і оксигену в оксиді сульфуру становлять 
40% і 60%, відповідно?    
Нехай маса оксиду – 100 г, тоді маса сульфуру 40 г, а маса оксигену – 60 г.  
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Отже, формула оксиду SO3  
Приклад 4. При спалюванні 1,84 г органічної речовини утворилось 1,344 дм3 
вуглекислого газу (н.у.) і 1,44 г води. Визначити формулу речовини. 
Складемо пропорцію:  
22,4 л вуглекислого газу містять   12 г Карбону 
1,344 л вуглекислого газу    х г Карбону 
х = 0,72 г 
18 г води містять   2 г Гідрогену 
1,44 г води    у г Гідрогену  
у = 0,16 г 
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Таким чином, 1,84 речовини містять 0,72+0,16 = 0,88 г Карбону і Гідрогену, 
отже 1,84-0,88 = 0,96 г в складі речовини припадає на Оксиген.  
ν(С):ν(Н):ν(О) = 3:8:1
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=  

Отже, формула сполуки С3Н8О3.  
Приклад 5. Який об’єм водню виділиться за н.у, якщо розчинити алюміній 
масою 10,8 г в надлишку соляної кислоти?  
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 
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За рівнянням реакції: 
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V(Н2) = 22,4*0,6 = 13,44 л.  
Приклад 6. Який об’єм оксиду сульфуру (ІV) за н.у. треба взяти для реакції 
окиснення киснем, щоб одержати оксид сульфуру (VІ) масою 20 г, якщо 
вихід продукту 80%?  
2SO2 + O2  2SO3 

m(SO3) = 20/0,8 = 25 г; моль
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Таким чином, ν(SO2) = 0,3125 моль 
V(SO2) = 22,4*0,3125 = 7 л.  
Приклад 7. Визначити масу кислої солі, яка утвориться при взаємодії розчину 
натрію гідроксиду масою 10 г із розчином сульфатної кислоти масою 19,6 г.  
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H2SO4 + NaOH  NaHSO4 + H2O 
За рівнянням реакції при утворенні кислої солі кількості речовин сульфатної 
кислоти і натрію гідроксиду однакові і становлять по 0,2 моля. Отже, натрію 
гідроксид  взятий у надлишку, який становить 0,05 моль. Цей надлишок буде 
реагувати із утвореною кислою сіллю.  
NaHSO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O 
За рівнянням реакції в цій реакції кількості речовин кислої солі і натрію 
гідроксиду однакові і становлять по 0,05 моль.  
Отже, 0,05 моль кислої солі перетвориться на середню. Тому кислої солі 
утвориться 0,2-0,05=0,15 моль 
Маса кислої солі: m (NaHSO4) = 0,15*120 = 18 г  
Приклад 8. Суміш мідних і магнієвих ошурок масою 1,5 г обробили 
надлишком соляної кислоти. В результаті реакції виділився водень об’ємом 
500 мл (н.у.). Визначити масову частку міді в суміші.   
При взаємодії суміші металів в реакцію вступає тільки магній.  
Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 
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За рівнянням реакції кількості речовин магнію і водню однакові і становиять 
по 0,025 моль. Отже, маса магнію, що прореагувала:  
m(Mg) = 0,025*24 = 0,6 г 
Маса міді m(Cu) = 1,5 – 0,6 = 0,9 г і масова частка міді: 
w(Cu) = 0,9/1,5 – 0,6 або 60%.  
Приклад 9. При згорянні 2,5 г алюмінію утворюється 4,72 г його оксиду. 
Обчислити еквівалент алюмінію.   
За умовою в 4,72 г оксиду алюмінію міститься 2,5 г алюмінію. Отже маса 
оксигену в оксиді:  
m(O) = 4,72 – 2,5 = 2,22 г 
За законом еквівалентів:  
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Тоді, Em(Al) = 2,5*8/2,22 = 9 г/моль 
Приклад 10. Маса 1 л кисню дорівнює 1,4 г. Який об’єм кисню витрачається 
для згоряння 21 г магнію, еквівалент якого дорівнює 12?.   
За законом еквівалентів  
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Приклад 11. Із 2 г карбонату тривалентного металу утворилось 3,42 г його 
нітрату. Обчислити атомну масу металу. 
За законом еквівалентів:  
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Нехай еквівалент металу – х, тоді еквівалент карбонату – х+30, а еквівалент 
нітрату – х+62, підставляємо значення і розв’язуємо рівняння, х = 15,07. 
Оскільки валентність металу 3, то молярна маса металу – 45 г/моль.  
 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 2 бали 
Хімічний диктант – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 2 бали  
Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 
Письмове опитування – 1 запитання – 3 бали.  
Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  
8 балів – добре.  
6 балів – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 2: Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

Конкретні цілі:  
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Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії хімії;  
- основи сучасної теорії будови атома; 
- принцип Паулі, правило Хунда, правила Клечковського, правило 
симетрії;  
- основні характеристики стану електрона в атомі;  
- будову атомного ядра; 
- поняття радіусу атома, електронегативності, спорідненості до 
електрона;  
- періодичний закон Д.І. Менделєєва і його пояснення на основі сучасної 
теорії будови атомів;  
- структуру періодичної системи елементів: періоди, групи, родини;  
- варіанти періодичної системи;  
- періодичний характер зміни властивостей елементів: радіуса, енергії 
активації, енергії спорідненості до електрона, відносної електронегативністі; 
- вплив будови зовнішніх електронних оболонок на хімічні властивості 
елементів;  
- періодичний характер зміни властивостей простих речовин, гідридів, 
оксидів;  
- внутрішню та вторинну періодичність. 
Вміти:  
− пояснювати електронну структуру атома;  
− записувати електронні та електронно-графічні формули атомів; 
− пояснювати хімічні властивості речовин на основі ПЗ і положення 
елемента в ПС;  
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки за хімічними формулами та рівняннями реакцій; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  

1. Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома.  
2. Спектри атомів.  
3. Квантовий характер поглинання і випромінювання енергії. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастинок. Рівняння де Бройля.  
4. Хвильові властивості мікрочастинок і принцип невизначеності 

Гейзенберга. Характер руху електронів в атомі.  
5. Хвильова функція в системах мікрочастинок. Електронні енергетичні 

рівні атома.  
6. Принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Хунда, правила 

Клечковського, правило симетрії. 
7. Природна та штучна радіоактивність. Токсична дія радіонуклідів.  
8. Радіофармацевтичні препарати, що використовують для лікування 

(препарати Кобальту, Фосфору, Йоду) та діагностики (препарати Калію, 
Фосфору) різних захворювань. 

9. Періодичний закон Д.І. Менделєєва і його пояснення на основі 
сучасної теорії будови атомів.  
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10. Структура періодичної системи елементів: періоди, групи, родини. 
Варіанти періодичної системи.  

11. Періодичний характер зміни властивостей елементів: радіус, енергія 
активації, енергія спорідненості до електрона, відносна електронегативність.  

12. Вплив будови зовнішніх електронних оболонок на хімічні 
властивості елементів.  

13. Періодичний характер зміни властивостей простих речовин, гідридів, 
оксидів.  

14. Внутрішня та вторинна періодичність. 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Сучасне формулювання Періодичного закону  
2. Фізичний зміст атомного номера 
3. Фізичний зміст номера періоду у ПСМ 
4. Фізичний зміст номера групи ПСМ 
5. Якими квантовими числами характеризується стан електрону в атомі? 
6. Що таке головне квантове число? 
7. Яке квантове число визначає форму орбіталей атома? 
8. Що таке магнітне квантове число.  
9. Що таке спінове квантове число.  
10. Які принципи та правила визначають послідовність заповнення атомних 
орбіталей електронами.  
11. Як змінюється радіус атома в межах ПС? 
Перелік практичних навичок:  
1. Написати електронні формули елементів з порядковими номерами 15, 34 і 
53, встановити родину, підкреслити валентні електрони і для останніх 
зобразити електронно–графічні формули в нормальному та збуджених 
станах, встановити валентність, ступінь окислення та навести приклади 
сполук з даними ступенями окиснення. 
Дослід 1. Очищення рідини і встановлення температури її кипіння. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. У ряду Н2О – Н2S – Н2Se – Н2Te    
A зменшується стійкість молекули, 
сила кислот зростає   
B зростає стійкість молекули, сила 
кислот зростає   
C зменшується стійкість молекули, 
сила кислот спадає   
D збільшується стійкість молекули, 
сила кислот спадає   
E  сила кислот однакова   
2. У елементів головних підгруп 
кількість електронів на останньому 
енергетичному рівні дорівнює: 

A номеру групи в періодичній 
системі   
B номеру підгрупи в періодичній 
системі   
C номеру періода   
D  номеру ряду   
E різниці між  позитивним 
ступенем окиснення та числом 8   
3. Яка сполука Гідрогену з 
елементами VІA групи  періодичної 
системи є найбільш стійкою?   
A HF  
B HCl   
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C HBr   
D HI    
E HAt   
4. Одна з класифікацій хімічних 
елементів ґрунтується на будові їх 
електронних оболонок. У 
відповідності до неї всі елементи 
можна поділити на s-, p-, d- і f-
елементи. Які з наведених 
елементів належать лише до р-
елементів?   
A Cl, S, N   
B Ag, Mg, O   
C Al, Pt, N   
D  Na, Ca, Fe   
E Fe, Cu, Cr   
5. Найсильнішою серед кислот є:   
A Телуроводнева кислота   
B Селеноводнева кислота   
C Сірковднева кислота   
D Вода   
E -  
6. Вкажіть фактор, що визначає 
періодичність зміни властивостей 
елементів:    
А заряд ядра  
В ступінь окиснення   
С валентність   
D  атомний радіус   
E електронегативність   
7. Одна з класифікацій хімічних 
елементів грунтується на будові їх 
електронних оболонок. Згідно неї 
всі елементи можна поділити на s-, 
p-, d- і f-елементи. Які з наведених 
елементів належать до р-елементів?   
A S, P, Cl   
B K, Ca, Sc    
C Be, Mg, Al   
D  Mn, Br, Mo   
E P, S, Cr   
8. Одна з класифікацій хімічних 
елементів грунтується на будові їх 
електронних оболонок. Згідно неї 
всі елементи можна поділити на s-, 

p-, d- і f-елементи. Які з наведених 
елементів належать до s-елементів?   
A K, Ca, Sr    
B S, P, Cl   
C  Be, Mg, Al   
D Mn, Br, Mo   
E P, S, Cr   
9. Однакову валентність у водневій 
сполуці та у вищому оксиді виявляє 
елемент:   
A Карбон   
B Фосфор.   
C Селен.   
D Бром.   
E Аргон   
10. Яка з летких водневих сполук 
елементів VA групи періодичної 
системи є найбільш стійкою?     
A NH3   
B PH3   
C AsH3   
D SbH3   
E BiH3  
11. Одна з класифікацій хімічних 
елементів ґрунтується на будові їх 
електронних оболонок. Згідно неї 
всі елементи можна поділити на s-, 
p-, d- і f-елементи. Які з наведених 
елементів належать лише до s-
елементів?   
A K, Ca, Ba    
B S, P, Cl   
C Be, Mg, S   
D  Mn, Br, Mo   
E P, S, Cr   
12. Одна з класифікацій хімічних 
елементів грунтується на будові їх 
електронних оболонок. Згідно неї 
всі елементи можна поділити на s-, 
p-, d- і f-елементи. Які з наведених 
елементів належать лише до p-
елементів?   
A P, О, S   
B Na, P, Cl   
C Ca, Mg, Fe   
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D K, Br, Ba   
E Be, Ca, S    
13. Один із способів класифікації 
хімічних елементів грунтується на 
врахування будови валентних 
електроних оболонок іх атомів (s, 
p-, d- та f- елементи). Вкажіть який 
з елементів належіть до p -
елементів:    
A Р  
B Сu 
C Fe 
D  Mg 
E K 
14. Яка сполука Гідрогену з 
елементами IVA групи  періодичної 
системи є найбільш стійкою?  
A CH4   
B SiH4  
C GeH4   
D SnH4   
E PbH4 
15. Одна з класифікацій хімічних 
елементів ґрунтується на будові їх 
електронних оболонок. Згідно неї 
всі елементи можна поділити на s-, 
p-, d- і f-елементи. Які з наведених 
елементів належать лише до р-
елементів?   
A Br, O, P   
B Cl, Ca, O   
C N, Al, Cd   
D K, Ca, Ni   
E Fe, Cu, F   
16. Максимальна ступінь окислення 
елемента, як правило, дорівнює   
A номеру підгрупи в періодичній 
системі   

B номеру групи в періодичній 
системі   
C номеру періоду   
D номеру ряду   
E - 
17. Вкажіть частинку, яка має октет 
електронів на зовнішньому 
електронному рівні   
A Cl- 

B H+   
C H- 

D Zn2+   
E O   
18. Вкажіть елемент, якщо його 
електронна формула [Ar]4s23d10 
A Zn   
B Cu   
C Ni   
D Pt   
E Mn   
19. Яка конфігурація зовнішнього 
електронного шару атому фосфору 
зі ступеням окиснення -3? 
A 3s2 3p6 
B 3s2 3p2 
C 3s2 3p3 

D 3s2 3p4 
E 3s2  
20. На основі електронної 
структури атома 17

36Cl вкажіть 
сумарне число нейтронів у цьому 
атомі. 
A 19 
B 52   
C 10   
D 17    
E 35     

 
Еталони відповідей.  
Приклад 1. Серед елементів Li, Са,Na, Al виберіть електронні аналоги. 
Розв'язок. Електронні аналоги мають однакову конфігурацію зовнішнього 
енергетичного рівня. У заданих елементів електронні формули зовнішніх 
шарів є такими: 3Li: ...2s1; 11Na: ...3s1; 20Ca: ...4s2; Al:…3s23p1. 
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З порівняння електронних формул видно, що тільки елементи Li і Na є 
аналогами, оскільки в їх атомах однакова електронна конфігурація 
зовнішнього енергетичного рівня – ns1, де n – номер періоду. 
Приклад 2. На основі електронної формули елемента з порядковым номером 
14 визначте: а) кількість енергетичних рівнів в атомі; б) кількість валентних 
електронів; в) кількість неспарених електронів на зовнішньому рівні; г) 
належність до електронної родини. 
Розв'язок. Електронна оболонка атома хімічного елемента з порядковим 
номером 14 складається з чотирнадцяти електронів, розподіл яких 
відбувається згідно з принципом мінімуму енергії та принципом Паулі та 
відповідає електронній формулі 1s22s22p63s23p2, з якої можна зробити такі 
висновки: 
а) електрони в атомі розміщуються на трьох енергетичних рівнях, оскільки 
найбільше значення головного квантового числа n=3; 
б) в атомі міститься чотири валентних електрони, два з яких знаходяться на s-
, а два – на р-підрівні (3s23p2); 
в) кількість неспарених електронів дорівнює двом, як це видно з електронно-
графічної схеми 
г) елемент з порядковим номером 14 належить до р-електронної родини, тому 
що формуючий (останній) електрон розміщується на р-підрівні зовнішнього 
енергетичного рівня. 
Приклад 3. Складіть електронну формулу і електронно-графічну схему двох 
зовнішніх енергетичних рівнів атома хімічного елемента з порядковим 
номером 25. Вкажіть: до якої електронної родини належить цей хімічний 
елемент; чи є він металом або неметалом. Наведіть набір квантових чисел для 
формоутворюючого електрона. 
Розв'язок. Згідно із законом Мозлі порядковий номер елемента 25 вказує на 
кількість протонів у ядрі (і одночасно на заряд ядра), а з урахуванням 
електронейтральності атома – й на кількість електронів на електронній 
оболонці атома. На основі правил заповнення енергетичних рівнів і підрівнів 
записуємо електронну формулу для атома елемента №25: 
1s22s22p63s23p64s23d5. 
Приймаючи до уваги правило Гунда, складаємо елетронно-графічну схему 
для двох зовнішніх енергетичних рівнів (третього і четвертого): 

 
Формуючий електрон розміщується на 3d-підрівні, а на зовнішньому рівні 
знаходиться тільки два електрони, тому елемент з порядковим номером 25 є 
металом. Набір квантових чисел для формуючого електрона (3d5) є таким: 
головне квантове число n=3 (розміщується на третьому рівні), орбітальне 
квантове число l=2 (розміщується на d-підріві), магнітне квантове число 
m=+2 (як видно з електронно-графічної схеми), спінове квантове число 
s=+1/2 (оскільки електрон неспарений). 
Приклад 4. Складіть електронну формулу і електронно-графічну схему двох 
зовнішніх енергетичних рівнів для таких частинок: а) атома ; б) йона S2-; 
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в) йона K+; г) йона Zn2+. Які з наведених частинок є ізоелектронними? 
Відповідь поясніть. 
Розв'язок. Ізоелектронними називаються такі частинки, які мають однакову 
кількість електронів на електронній оболонці, що відображаються за 
допомогою однакових електронних формул і електронно-графічних схем. 
а) Порядковий номер хімічного елемента Аргону (18) показує, що електронна 
оболонка атома Ar містить 18 електронів. Розміщення елемента Аргону у 
третьому періоді періодичної системи доводить про наявність трьох 
енергетичних рівнів, належність до восьмої групи – про кількість зовнішніх 
електронів (8), а розташування у головній підгрупі (VIIIА) свідчить, що Ar 
відноситься до р-електронної родини. Звідси випливає, що будова атома 
описується електронною формулою 1s22s22p63s23p6, якій відповідає 
електронно-графічна схема двох зовнішніх енергетичних рівнів: 

 
б) порядковий номер елемента Сульфуру S дорівнює 16, тому електронна 
формула атома S: 1s22s22p63s23p4. 
Однак з урахуванням заряду йона S2- (–2) зрозуміло, що він містить на два 
електрона більше, ніж в атомі S, тобто 16+2=18. Завдяки однаковій кількості 
електронів атомAr і йон S2- мають однакові електронні формули і 
електронно-графічні схеми: 1s22s22p63s23p6 

 
тому йон S2- є частинкою, ізоелектронною атомуAr; 
в) атом хімічного елемента Калію К, порядковий номер якого 19, має 
електронну оболонку з 19 електронів. Але йон  містить на один електрон 
менше, тобто 18, що відображається такими електронною формулою і 
електронно-графічною схемою двох зовнішніх енергетичних рівнів 
1s22s22p63s23p6:  

 
Отже, йон K+ є частинкою, ізоелектронною атомуAr; 
г) йон Zn2+ (№ 30) має на два електрони менше, ніж атом Цинку, тобто 
кількість електронів в йоні Zn2+ дорівнює 30–2=28. Розміщення цих 
електронів описується електронною формулою 1s22s22p63s23p64s23d10, а 
електронно-графічна схема двох зовнішніх енергетичних рівнів йона Zn2+ має 
вигляд: 

 
Отже йон Zn2+ не є частинкою, ізоелектронною атомуAr та йонам S2- і K+. 
Приклад 5. У якого елемента а) Хлору чи Йоду – сильніше виражені 
неметалічні властивості; б) Калію чи Купруму – сильніше виражені металічні 
властивості? Відповідь поясніть. 
Розв’язок. а) Елементи Хлор та Йод розміщені VIIА-підгрупі, отже, є 
електронними аналогами, проте Хлор знаходиться у ІІІ періоді та має три 
енергетичних рівня, а Йод – у V періоді, електронна оболонка атома Йоду 
складається з п’яти енергетичних рівнів. З цієї причини атомний радіус 
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Хлору менший, ніж атомний радіус Йоду, тому спорідненість до електрона у 
Хлору більша, ніж у Йоду. Таким чином, неметалічні властивості у Хлору 
виражені сильніше, ніж у Йоду;  
б) елементи Калій та Купрум розміщені в ІV періоді та I групі, але Калій – у 
головній, а Купрум – у побічній підгрупі. Обидва елементи мають по одному 
електрону на зовнішньому енергетичному рівні, проте атом Купруму містить 
на десять електронів більше, ніж атом Калію. Причому ці електрони 
знаходяться на передзовнішньому d-підрівні, тобто значно ближче до ядра, 
тому вони сильніше притягується до нього, що спричиняє помітному 
зменшенню атомного радіусу. Отже, атомний радіус Калію більший, ніж 
атомний радіус Купруму, тому значення енергії іонізації у Калію менше, ніж 
у Купруму. Таким чином, металічні властивості у Калію виражені більше, 
ніж у Купруму. 
Приклад 6. Складіть формули і вкажіть хімічний характер вищих оксидів та 
відповідних гідроксидів для таких елементів: а) Na; б) Al; в) Cl.  
Розв’язок. а) електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня 
атома Na описується формулою 3s1, тому цей елемент виявляє у сполуках 
лише валентність І і утворює вищий оксид складу Na2O і відповідний 
гідроксид NaOH;  
б) оскільки електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня атома 
Al у збудженому стані 3s13p2, то цей елемент у сполуках виявляє вищу 
валентність ІІІ, отже, формула вищого оксиду – Al2O3, а відповідного 
гідроксиду – Al(OH)3; 
в) оскільки електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня атома 
Cl у збудженому стані 3s13p23d5, то цей елемент у сполуках виявляє вищу 
валентність VII, тому формула вищого оксиду – Cl2O7, а відповідний 
гідроксид є оксигеновмісною кислотою і має формулу – HClO4. 
Na2O – основний оксид, а NaOH – сильна основа; Al2O3 – амфотерний оксид, 
а Al(OH)3 – амфотерний гідроксид; Cl2O7 – кислотний оксид, а HClO4 – 
сильна кислота. 
Приклад 7. Виходячи із закономірностей періодичної системи дайте 
мотивовану відповідь, який з двох гідроксидів є сильнішою основою: а) 
Ca(OH)2 чи Ba(OH)2; б) Ca(OH)2 чи Zn(OH)2; в) Ca(OH)2 чи Fe(OH)2? 
Розв’язок. На силу основи впливає активність металу, що входить до її 
складу, тому металічні властивості, у свою чергу, залежать від положення 
елемента в періодичній системі та, як наслідок, від електронної конфігурації 
зовнішніх рівнів, радіусу атома r і потенціалу іонізації I. 
а) Са і Ва є елементами-аналогами з однаковою будовою зовнішнього рівня 
ns2, де n – номер зовнішнього рівня і одночасно номер періоду. Обидва 
елементи належать до однієї підгрупи (ІІА), але Ca знаходиться у IV періоді, 
а Ba – у V, тому атом Са має чотири електронних шари, а атом Ва – п’ять. 
Збільшення кількості електронних шарів позначається на радіусі атома. Отже 
металічні властивості більше виявляються Ва, тому основа Вa(OH)2 є 
сильнішою, ніж Сa(OH)2; 
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б) Са і Zn знаходяться у четвертому періоді та одній групі, але в різних 
підгрупах: Са – у головній, а Zn – у побічній. Як видно з електронної 
конфігурації, Са (4s23d0) належить до s-елементів, а Zn (4s23d10) – до d-
елементів. В атомі Zn завдяки додатковим десяти (у порівнянні з Са) 
електронам на третьому енергетичному рівні відбувається сильніше 
притягання зовнішніх електронних шарів до ядра і стиснення радіусу, тому 
rСа > rZn і IСа < IZn. Тому Са є активнішим металом, ніж Zn, а основа Са(OH)2 
– сильніша за Zn (OH)2. 
в) Са і Fe – елементи четвертого періоду, але різних груп і підгруп: Са – ІІА, а 
Fe – VIIIB. У межах одного періода спостерігається зменшення радіусу, 
збільшення потенціалу іонізації, послаблення металічних властивостей, тому 
гідроксид Ca(OH)2 є сильнішою основою, ніж Fe(OH)2. 
 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 2 бали 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 2 бали 
Тестовий контроль 20 запитань  – 2 бали  
Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 
Письмове опитування – 1 запитання – 1 бал.  
Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  
8 балів – добре.  
6 балів – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 3: Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- механізм утворення хімічного зв’язку (ХЗ) між атомами; 
- типи хімічного зв’язку; 
- експериментальні характеристики зв’язків: енергія, довжина;  
- властивості ковалентного зв’язку: насиченість, напрямленість, полярність 

і поляризованість;  
- основні положення методу валентних зв’язків (ВЗ);  
- донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку;  
- основні види гібридизація атомних орбіталей; 
- просторову будова молекул;  
- полярність молекул;  
- основні положення методу молекулярних орбіталей (МО);  
- йонний зв’язок та його властивості; 
- будову та властивості сполук з йонним типом зв’язку; 
- металічний зв’язок; 
- фізико-хімічні властивості сполук з ковалентним, йонним і металічним 

зв’язком; 
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- міжмолекулярні взаємодії: орієнтаційні, індукційні, дисперсні;  
- водневий зв’язок і його біологічну роль. 
Вміти:  
− пояснювати електронну структуру атома;  
− пояснювати утворення різних видів хімічного зв’язку;  
− записувати електронні та електронно-графічні формули атомів та 
молекул; 
− пояснювати хімічні властивості речовин на основі уявлень про 
хімічний зв’язок;  
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки за хімічними формулами та рівняннями реакцій; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Поясніть причини утворення хімічних зв’язків у сполуках. Яка природа 
хімічних зв'язків? 
2. Перелічіть основні типи хімічних зв’язків. Від чого залежить тип зв'язку в 
сполуках?  
3. Основні характеристики хімічних зв'язків, визначення цих величин і 
одиниці їхнього виміру.  
4. Сформулюйте основні положення методу ВЗ.  
5. Сформулюйте основні положення методу МО (молекулярних орбіталей). У 
чому подібність та розбіжність між АО та МО?  
6. Що таке гібридизація АО? Які типи гібридизації вам відомі?  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Що таке хімічний зв’язок?  
2. Що таке ковалентний зв’язок?  
3. Основні способи утворення ковалентного зв’язку 
4. Назвіть основні властивості ковалентного зв’язку 
5. Що таке σ-, π- і δ-зв’язки?  
6. Що таке кратність зв’язку?  
7. Що таке валентність?  
8. Що таке ефективний заряд атома і як він утворюється?  
9. Що таке гібридизація АО? 
10. Що таке йонний зв’язок?  
11. Назвіть основні властивості йонного зв’язку 
12. Що таке металічний зв’язок?  
13. Які є види міжмолекулярної взаємодії?  
14. Що таке водневий зв’язок?  
Перелік практичних навичок:  
1. Написати електронні формули сполук: NCl3, CS2, ICl5, NF3, OF2, ClF, CO2. 
Вкажіть напрямок зміщення спільної електронної пари.  
2. Який тип гібридизації електронних хмар у молекулах BeH2, SiH4, CS2, 
BBr3. Яку просторову конфігурацію мають ці молекули?  
3. Чому молекули BCl3 і NH3 мають різну просторову структуру?  
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4. Чому дорівнює валентність і ступінь окиснення нітрогену і карбону в 
сполуках NH3, N2H4, NH2OH, NF3, CH4, CCl4, C2H6, C2H4, C2H2, CO2, CO?  
Дослід 1. Екстрактор Сокслета.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. Фтороводень порівняно з іншими 
галогеноводнями має найвищу 
температуру кипіння. Ця 
властивість зумовлена:   
A наявністю міжмолекулярних 
водневих зв’язків    
B наявністю ковалентних полярних 
зв’язків   
C  наявністю ковалентних 
неполярних зв’язків 
D наявністю йонного зв’язку   
E наявністю металічного зв’язку   
2. Механізм утворення йонного 
зв’язку зводиться до: 
A електростатичної взаємодії 
протилежно заряджених йонів   
B  донорно-акцепторної взаємодії 
між атомом Гідрогену, який 
зв’язаний з більш 
електронегативним елементом, та 
атомом іншого електронегативного 
елементу 
C утворення "електронного газу"   
D донорно-акцепторної взаємодії 
між двома атомами з однаковою 
електронегативністю   
E дисперсійної взаємодії   
3. Яка властивість ковалентного 
зв’язку зумовлює просторову 
будову молекул?   
A Насичуваність 
B Напрямленість     
C Полярність   
D Поляризованість   
E Енергія   
4. Тип зв’язку у молекулі азоту:   
A Ковалентний неполярний   
B Ковалентний полярний   
C Водневий   
D Ван-дер-Ваальсові сили   

E Йонний   
5. Тип хімічного зв’язку в молекулі 
KBr?   
A Водневий 
B Ковалентний неполярний   
C Йонний     
D Ковалентний полярний   
E Металічний   
6. Яка з наведених сполук утворена 
за рахунок неполярного 
ковалентного зв’язку?   
A O2        B CO2   
C AlCl3   D H2S   
E NaCl   
7. Хімічна природа, електрона 
конфігурація та характер хімічного 
зв’язку визначають властивості 
хімічних сполук, включаючи їхню 
фізіологічну активність. У якої з 
наведених сполук зв’язок є 
ковалентним полярним.   
A ICl 
B NaBr   
C CaCl2   
D I2   
E O2   
8. Яка з наведених сполук утворена 
за рахунок ковалентних і йонних 
зв’язків?    
A KNO3   
B NaCl   
C CaCl2   
D CH3COOH   
E NH3   
9. Гібридизація однієї s- і двох р-
орбіталей приводить до утворення 
трьох sр2-гібридизованих 
орбіталей. Вкажіть кут між цими 
орбіталями:   
A 120о   B 180о 
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C 109о   D 90о 
E 104,5о 
10. Яка з наведених сполук 
утворена лише за рахунок йонного 
типу зв’язку?    
A HCl   B NH4Cl   
C NaCl      D CH3COOH   
E PH3   
11. Яка з наведених сполук 
утворена за рахунок неполярного 
ковалентного типу хімічного 
зв’язку ?  
A H2S    B KCl   
C NH4Cl     D KI   
E Cl2    
12. Л. Полінг назвав процес 
вирівнювання атомних орбіталей за 
формою та енергією гібридизацією. 
Який тип гібридизації атомних 
орбіталей Карбону у молекулі 
метану?   
A sp3      B sp2   
C sp      D dsp2   
E sp3d2 
13. Благородні гази практично не 
утворюють хімічних сполук, тому 
що:  
А. Мають повністю завершений 
зовнішній електронний рівень. 
В. Знаходяться у восьмій групі 
ПСМ. 
С. У ПСМ розташовані після 
галогенів. 
D. З усіх елементів періоду мають 
найменший радіус.  
Е. Зараяд ядра благородних газів 
дорівнює кількості електронів у 
атомі.  
14. Водневі сполуки якого із 
наведених елементів можуть 
утворювати водневі зв’язки?  
А. O     В. C 
С. I      D. Si 
E. P  
15. Гібридизація однієї s- і трьох р-

орбіталей приводить до утворення 
чотирьох sр3-гібридизованих 
орбіталей. Вкажіть кут між цими 
орбіталями:   
A 109о   B 180о 
C 120о   D 90о 
E 104,5о 
16. Між молекулами води існує 
зв’язок:  
А. водневий 
B. ковалентний 
С. йонний 
D. металічний 
E. ковалентний полярний 
17. Молекула BF3 має трикутну 
геометричну форму. Вкажіть тип 
гібридизації атомних орбіталей 
бору:  
А. sp2    B. s2p 
C. sp.    D. sp3 
E. p3 
18. У якій з наведених молекул 
ступінь окиснення дорівнює 0, а 
валентність – 1?  
А. H2.    B. H2. 
C. SO2.   D. NH3.  
E. HCl.  
19. Яке твердження характеризує 
метод МО?  
А. Заповнення молекулярних 
орбіталей відбувається за тими ж 
принципами, що і заповнення 
атомних орбіталей.  
В. Число молекулярних орбіталей 
не залежить від числа атомних 
орбіталей. 
С. Стан електрону в атомі і 
молекулі описується подібними 
хвильовими функціями.  
D. При додаванні і відніманні 
атомних орбіталей відбувається 
виділення енергії.  
Е. Електрони заповнюють спочатку 
молекулярні орбіталі з вищим, а 
потім із нижчим значенням енергії.  
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20. Гібридизація однієї s- і однієї р-
орбіталі приводить до утворення 
двох sр-гібридизованих орбіталей. 
Вкажіть кут між цими орбіталями:   

A 180о   B 109о  
C 120о   D 90о 
E 104,5о  

 
Еталони відповідей.  
Приклад 1. Яку ковалентність можуть виявляти елементи C, O, S, Ti? 
Складіть електронно-графічні схеми розміщення валентних електронів в 
атомах цих елементів у збудженому стані. 
Розв’язок. Ковалентність можна визначити за числом неспарених електронів 
в атомі, що перебуває в основному чи збудженому стані. В основному стані 
електронні конфігурації валентних електронних шарів атомів C, O, S, Ti 
описуються за допомогою електронно-графічних схем: 

 
Видно, що в основному стані атоми всіх заданих елементів містять по два 
неспарених електрони, це відповідає ковалентності 2 і свідчить про 
можливість утворення двох ковалентних зв’язків. Атоми C, S, Ti при 
переході у збуджений стан здатні підвищити свою ковалентність за рахунок 
розпарювання спарених електронів, а у атома О така можливість відсутня, 
оскільки він не має вакантних валентних орбіталей. Електронно-графічні 
схеми атомів C, S, Ti у збудженому стані: 

 
Електронно-графічні схеми показують, що у збудженому стані атом С має 
чотири неспарених електрони, тому виявляє ковалентність 4; атом S може 
мати чотири або шість неспарених електронів, тому виявляє ковалентність 4 
чи 6 відповідно. Атом Ti має чотири неспарених електрони, тому виявляє 
ковалентність 4. 
Приклад 2. В який бік зміщується електронна густина ковалентного зв’язку в 
молекулах OF2, CCl4, PCl5, H2O, H2S? 
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Розв’язок. Всі задані молекули складаються з атомів різних елементів, які 
відрізняються за своєю електронегативністю, тому утворені ними зв’язки є 
полярними. На підставі шкали електронегативності визначаємо напрямок 
зміщення спільних електронних пар і показуємо його стрілками. Зміщення 
зв’язку в молекулі OF2 відбувається за напрямком: O→F, в молекулі CCl4 – 
C→Cl, в молекулі PCl5 – P→Cl, в молекулі H2O – H→O, в молекулі H2S – 
H→S. 
Приклад 3. Яку геометричну форму мають: а) молекула ; б) йон IO3

–? 
Розв’язок.  
а) З графічної формули молекули сірководню (H–S–H) видно, кратність 
кожного зв’язку S–H дорівнює одиниці (зв’язки одинарні), тобто атом 
Сульфуру в H2S утворює два σ-зв’язки (і не утворює π-зв'язків), тому 
Сульфур в H2S виявляє ковалентність два, що відповідає наявності двох 
неспарених електронів. Двохвалентному стану атома S відповідає така 
електронно-графічна схема: 

 
Але для досягнення рівноцінності двох зв’язків S–H центральний атом S 
піддається sp3-гібридизації, яка теоретично повинна забезпечити 
тетраедричну форму молекули і валентний кут 109,5o. Однак неспарені 
електрони, що перебувають на двох sp3-гібридизованих орбіталях, 
утворюють два σ-зв’язки при перекриванні з s-орбіталями двох атомів H. На 
двох інших sp3-гібридизованих орбіталях атома S містяться дві 
незв’язувальні пари, підвищена електронна густина яких сприяє стисненню 
валентного кута і значному його зменшенню порівняно з тетраедричним 
кутом (109,5o). Отже, молекула H2S має кутову форму  
б) Як один з способів утворення йона IO3

– можна розглядати дисоціацію 
йодної (йодатної) кислоти: 

 
З графічної формул кислоти НIO3 та йона IO3

– видно, що атом Йода бере 
участь в утворенні п’яти зв’язків, а саме: трьох σ- і двох π-, тому 
ковалентність дорівнює п’яти, а атом І перебуває у збудженому стані і має 
п’ять неспарених електронів: 

 
Для утворення трьох ковалентних зв’яків І–О атом Йоду піддається sp3-
гібридизаціїї, внаслідок якої виникає чотири гібридизовані орбіталі, одна з 
яких містить неподілену електронну пару, а на трьох інших містяться 
неспарені електрони, за рахунок яких утворюється три σ-зв’язки I–O. 
Негібридизовані неспарені електрони, що розміщуються на d-підрівні, йдуть 
на утворення двох π-зв’язків. Наявність неподіленої електронної пари на sp3-
гібридизованих орбіталях атома Йоду спричиняє відхилення валентного кута 
від тетраедричного (109,5o), тому йон IO3

– має форму тригональної піраміди: 
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Приклад 4. Чи є молекули HF, CCl4 і H2O, моделі яких наведені нижче, 
диполями? 
Розв’язок. Дипольний момент складної молекули – це векторна сума 
дипольних моментів окремих зв’язків. Тому лінійна молекула HF, в якій 
вектор диполю напрямлений від атома Н до атома більш електронегативного 
елемента F, є полярною, тобто уявляє собою диполь. Кутова молекула H2O, в 
якій завдяки двом неподіленим електронам на незв’язувальних орбіталях, 
електронна густина розподілена нерівномірно, теж є диполем. А симетрична 
молекула тетраедричної будови CCl4, незважаючи на полярність кожного 
окремого зв’язку C–Cl, в цілому неполярна, оскільки в ній відбувається 
компенсація векторів всіх зв’язків. 
Приклад 5. На основі метода валентних зв’язків розберіть будову молекули 
N2O, виходячи з того, що метод ВЗ припускає наявність в молекулі N2O 
атомів нітрогену у двох різних валентних станах N– і N+. 
Розв’язок.  
Електронна формула N: (…2s22p3) 

 
N– (…2s22p4): 

 
N+ (…2s12p3): 

 
О (…2s22p4): 

 
Ковалентність атомів: для N+ вона дорівнює 4 (чотири неспарених 
електрони), а для N– і О – 2. В молекулі N2O центральним атомом буде 
чотиривалентний N+, який піддається sp-гібридизації і за рахунок двох 
гібридизованих електронів утворює з атомами N– і О два σ-зв’язки, які 
розташовуються під кутом 180о (і визначають лінійну будову молекули), а за 
рахунок негібридизованих рz- і ру-електронів – ще два π-зв’язки з сусідніми 
N– і О. У свою чергу атоми N– і О, що мають однакову електронну будову, 
для утворення σ-зв’язків постачають по одному ру-електрону, а для π-зв’язків 
– по одному рz-електрону. Будову молекули можна відобразити структурною 
формулою N–=N+=О. 
Приклад 6. Чим відрізняються енергетичні діаграми за методом МО молекул 
N2 і NO? Намалювати їх. 

Відповідно до методу молекулярних орбіталей у молекулі азоту із трьох 
2р-атомних орбіталей утворюється три зв’язуючі і три розпушуючі 
молекулярні орбіталі, на яких розміщуються 6 електронів, так як наведено на 
діаграмі. Всі 6 електронів знаходяться на зв’язуючих орбіталях, кратність 
зв’язку – 3.  
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Відповідно до методу молекулярних орбіталей у молекулі оксиду азоту 

із трьох 2р-атомних орбіталей також утворюється три зв’язуючі і три 
розпушуючі молекулярні орбіталі, але, на відміну від молекули азоту, на них 
розміщуються 7 електронів, так як наведено на діаграмі. 6 електронів 
знаходяться на зв’язуючих орбіталях і 1 електрон на розпушуючій орбіталі, 
кратність зв’язку – 2,5.  

 
Приклад 7. Описати утворення СО з точки зору методів ВЗ та МО.  
Електронні формули атомів карбону:  

 
і оксигену:  

 
За методом валентних зв’язків молекула СО утворюється шляхом утворення 
спільних електронних пар із 2 неспарених електронів атома карбону і 2 
неспарених електронів атома оксигену:  
: С   : : Ö :         
Тому валентність повинна була бути рівна двом, але атом оксигену, маючи 
ще неподілену електронну пару виступає у якості донора електронної пари, а 
атом карбону має вільну електронну орбіталь і виступає акцептором цієї 
електронної пари, тобто поряд з двома звичайними хімічними зв’язками існує 
один донорно-акцепторний зв’язку, і тоді валентність і карбону, і оксигену 
буде дорівнювати 3. 

 
За методом молекулярних орбіталей 4 електрони атома карбону і 6 
електронів атома оксигену заповнюють 5 молекулярних орбіталей, із яких 4 
зв’язуючих  і 1 розпушуючу, таким чином кратність зв’язку 3.  
Енергетична діаграма молекули СО:  
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Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 2 бали 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 2 бали 
Тестовий контроль 20 запитань  – 2 бали  
Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 
Письмове опитування – 1 запитання – 1 бал.  
Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  
8 балів – добре.  
6 балів – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 4: Основні поняття хімічної термодинаміки. Термохімія. 

Напрямленість хімічних процесів. Хімічна кінетика та рівновага 
Конкретні цілі:  
Знати: 

- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  

- поняття хімічну термодинаміку;  
- теплоту і роботу, як характеристики процесів; 
- поняття внутрішньої енергії та ентальпії речовини;  
- перший закон термодинаміки;  
- поняття стандартних умов і стандартних ентальпій утворення та 

згоряння речовин;  
- поняття теплоти хімічних реакцій, термохімічної реакції;  
- закон Гесса;  
- другий закон термодинаміки;  
- поняття про ентропію, рівняння Больцмана;  
- поняття про енергію Гіббса як критерій самочинного перебігу хімічних 

реакцій і характеристику термодинамічної стійкості хімічних сполук;  
- поняття середньої та миттєвої швидкості реакцій;  
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- чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій у гомогенних та 
гетерогенних системах;  

- закон дії мас;  
- поняття константи швидкості хімічної реакції, її фізичний зміст;  
- поняття про механізм хімічної реакції;  
- поняття про порядок та молекулярність хімічної реакції, реакції 

першого порядку;  
- залежність швидкості реакції від температури (рівняння Арреніуса та 

правило Вант-Гоффа), поняття енергії активації, залежність енергії 
активації від механізму перебігу реакції;   

- поняття каталізу, механізм дії каталізаторів, поняття про ферментний 
каталіз у біологічних системах; 

- оборотні і необоротні хімічні реакції та поняття про стан хімічної 
рівноваги, кількісну характеристику стану хімічної рівноваги, поняття 
про константу хімічної рівноваги та її зв’язок зі стандартною зміною 
енергії Гіббса; 

- принцип ЛеШательє-Брауна. 
Вміти:  
- проводити обчислення за термохімічними реакціями;  
- розрахувати стандартні ентальпії хімічних реакцій і фізико-хімічних 
перетворень на основі закону Гесса;  

- використовувати таблиці стандартних енергій Гіббса для визначення 
напрямку перебігу процессу; 

- проводити обчислення і визначати швидкість хімічних реакцій;  
- визначати константу хімічної рівноваги і рівноважні концентрації 
речовин.  
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Що вивчає термодинаміка, хімічна термодинаміка, термохімія?  
2. Які види систем вивчає термодинаміка? До якого виду систем відносяться 
клітина живого організму і наша планета Земля? 
3. Перелічіть основні поняття хімічної термодинаміки і дайте визначення цих 
понять. 
4. У чому суть першого закону термодинаміки? Напишіть його математичний 
вираз. 
5. Що таке термодинамічний процес? Які бувають термодинамічні процеси і 
які їхні ознаки?  
6. Що таке термодинамічні параметри системи? Як вони поділяються? 
7. Що характеризує внутрішня енергія системи? Чи можна виміряти її 
експериментально? Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії в ізобарних 
процесах? 
8. Що таке ентальпія, стандартна ентальпія і ентальпія утворення хімічної 
сполуки?  
9. Що характеризує ентропія? Як пояснюється ентропія за рівнянням 
Больцмана?  
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10. Дайте визначення енергії Гіббса. Наведіть способи її визначення за 
стандартних умов і при будь-якій температурі. 
11. Що таке швидкість хімічної реакції? 
12. Вплив природи розчинника та концентрації реагуючих речовин на 
швидкість хімічної реакції. 
13. Залежність швидкості хімічної реакції від температури. Правило Вант-
Гоффа, рівняння Арреніуса. 
14. Молекулярність елементарного акту хімічної реакції. 
15. Порядок хімічної реакції. 
16. Кінетичне рівняння реакції першого порядку. 
17. Період піврозпаду для хімічних реакцій. 
18. Які реакції називаються оборотними? Дайте пояснення термінам: 
динамічна хімічна рівновага і зміщення хімічної рівноваги. 
19. Які фактори впливають на стан хімічної рівноваги. 
20. Сформулюйте суть принципу зміщення хімічної рівноваги ЛеШательє–
Брауна. Проілюструйте на конкретних прикладах. 
21. Фізичний зміст константи хімічної рівноваги. Фактори, що впливають на 
неї, зв’язок з енергією Гіббса. 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Що таке екзотермічні та ендотермічні реакцій? 
2. Що таке тепловий ефект реакції? 
3. Що таке фаза? Які бувають фази? 
4. Які параметри використовують для характеристики системи?  
5. Що таке процес?  
6. Що таке внутрішня енергія системи?  
7. Який процес називають ізохорним?  
8. Чому дорівнює тепловий ефект ізохорного процесу? 
9. Який процес називають ізобарним?  
10. Чому дорівнює тепловий ефект ізобарного процесу? 
11. Що таке ентальпія?  
12. Основний принцип термодинаміки 
13. Що таке термохімічне рівняння?  
14. Що таке стандартна ентальпія?  
15. Як формулюється закон Гесса?  
16. Що таке ентальпія утворення?  
17. Що таке ентропія?  
18. Формула Больцмана 
19. Що таке ізобарно-ізотермічний потенціал?  
20. В якому випадку процес може відбуватись самоплинно?  
21. Що таке хімічна кінетика?  
22. Що таке гомогенні реакції, наведіть приклад  
23. Що таке гетерогенні реакції, наведіть приклад  
24. Що таке швидкість хімічної реакції?  
25. Сформулюйте закон дії мас  
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26. Що таке константа швидкості реакції і який її фізичний зміст  
27. Що таке молекулярність реакції?  
28. Що таке порядок реакції?  
29. Сформулюйте правило Вант-Гоффа  
30. Як залежить константа швидкості реакції від температури?  
31. Що таке енергія активації?  
32. Що таке каталіз?  
33. Що таке інгібітор?  
34. Що таке гомогенний каталіз і який його механізм?  
35. Що таке гетерогенний каталіз і який його механізм? 
36. Що таке хімічна рівновага? 
37. Що таке константа рівноваги?  
38. Що таке зміщення хімічної рівноваги?  
39. Сформулюйте принцип Ле Шательє  
Перелік практичних навичок:  
1. При зберіганні пшеничного борошна вуглеводи, що містяться в ньому, 
повільно окиснюються з виділенням тепла. Знайти тепловий ефект реакції, 
якщо теплоти утворення речовин дорівнюють: 
ΔНºутв.(CO2) = –393,6 кДж/моль, 
ΔНºутв.(H2O) = –285,8 кДж/моль, 
ΔНºутв.(C6H12O6) = –1272,45 кДж/моль 
2. Реакція окиснення оксиду вуглецю(ІІ) іде за рівнянням:CO(г.) + ½O2(г.) → 
CO2(г.); ΔНº = –264,7 кДж. 
Скільки літрів вуглецю(ІІ) треба спалити, щоб утворилось 4,187 кДж 
теплоти? 
3. Чи є можливою реакція: NO(г.) + ½O2(г.) → NO2(г.); якщо ΔGº(NO) = 
126,8 кДж/моль; ΔGº(NO2) = 51,8 кДж/моль? 
4. Розрахуйте зміну ентропії при плавлення 3 моль оцтової кислоти 
(СН3СООН), якщо температура плавлення 16,6ºС, а теплота плавлення (ΔН) 
–194Дж/г. 
5. Не проводячи розрахунків, визначити знак зміни ентропії в ході наступних 
процесів:  
А) 2Н2(g) + О2(g) → 2Н2О(g) 
B) 2Н2S(g) + 3O2(g) → 2H2O(s) + 2SO2(g) 
C) MgO(k) + CO2(g) → MgCO3(k) 
D) CH3COOH(s) → CH3COO− + H+  
6. В посудину об’ємом 2 л ввели 0,032г кисню і 0,030 г оксиду азоту (ІІ). 
Розрахуйте, як зміниться швидкість реакції 2NO + O2 → 2NO2 у порівнянні із 
початковою в той момент, коли прореагує 20% оксиду азоту (ІІ).  
7. Реакція при температурі 20ºС проходить за 40сек. Температурний 
коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2. За який час закінчиться ця реакція 
при 50ºС? 
8. Константа рівноваги термічної дисоціації N2O4 ⇄ 2NO2, К=0,26. 
Рівноважна концентрація NO2 дорівнює 0,28моль/л. Розрахуйте рівноважну і 
початкову концентрації N2O4. 
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9. В якому напрямку зміститься рівновага реакції: CH4 + H2O = CO + 3H2 при 
зменшені об’єму апарату в 3 рази? 
10. Для реакції H2(g) + Br2(g) → 2HBr(g) при деякій температурі константа 
рівноваги дорівнює 1. Визначити об’ємний склад рівноважної системи, якщо 
вихідна суміш складалася із 0,3 моль водню і 0,2 моль брому.  
11. Визначити константу рівноваги реакції 2NO2(g) → N2O4 при 25°С, 
виходячи із зміни ізобарно-ізотермічного потенціалу системи в результаті 
реакції. ΔGº298(N2O4)=93.8 кДж/моль, ΔGº298(NO2)=51.8 кДж/моль 
Дослід 1. Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації. 
Дослід 2. Вплив концентрації реагуючих речовин на зміщення рівноваги. 
Дослід 3. Вплив температури на зміщення рівноваги. 
Дослід 4. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. 
Дослід 5. Залежність швидкості реакції від температури. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. Закон діючих мас описує 
залежність швидкості хімічних 
реакцій від:   
A. Наявності каталізаторів   
B. Площі поверхні стикання 
реагуючих речовин  
C. Природи реагуючих речовин   
D. Температури системи 
E. Концентрацій реагуючих 
речовин   
2. Принцип Лє-Шател'є дає 
можливість контролю перебігу 
хімічної реакції як в лабораторії, 
так і в промисловості. Вкажіть, 
який з наведених процесів повинен 
проводитися при підвищеному 
тиску:   
A. C(т)+О2(г) → CO2(г)   
B Fe(т)+H2O(пара) → FeO(т)+H2(г)   
C N2(г)+O2(г) → 2NO(г)   
D 3H2(г)+N2(г) → 2NH3(г)   
E H2(г)+Cl2(г) → 2HCl(г)   
3. Одним із законів хімічної 
кінетики є закон, який 
формулюється так: "швидкість 
хімічної реакції пропорційна 
добутку молярних концентрацій 
реагуючих речовин ". Це закон:   
А. Постійності складу    
В. Еквівалентів   

С. Розбавлення Оствальда  
D. Діючих мас   
Е. Збереження маси речовин   
4. Під нормальними умовами (н.у.) 
в хімії розуміють такі числові 
значення тиску та температури:   
A. р=101,3 атм; Т=298 К 
B. р=101,3 кПа; Т=273 К  
C. р=760 мм.рт.ст; Т=1000 С 
D. р=1,013 Па; Т= 100 С 
E. р=760 мм.рт.ст; Т=250 С 
5. Правило Вант-Гоффа 
застосовують при визначенні 
термїну придатностї лїкїв. В яких 
межах знаходиться температурний 
коефіцієнт швидкості більшостї 
хїмїчних реакцій? 
A 2 –  4   
B 2 – 3   
C 1 – 3   
D 3 – 4   
E 1 – 5   
6. Один із факторів, що впливають 
на збільшення виходу лікарської 
речовини в процесі його синтезу, є 
зниження енергії активації реакції. 
Цьому сприяє:  
A Додавання каталізатора  
B Підвищення температури   
C Зниження температури   
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D Збільшення концентрації    
E Зменшення концентрації    
7. В ізобарно-ізотермічних умовах 
для прогнозування можливості і 
напрямку самодовільних процесів 
використовують зміну:  
A Енергії Гіббса 
B Енергії Гельмгольца  
C Ентальпії 
D Ентропії 
E Внутрішньої енергії   
8. Термодинамічні розрахунки 
дозволяють визначити можливість і 
напрямок самодовільних процесів. 
В ізольованій системі для цієї мети 
використовують зміну 
термодинамічної функції:  
A Ентропії 
B Енергії Гіббса   
C Енергії Гельмгольца   
D Внутрішньої енергії   
E Ентальпії 
9. Основний закон термохімії 
(закон Гесса) встановлює, що 
тепловий ефект хімічної реакції 
A Не залежить від шляху перебігу 
реакції.   
B Залежить від природи вихідних 
речовин.   
C Залежить від природи продуктів 
реакції.   
D Залежить від природи продуктів 
реакції.   
E Не залежить від природи 
реагуючих речовин.   
10. При фармацевтичному синтезі 
використовують прості і складні 
реакції. Вкажіть порядок реакції 
2А+В=3D    
A  0,5   
B 2  
C 1  
D 0   
E 3    
11. Який механізм дії каталізатора в 

хімічній реакції? 
A Знижує енергію активації 
B Підвищує енергію активації   
C Не змінює енергію активації 
D Змінює природу реагентів   
E Змінює ступінь дисперсності    
12. Критерієм направленості 
реакцій синтезу препаратів є 
зменшення енергії Гіббса. При 
сталості яких параметрів системи 
зменшення енергії Гіббса визначає 
напрямок процесу? 
A Температури і тиску   
B Тиску 
C Об’єму і температури   
D Тиску і об’єму    
E Маси і теплоємності    
13. В технології синтезу 
фармацевтичних препаратів багато 
процесів відбувається при сталих 
температурі та тиску. Яку 
термодинамічну функцію треба 
обрати як критерій перебігу 
самочинного процесу в цих 
умовах? 
A Енергія Гіббса   
B Енергія Гельмгольца   
C Внутрішня енергія   
D Ентропія    
E Ентальпія    
14. Стан системи, який не 
змінюється з часом при незмінних 
зовнішніх факторах називається: 
A Рівноважним 
B Нерівноважним 
C Ізотермічним 
D Ізобарним 
E Ізохорним 
15. Теорія хімічної рівноваги 
дозволяє прогнозувати шляхи 
максимального виходу лікарських  
препаратів. Який з факторів не 
впливає на зміщення хімічної 
рівновагиї?   
A  Зміна температури;   
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B Зміна концентрації вихідних 
речовин;   
C Зміна концентрації продуктів 
реакції;   
D Додавання каталізатору;   
E Зміна тиску.   
16. В технології фармацевтичних 
препаратів важливу роль 
відіграють: тиск, температура, 
концентрація. Зниження 
температури якого із процесів 
прискорює його?  
A Екзотермічний 
B Ендотермічний 
C Адіабатичний 
D Ізохорний 
E Ізобарний  
17. Як називається процес 
одержання лікарських засобів при 
постійній температурі і об’ємі 
системи?  
A Ізохорно-ізотермічний 
B Ізобарно-ізотермічний 
C Ізобарний 
D Ізохорний 
E Ізотермічний 
18. Каталізаторами біохімічних 

процесів є білки. До якого типу 
гомогенного каталізу відносять 
процеси за їх участю?  
A Ферментативний   
B Кислотно-основний   
C Окиснювально-відновний    
D Координаційний   
E Гомогенний газофазний   
19. Рівнянням реакції якого 
порядку можна описати процес 
розкладу лікарського препарату?  
A 1 
B 2  
C 3  
D 0  
E дробного  
20. Ферменти широко 
використовуються у фармації як 
лікарські препарати. Яка основна 
відмінність ферментів від 
небіологічних каталізаторів ? 
A  Висока універсальність   
B Висока специфічність дії і 
селективність   
C Мала універсальність   
D Висока дисперсність   
E Висока гомогенність   

 
Еталони відповідей.  
Приклад 1. Розрахувати тепловий ефект реакції: 2NaOH(к.) + CO2(г.) → 
Na2CO3(к.) + H2O, якщо:  
ΔНºутв.(NaOH) = –426,6 кДж/моль, 
Δ Нºутв.(CO2) = –393,6 кДж/моль, 
ΔНºутв.(Na2CO3) = –1129,3 кДж/моль, 
ΔНºутв.(H2O) = –285,8 кДж/моль, 
Рішення: Тепловий ефект хімічної реакції обчислюється по стандартних 
теплотах утворення за формулою: 
ΔНº = ∑ ΔНºутв.(прод. р–ції) – ∑ ΔНºутв.(вих. р–н) з врахуванням відповідних 
стехіометричних коефіцієнтів, тобто: 
ΔНº = (ΔНºутв.(Na2CO3) + ΔНºутв.(H2O)) – (2 ΔНºутв.(NaOH) + Δ Нºутв.(CO2)) = 
(–1129,3 – 285,8) – (–2 * 426,6 – 393,6) = –168,3 кДж. Тобто це екзотермічна 
реакція. 
Приклад 2. Чи є можливою реакція: SiO2(к.) + 2NaOH(р.) → Na2SiO3(к.) + 
H2O(р.), якщо: 
ΔGº (SiO2(к.)) = –803,75 кДж/моль, 



 54 

ΔGº (NaOH(р.)) = –419,5 кДж/моль, 
ΔGº (Na2SiO3(к.)) = –1427,8 кДж/моль, 
ΔGº (H2O(р.)) = –237,5 кДж/моль? 
Рішення: Для відповіді на питання задачі необхідно обчислити зміну енергії 
Гіббса в даній реакції за формулою: 
Δ Gº = ∑ ΔGº (прод. р–ції) – ∑ Δ Gº (вих. р–н) (з врахуванням відповідних 
стехіометричних коефіцієнтів) = (–1427,8 – 237,5) – (–803,75 – 419,5 * 2) = –
22,55 кДж, тобто Δ Gº < 0, таким чином реакція є можливою і розчин лугу не 
можна випарювати в скляному посуді. 
Приклад 3. Питома теплота топлення свинцю (ΔН) становить 23,04 КДж/кг. 
Температура топлення свинцю 327,4ºС. Знайти зміну ентропії при топленні 
250г свинцю. 
Рішення: Застосовуючи питому теплоту топлення, обчислюємо теплоту 
топлення 0,25кг свинцю: 
1кг Pb — 23040 Дж 
0,25кг Pb — х  
х = 0.25* 23040 = 5760 Дж 
Формула для ΔGº = ΔН – Т*ΔS. Топлення є рівноважним процесом, тому для 
нього ΔGº = 0, тоді ΔН = T*ΔS і ΔS = ΔН/Т 
ΔS = 5760 / (273 + 327,4) = 9,59 Дж/К 
Приклад 4. Не проводячи обчислень, визначити знак зміни ентропії в 
наступних реакціях:  
NH4NO3(k)→N2O(g) + 2H2O(g);  
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g);  
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s) 

Рішення: В перший реакції 1 моль речовини в кристалічному стані 
утворюється 3 моль газів, відповідно ΔS>0, в другій та третій реакціях 
зменшується як загальна кількість числа молей, так і число моль 
газоподібних речовин, так що ΔS <0, при цьому зміна ентропії в третій 
реакції має більше негативне значення, ніж зміна ентропії в другій реакції.  
Приклад 5. Встановити чи можлива при температурі 298 і 2500К реакція 
відновлення оксиду титану (IV) до вільного металу за схемою: TiO2(k) + 
2C(графіт)→Ti(k) + 2CO(g). Залежністю зміни ентальпії та ентропії від 
температури знехтувати.  
Рішення. Значення ΔG0

утв(TiO2) = -888,6 кДж/моль і ΔG0
утв(СO) = -137,1 

кДж/моль при 298К.  
Для даної реакції ΔG0

298 = --137,1*2 – (-888,6) = 614,4 кДж. Оскільки ΔG>0, 
відновлення оксиду титану при 298К неможливе.  
Для розрахунку ΔG0

2500 скористаємось рівнянням ΔG = ΔH0 - TΔS0. 
ΔH0 = 2ΔH0

утв(СО) - ΔH0
утв(TiO2) = -110,5*2 – (-943,9) = 722,9 кДж 

ΔS0 = S0(Ti) + 2S0(CO) - S0(TiO2) - 2S0(C) = 30.6 + 197.5*2 – 50.3 – 5.7*2 = -
363.9 Дж/К 
ΔG0

2500 = 722,9 – 2500*363,9/1000 = -186,9 кДж 
Таким чином, ΔG0

2500 < 0, таким чином відновлення оксиду титану при 2500К 
можливе.  
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Приклад 6. Початкові концентрації NO і O2 в реакції 2NO + O2 → 2NO2 
дорівнюють 0,06 моль/л та 0,10 моль/л, відповідно. розрахувати, як зміниться 
швидкість реакції у порівнянні із початковою в той момент, коли прореагує 
10% кисню.  
V1 = kc(NO)2*c(O2) = k1*0.062*0.10 = 0.00036k 
В момент, коли прореагувало 10% кисню – 0,01л, його залишилось 0,09 л. З 
0,01 л кисню прореагувало 0,02 л оксиду азоту відповідно до рівняння реакції 
і залишилось 0,04 л. Тоді  
V2 = kc(NO)2*c(O2) = k1*0.042*0.09 = 0.000144k 
Отже, швидкість реакції зменшиться у 0,00036/0,000144 = 2,5 рази 
Приклад 7. В синтезі аміаку (N2 + 3H2 → 2NH3) рівновага встановилась при 
наступних концентраціях: [N2]= 2,5моль/л, [H2] = 1,8моль/л, [NH3] = 
3,6моль/л. Розрахуйте константу рівноваги цієї реакції і вихідні концентрації 
азоту та водню. 
Рішення. Константа хімічної рівноваги за рівноважними концентраціями 
обчислюється за формулою: 

3
22

2
3

]H[*]N[
]NH[

K = = 89.0
8.1*5.2

6.3
3

2

=  

За рівнянням реакції: 
 N2 3H2 2NH3 

с0 2.5+1.8=4.3 1.8+5.4=7.2 0 

Δс 
Δс= с0 - [c] = 

2
6,3

=1.8 

Δс= с0 - [c] = 
2

3*6,3

=5.4 
Δс= [c] – с0 = 3.6 

[c] 2.5 1.8 3.6 
Приклад 8. Реакція іде за рівнянням: 4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2. В якому 
напрямку зміниться хімічна рівновага, якщо концентрації усіх реагуючих 
речовин збільшити в 2 рази? 
Рішення. За законом діючих мас швидкість прямої і оберненої реакції 
дорівнюють: 
V1 = k1С4

HClСO2,     V2 = k2С2
H2OС2

Cl2, 
При збільшенні концентрації усіх речовин в 2 рази, швидкість прямої реакції 
зростає в 24*2=32 рази, а швидкість оберненої — тільки в 22*22=16 разів, 
отже хімічна рівновага зміститься в напрямку прямої реакції, тобто вправо.  
Приклад 9. При 80ºС реакція закінчується за 8хв. Через скільки хвилин вона 
закінчиться при 100ºС, коли температурний коефіцієнт (γ) дорівнює 2? 
Рішення. За правилом Вант–Гоффа при збільшенні температури швидкість 
реакції збільшиться в: 

n=Vпочат/Vкін = 10
tt 12 −

γ  = 10
80100

2
−

= 4 рази, при цьому інтервал перебігу реакції 
зменшиться в 4 рази: 8 хв. / 4 = 2 хв.  
Приклад 10. Рівновага хімічної реакції: 2NO + O2 → 2NO2 встановилась при 
наступних концентраціях реагуючих речовин: [NO] = 0,5моль/л, [O2] = 
0,7моль/л, [NO2] = 2,1моль/л. Як зміниться швидкість обох реакцій, якщо 
тиск в системі зменшити в 2 рази? Куди зміститься хімічна рівновага? 
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Рішення. До зменшення тиску:  
Vпрям = kпрям [NO]2 * [O2] = kпрям * 0,52 * 0,7 = 0,175 kпрям 
Vзвор = kзвор [NO2]2 = kзвор * 2,12  = 0,4,41 kзвор 
При зменшені тиску в 2 рази концентрації усіх речовин зменшаться в 2 рази і 
тоді: 
V´прям = kпрям [NO]2 * [O2] = kпрям * (0,5/2)2 * 0,7/2 = 0,0219 kпрям 

V´звор = kзвор [NO2]2 = kзвор * (2,1/2)2  = 1,101 kзвор 
Швидкість прямої реакції зменшилась в 0,175/0,0219=8 разів, а швидкість 
зворотної – в 4,41/1,101=4 рази. Таким чином, швидкість зворотної реакції 
буде більшою, а отже рівновага зміститься вліво.  
Приклад 11. Константа рівновага реакції CO2(g) + H2(g) → CO(g) + H2O(g) 

дорівнює одиниці. Визначити, скільки відсотків вуглекислого газу піддається 
перетворенню в оксид вуглецю (ІІ), якщо змішати 1 моль вуглекислого газу і 
5 моль водню.  
За рівнянням реакції: 
 CO2 H2 СО H2O 
с0 1 5 0 0 
Δс х х х х 
[c] 1-х 5-х х х 

1
)x5)(x1(

x
]H[*]CO[

O][H*]СО[K
2

22

2 =
−−

==  

х=0,83. Отже, прореагувало 83% вуглекислого газу.  
 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 2 бали 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 2 бали 
Тестовий контроль 20 запитань  – 2 бали  
Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 
Письмове опитування – 1 запитання – 1 бал.  
Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  
8 балів – добре.  
6 балів – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 5: Вчення про розчини. Способи вираження складу розчинів. 

Теорія електролітичної дисоціації. Протеолітичні процеси. Рівновага в 
розчинах малорозчинних електролітів 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- знати основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії 
аналітичної хімії;  
- визначати тип розчину та розрізняти його компоненти;  
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- трактувати механізм розчинення; поняття розчинність;  
- чинники, що впливають на розчинність твердих речовин;  
- способи виразу складу розчинів: масову, об’ємну та масо-об’ємну 
частку розчиненої речовини; молярну концентрацію, молярну концентрацію 
еквівалента; моляльність розчину, мольну частку розчиненої речовини; титр 
розчину;  
- трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і 
застосувати його на практиці;  
- основні поняття та механізм електролітичної дисоціації,  
- поняття сили електроліти,  
- поняття ступеню та константи дисоціації,  
- умови перебігу реакцій іонного обміну,  
- поняття добутку розчинності,  
- поняття іонного добутку води, рН,  
- поняття гідролізу,  
- ступеню та константи гідролізу, 
Вміти:  
- вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, 
моляльною концентрацією, молярною концентрацією еквіваленту або 
титром;  
- розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну 
частку, молярну концентрацію еквівалента та титр за вказаними значеннями 
маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника;  
- уміти класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації,  
- писати рівняння реакцій дисоціації та гідролізу солей,  
- застосувати закон дії мас до рівноважних процесів,  
- використовувати табличні дані величин і розраховувати константи 
дисоціації та константи гідролізу,  
- розраховувати рН,  
- розрахувати розчинність важкорозчинної сполуки за величиною її 
добутку розчинності 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Дайте визначення понять: дисперсна система, дисперсна фаза, дисперсійне 
середовище. Класифікація дисперсних систем у залежності від розмірів 
частинок дисперсної фази. Приклади. 
2. Розчини як молекулярно-іонні дисперсні системи. Суть основних понять: 
розчин, розчинена речовина, розчинник. Класифікація розчинів за агрегатним 
станом розчиненої речовини і розчинника. 
3. Вода як один із найпоширеніших розчинників у живій природі та хімічній 
технології. Аномальні властивості води як розчинника. 
4. Теорії розчинів. Суть фізичної теорії Вант-Гоффа.  
5. Розчинення як фізико-хімічний процес (Д.І. Менделєєв, М.С. Курнаков). 
Що таке сольвати (гідрати)? Які докази підтверджують справедливість 
сольватної теорії розчинів? 
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6. Загальні властивості розчинів. Чому розчини не відносять до хімічних 
сполук певного складу? 
7. Теплові ефекти при розчиненні. Руйнування кристалічної гратки вимагає 
затрати енергії, але при розчиненні кристалічних лугів (NaOH, KOH) 
виділяється теплота. Пояснити це явище. Який процес відповідальний за 
сумарний тепловий ефект? 
8. Що таке розчинність? Якими величинами виражається кількісно 
розчинність твердих речовин, рідин, газів? Що таке коефіцієнт розчинності, 
коефіцієнт абсорбції? 
9. Залежність розчинності від природи розчиненої речовини і розчинника. 
Навести приклади добре розчинних, малорозчинних і практично 
нерозчинних твердих речовин. Як розуміти твердження: “подібне 
розчиняється в подібному”? 
10. Які фактори впливають на розчинність газів? Сформулюйте і напишіть 
математичний вираз законів Генрі-Дальтона, І.М.Сєченова. Розчинність газів 
у крові. 
11. Як змінюється розчинність кисню в крові при зміні атмосферного тиску? 
У чому суть гірської хвороби, кесонної хвороби? 
12. Що виражає концентрація розчину? На які дві групи поділяються способи 
вираження концентрації? В якому випадку концентрація оцінюється 
безрозмірними величинами (в частках від одиниці або відсотках)? 
13. Масова частка розчиненої речовини у відсотках. 
14. Молярна концентрація розчину. В яких одиницях її вимірюють? 
15. Молярна концентрація еквівалента (нормальність розчину). В яких 
одиницях її вимірюють? 
16. Що таке титр розчину? Вивести формулу, яка зв’язує титр і нормальність 
розчину. 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Які речовини називаються електролітами 
2. Наведіть приклади електролітів та неелектролітів 
3. Що таке сольватація? 
4. Що таке гідратація?  
5. Наведіть приклади кристалогідратів  
6. Що таке теплота гідратації? 
7. Що таке електролітична дисоціація  
8. Які речовини називаються кислотами  
9. Які речовини називаються основами 
10. Які речовини називаються амфотерними гідроксидами 
11. Які речовини називаються солями 
12. За яких умов відбуваються реакції іонного обміну 
13. Що таке ступінь дисоціації?  
14. Напишіть вираз для константи дисоціації розчину сульфату алюмінію  
15. Що таке добуток розчинності  
16. Напишіть вираз для добутку розчинності фосфату кальцію  



 59 

17. Напишіть реакцію дисоціації води  
18. Вираз для константи дисоціації води  
19. Що таке іонний добуток води  
20. Що таке водневий показник  
21. Що таке гідроліз  
Перелік практичних навичок:  
1. Напишіть реакції гідролізу та вкажіть реакцію середовища 
А) калію нітрату 
Б) цинку хлориду  
В) заліза (ІІ) сульфату 
Г) хрому (ІІІ) хлориду  
Д) натрію сульфіду  
Е) калію ціаніду  
Є) алюмінію карбонату  
2. Напишіть реакцію гідролізу міді сульфату і вираз для константи гідролізу  
3. Напишіть реакцію гідролізу натрію силікату і вираз для константи 
гідролізу 
4. Напишіть рівняння реакцій в іонній формі:  
А) BaCl2 + Al2(SO4)3 → 
Б) Fe(OH)SO4 + BaCl2 → 
В) CaCO3 + CH3COOH → 
Г) Ca(HCO3)2 + HNO3 → 
Д) KHS + H2SO4 → 
Е)AgCl + NaI → 
Є) FeCl3 + Na4[Fe(CN)6] → 
Ж) Fe(NO3)2 + K3[Fe(CN)6] → 
5. Ступінь електролітичної дисоціації азотистої кислоти в 0,001М водному 
розчині дорівнює 0,2. Розрахуйте концентрації іонів водню, нітрит-іонів та 
молекул азотистої кислоти в цьому розчині.  
6. Чому дорівнює перша константа дисоціації вугільної кислоти, якщо 
ступінь дисоціації її за першим ступенем в розчині, що містить 4,3*10-3 
моль/л, дорівнює 0,1.  
7. Визначити концентрацію іонів водню в 0,1М розчинах наступних кислот: 
хлористоводневої, сірчаної, мурашиної, оцтової, якщо константи дисоціації 
мурашиної та оцтової кислот становлять K(HCOOH) = 1,8*10–4; 
K(CH3COOH) = 1,8*10–5.  
8. Обчислити розчинність хлориду, броміду та йодиду срібла якщо добутки 
їх розчинності 1,8*10−10, 6*10−13, 1,1*10−16. 
9. Скільки г іонів срібла міститься в 200 мл насиченого розчину сульфату 
срібла, якщо добуток його розчинності 1,6*10−5. 
10. Чи утвориться осад, якщо змішати 200 мл розчину срібла нітрату з 
концентрацією 2,5*10−3моль/л і 300 мл розчину кальцію хлориду з 
концентрацією 0,005 моль/л?  
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Дослід 1. Визначити рН в 0,1М розчинах наступних кислот: 
хлористоводневої, сірчаної, мурашиної, оцтової та порівняти результати із 
даними задачі 28. 
Дослід 2. Визначити рН розчинів карбонату та гідрокарбонату натрію та 
пояснити результати. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. Продуктом гідролізу якої з 
наведених солей є основна сіль?   
A FeSO4   
B NaCl   
C K2CO3   
D NH4Cl   
E KBr   
2. Вкажіть, яка з наведених солей  
не підлягає гідролізу:   
A KI 
B ZnSO4   
C KNO2   
D Al2(SO4)3   
E CrCl3   
3. Із перерахованих нижче нітратів 
гідролізу піддається:   
A NH4NO3.   
B KNO3.   
C NaNO3.   
D LiNO3.   
E Ва(NO3)2   
4. Серед наведених сполук вкажіть 
сіль, водний розчин якої має кисле 
середовище:   
A  NaCl 
B Na2B4O7   
C Na3PO4   
D  ZnSO4   
E K2SO3   
5. Які з наведених електролітів 
відносяться тільки до слабких:   
A NH3*H2O, CH3COOH   
B NH4Cl, NH3*H2O   
C CH3COOH, CH3COONa   
D HCl, AgCl   
E AgCl, NH4Cl   
6. Якій солі відповідає вираз для 
розрахунку константи гідролізу  

Кг =  Кw/(Kкисл. х  Косн.) 
A (NH4)2S 
B NaCN   
C Fe(NO3)3 
D Li2S   
E NH4Cl   
7. Яке з наведених рівнянь є 
рівнянням гідролізу:   
A H2SO3 + OH− = HSO3

− + H2O 
B SO2 + H2O = H2SO3 = H+ + HSO3

− 
C SO3

2− + H2O = HSO3
- + OH-  

D 4SO2+8OH− = S2- + 3SO4
2- + 4H2O 

E HSO3
− + H+ = H2SO3 = SO2 + H2O 

8. Водневий показник 0,005 М 
розчину сульфатної кислоти 
дорівнює:   
A  4 
B 0   
C 2    
D 3   
E  1 
9. В якому з наведених розчинів 
водневий показник дорівнює нулю?    
A 1M H3PO4   
B 0,1M HCl   
C 0,1M KOH   
D 1M HCl   
E 1M Ba(OH)2   
10. У розчині [ОН-] = 1•10-6 моль/л. 
Вкажіть рН розчину.   
A 7 
B 9 
C 1   
D 8   
E 4   
11. Водневий показник 0,01 М 
розчину хлоридної кислоти 
дорівнює:   
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A 1   
B 0   
C 2    
D 3   
E 4   
12. Яка речовина в йоному рівнянні 
наступної реакції записується у 
виді молекули? HCl + AgNO3 ----> 
AgCl + HNO3 
A AgCl   
B AgNO3   
C HNO3   
D HCl   
E Жодне з приведених речовин   
13. Визначити, яке рівняння є 
математичним виразом ДР 
ортофосфату кальцію:   
A ДР = [Ca2+]3 • [PO4

3-]2 
B ДР = [Ca2+] • [PO4

3-] 
C ДР = (3[Ca2+])3 • (2[PO4

3-])2   
D ДР = [Ca2+]3 • [PO4

3-]   
E Жодне із рівнянь   
14. Укажите концентрацию ионов 
водорода в чистой воде:   
A 10–7 моль/л 
B 10–11 моль/л 
C 10–1 моль/л 
D 10–3 моль/л 
E 10–10 моль/л 
15. Мольна частка розчиненої 
речовини це:  
А. Відношення кількості 
розчиненої речовини до кількості 
розчинника;  
В. Відношення маси речовини до 
кількості розчинника;  
С. Відношення кількості 
розчиненої речовини до загальної 
кількості молей у системі;  
D. Відношення маси розчинника до 
загальної кількості моль речовин у 
системі;  
Е. Відношення кількості 

розчинника до кількості розчиненої 
речовини.  
16. Яка моляльність розчину, що 
складається із 4 г натрію 
гідроксиду і 40 мл води? 
А. 10 моль/кг 
В. 1 моль/кг 
С. 0,1 моль/кг 
D. 2,5 моль/кг 
Е. 2,5 моль/л 
17. Кількість розчиненої речовини, 
що міститься в 1 кг розчинника, 
визначає:   
A Молярну концентрацію   
B Масову частку   
C Молярну концентрацію 
еквіваленту   
D Мольну частку   
E Моляльну концентрацію   
18. У 0,1 М розчині якої з 
наведених кислот найбільша 
концентрація йонів Гідрогену?   
A H2SO4   
B HCl   
C H2CO3   
D CH3COOH   
E H2SO3   
19. Які з наведених пар йонів 
можуть одночасно знаходитися в 
розчині:   
A Fe3+, Cl-   
B Ba2+, SO4

2-   
C Fe2+, OH- 
D Fe3+, OH- 
E Ag+, Cl-   
20. Між розчинами яких сполук 
можливий перебіг незворотньої 
реакції   
A Fe2(SO4)3 + NaOH 
B CaCl2 + NaOH 
C Ca(OH)2 + NaCl 
D FeCl3 + Na2SO4   
E Fe2(SO4)3 + NaCl   

 
Еталони відповідей.  
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Приклад 1. Які з вказаних пар іонів можуть одночасно знаходитися в 
розчині: а) Na+ і PO4

3–; б) Na+ і OH–; в) Ag+ і Cl–; г) Cu2+ і S2–? 
Розв’язок. Одночасно знаходитися в розчині можуть лише такі іони, що 
разом утворюють сильні електроліти: сильні основи та кислоти, розчинні у 
воді солі. 
а) пара іонів Na+ і PO4

3– є складовими розчинної у воді солі (Na3PO4), яка є 
сильним електролітом і повністю розпадається на іони; отже ці іони можуть 
одночасно знаходитися в розчині; 
б) іони Na+ і OH– відповідають сильній основі, отже вони також можуть 
одночасно існувати в розчині; 
в) іони Ag+ і Cl– не можуть одночасно знаходитися у розчині, тому що разом 
вони утворюють нерозчинну сіль згідно із схемою: 
Ag+ + Cl–⇒ AgCl↓; 
г) іони Cu2+ і S2– теж не можуть одночасно знаходитися у розчині, тому що 
разом вони утворюють нерозчинний у воді осад – сіль купрум(ІІ) сульфід: 
Cu2+ + S2– ⇒ CuS↓. 
Приклад 2. Скласти молекулярні рівняння реакцій для запропонованих 
скорочених схем: 
а) Fe3+ + 3OH–⇒Fe(OH)3; б) 2H+ + CO3

2–⇒ CO2
 + H2O 

Розв’язок.  
А) Fe(NO3)3 + 3KOH ⇒ Fe(OH)3↓ + 3KNO3, 
FeCl3 + 3KOH ⇒ Fe(OH)3↓ + 3KCl. 
Б) 2HCl + K2CO3 ⇒ 2KCl + CO2↑ + H2O, 
H2SO4 + Na2CO3 ⇒ Na2SO4 + CO2↑ + H2O. 
Приклад 3. Скласти молекулярні та іонно-молекулярні рівняння реакцій, що 
протікають при змішуванні розведених розчинів (попарно): Cr(NO3)3, K2S, 
KOH, HCl. 
Розв’язок.  
a) 2Cr(NO3)3 + 3K2S + 6H2O ⇒2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ + +6KNO3, 
2Cr3+ + 6NO3

– + 6K+ + 3S2– + 6H2O ⇒ 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6K+ + 6NO3
–, 

2Cr3+ + 3S2– + 6H2O ⇒ 2Cr(OH)3 + 3H2S↑. 
б) Cr(NO3)3 + 3KOH ⇒ Cr(OH)3↓ + 3KNO3, 
Cr3+ + 3NO3

– + 3K+ + 3OH–⇒Cr(OH)3↓ + 3K+ + 3NO3
–, 

Cr3+ + 3OH–⇒Cr(OH)3, 
в) K2S + 2HCl ⇒ 2KCl + H2S↑, 
2K+ + S2– + 2H+ + 2Cl–⇒2K+ + 2Cl– + H2S↑ , 
2H+ + S2–⇒H2S↑. 
г) KOH + HCl ⇒ KCl + H2O, 
K+ + OH– + H+ + Cl–⇒K+ + Cl– + H2O, 
H+ + OH–⇒H2O. 
д) Між сполуками Cr(NO3)3 i HCl при змішуванні їх розчинів взаємодії не 
відбувається.  
Приклад 4. Написати рівняння дисоціації основ: калій гідроксиду і ферум (ІІ) 
гідроксиду, скласти вираз константи дисоціації. 
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Розв’язок. Калій гідроксид – луг, належить до сильних електролітів і 
піддається у розчинах повній дисоціації: 
o KOH ⇒ K+ + OH–. 
Оскільки КОН є сильним електролітом, він не підкоряється закону діючих 
мас і константа дисоціації для нього не записується. 
Ферум (ІІ) гідроксид, навпаки, є слабким електролітом, дисоціює по двом 
ступеням, кожному з яких відповідає свій вираз константи дисоціації: 

 
Приклад 5. Розрахувати рН розчину калій гідроксиду КОН концентрації 0,01 
моль/л. 
Розв’язок. Калій гідроксид належить до сильних електролітів, тому в 
розведених розчинах дисоціює повністю: 
• КОН ⇒ K+ + OH–. 
 [OH– ] = CМ(KOH) = 0,01 моль/л = 10–2 моль/л. 
• рОН = – lg[OH–] = –lg10–2 = 2, тому   
рН = 14 – 2 = 12 
Приклад 6. Обчислити ступінь дисоціації і концентрацію іонів гідрогену в 
розчині оцтової кислоти концентрації 0,1М, якщо Кдис = 1,8 · 10–5 . 
Розв’язок. Оцтова кислота належить до слабких електролітів, дисоціює 
частково: 
• СН3СООН ⇔ СН3СОО– + Н+ 
тому для неї ступінь дисоціації обчислюється згідно із законом розведення 
Оствальда: 

•  
Тоді концентрація іонів гідрогену: 
• [H+] = 1,34 · 10–2 · 0,1 = 1,34 · 10–3 моль/л. 
Приклад 7. Скласти рівняння реакцій гідролізу солей а) Al2(SO4)3; б) 
Na2SO3; в) Al2(CO3)3 у молекулярній та іонно-молекулярній формах, вказати 
реакцію середовища у розчині. 
Розв’язок.  
а) алюміній сульфат Al2(SO4)3 – сіль, утворена слабкою основою та сильною 
кислотою 
• І ступінь: Al2(SO4)3 ⇔ 2Al3+ +3SO4

2–  
• Al3+ + H2O ⇔ AlOH2+ + H+. 
Як видно зі скороченого іонного рівняння, внаслідок гідролізу в розчині 
з’являється надлишок іонів Н+, що зумовлює кислу реакцію середовища 
рН<7. 
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б) Na2SO3 –сіль, утворена катіоном сильної основи (NaOH) та аніоном 
слабкої кислоти (Н2SO3), гідроліз відбувається по аніону – переважно за 
першим ступенем. 
• Na2SO3 ⇔ 2Na+ + SO3

2–  
• SO3

2– + H2O ⇔ HSO3
– + OH–. 

в) Al2(СO3)3 сіль, утворена катіоном слабкої основи Al(ОН)3 та аніоном 
слабкої кислоти Н2СO3, тому гідролізується одночасно як по катіону, так і по 
аніону, причому одразу за всіма ступенями, повністю. Завдяки зв’язуванню 
іонів і у недисоційовану сполуку H2O, а також утворенню осаду 
Al(OH)3 і газу CO2, гідроліз солі Al2(СO3)3 відбуваєтьсяь необоротно. 
Реакція середовища нейтральна, рН=7 
Al2(СO3)3 + 3H2O = 2Al(OН)3 + .3 СO2 
Приклад 8. Добуток розчинності сульфату срібла 1,6*10-5 (25°С). Визначити 
розчинність цієї солі в моль/л і г/л.  
Рішення.  
Реакція дисоціації солі Ag2SO4 → 2Ag+ + SO4

2−.  
Нехай розчинність солі s (моль/л), тоді с(Ag+)=2s, c(SO4

2−)=s 

ДР (Ag2SO4) = с2(Ag+)*c(SO4
2−) = (2s)2*s = 4s3. Звідси s = 3

5
3

4
10*6,1

4
ДР −

=

=1.6*10-2 моль/л. Молярна маса сульфату срібла 312 г/моль, отже розчинність 
в г/л дорівнює 1.6*10-2 * 312 = 5 г/л 
Приклад 9. Розчинність йодиду свинцю при 20°С дорівнює 6,5*10-4 моль/л, 
обчислити ДР йодиду свинцю при 20°С.  
Рішення. Реакція дисоціації солі PbI2 → Pb2+ + 2I−. Оскільки розчинність 
йодиду свинцю при 20°С дорівнює 6,5*10-4 моль/л, то концентрація іонів 
свинцю теж 6,5*10-4 моль/л, а концентрація іонів йоду – 2*6,5*10-4 моль/л. 
вираз для добутку розчинності ДР (PbI2) = с(Pb2+)*с2(I−) = 6,5*10-4*(2*6,5*10-

4)2=1,1*10-9.  
Приклад 10. Змішали рівні об’єми 0,001М розчини кальцію хлориду і натрію 
сульфату. Чи утворюється осад кальцію сульфату? ДР кальцію сульфату 
2,5*10-5.  
Рішення. Осад солі утворюється, якщо добуток концентрацій відповідних 
іонів солі в момент змішування буде більше добутку розчинності цієї солі. 
При змішуванні рівних об’ємів солей їх концентрація зменшується вдвоє, 
тобто становите по 0,0005 моль/л. Отже, 
с(Ca2+)*с(SO4

2−)=0,0005*0,0005=2,5*10−7, що значно менше величини 
добутку розчинності сульфату кальцію. Отже, осад не утворюється.  
 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 2 бали 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 2 бали 
Тестовий контроль 20 запитань  – 2 бали  
Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 
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Письмове опитування – 1 запитання – 1 бал.  
Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  
8 балів – добре.  
6 балів – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 6: Основні типи хімічних реакцій. Реакції з перенесенням 

електронів. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- знати класифікацію хімічних реакцій за різними ознаками,  
- знати поняття ступінь окиснення,  
- окисно-відновна реакція,  
- окисник, відновник,  
- еквівалент окисника/відновника 
- знати класифікацію окисно-відновних реакцій,  
- поняття електронного балансу,  
- поняття електрорушійної сили, електродного потенціалу,  
- поняття електрохімічного ряду напруг металів,  
- поняття електролізу,  
- поняття реакцій комплексоутворення,  
- основи теорії будови комплексних сполук,  
- класифікацію комплексних сполук,  
- ізомерію кмплксних сполук,  
- номенклатуру комплексних сполук,  
- методи одержання та хімічні властивості комплексних сполук,  
- поняття константи нестійкості;  
Вміти:  
− вміти визначати тип хімічної реакції за різними ознаками,  
− визначати ступінь окиснення елементів,  
− складати електроннй баланс окисно-відновних реакцій і 
використовувати його для урівнювання таких реакцій,  
− визначати окисник і відновник в реакціях,  
− визначати еквівалент окисника/відновника, 
− використовувати електрохімічний ряд напруг металів та значення 
стандартних електродних потенціалів для визначення можливого напрямку 
перебігу хімічних реакцій,  
− писати рівняння електролізу розплавів і розчинів,  
− називати комплексні сполуки,  
− записувати реакції електролітичної дисоціації комплексних сполук, 
− визначати константу нестійкості,  
− записувати реакції утворення та руйнування комплексних сполук,  
− пояснювати властивості комплексних сполук на основі електронної 
будови атома комплексоутворювача 
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Самостійна позааудиторна робота.  
1. Що таке ступінь окиснення? Як його визначать?  
2. Чи відрізняться ступінь окиснення і валентність?  
3. Від чого залежить ступінь окиснення?  
4. Наведіть приклади елементів, які мають сталі і змінні ступені окиснення.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Які реакції називаються окиснювально-відновними  
2. Що таке процес окиснення 
3. Що таке процес відновлення  
4. Типи окиснювально-відновних реакцій. Наведіть приклади.  
А. Міжмолекулярні  
Б. Внутрішньомолекулярні  
В. Диспропорціонування  
5. Назвіть фактори, що впливають на перебіг окиснювально-відновних 
реакцій  
6. Що таке електродний потенціал? 
7. Що таке стандартний електродний потенціал?  
8. Як визначити ЕРС окиснювально-відновної реакції та напрямок її 
самоплинного перебігу?  
9. Що таке електрохімічний ряд напруг?  
10. Які сполуки називаються комплексними?  
11. Наведіть приклади комплексоутворювачів, вкажіть їх координаційні 
числа 
12. Наведіть приклади лігандів, вкажіть їх дентантність  
13. Класифікація комплексних сполук. Наведіть приклади. 
А) в залежності від заряду комплексного іона  
Б) в залежності від кислотності середовища водного розчину  
В) за природою лігандів 
Перелік практичних навичок:  
1. Скласти електронний баланс і розставити коефіцієнти.  
а) SnCl2 + K2Cr2O7 + HCl  SnCl4 + CrCl3 + KCl + H2O 
b) KMnO4 + KNO2 + H2SO4  MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O 
c) KMnO4 + K2SO3 + H2O  MnO2 + K2SO4 + KOH 
d) KMnO4 + K2SO3 + KOH  K2MnO4 + K2SO4 + H2O  
e) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4  S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
f) K2Cr2O7 + KI + H2SO4  I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
g) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4  Cr2(SO4)3  + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
2. Визначити напрямок окисно-відновних реакцій в стандартних умовах 

2Cr3+ + 3PbO2 + H2O = Cr2O7
2- + 3Pb2+ + 2H+ 

3. 
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[Pt(NH3)4]Cl2        
[Cr(H2O)6]Cl3        
[Hg(H2O)2(NCS)2]        
K[Ag(CN)2]        
[Co(N2H4)2(NO2)2]        
[Pt(NH3)2Cl2]        
K3[Ag(S2O3)2]        
[Co(NH3)6]Cl3        
[Fe(H2O)3(ClO4)(SCN)2]        
4. Написати формули:  
А) тетраціаноцинкат цинку  
Б) хлорид тетраамінміді (ІІ)  
В) триоксалатородіат (ІІ) калію 
Г) хлорид бромотетраамінаквахрому (ІІІ)  
Д) трихлоротриамінкобальт (ІІІ)  
Дослід 1. Провести окиснювально-відновні реакції:  
А) KMnO4 + К2SO3 + Н2SO4 → MnSO4 + К2SO4 + Н2O  

Б) KMnO4 + К2SO3 + H2O → MnO2 + К2SO4 + Н2O  
В) KMnO4 + К2SO3 + КОН → K2MnO4 + К2SO4 + Н2O  
Г) K2Cr2O7 + KI + H2SO4  I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
Д) K2Cr2O7 + KBr + H2SO4  Br2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
Дослід 2. Провести реакції комплексоутворення:  
А) До 5 крапель розчину цинку сульфату додати розчин натрію гідроксиду до 
утворення осаду і наступного його розчинення.  
Б) До 5 крапель розчину міді сульфату додати розчину амаку до утворення 
осаду і наступного його розчинення 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Що являє собою 
перетворення MnO4

-  MnO2 
A Відновлення в нейтральному  
середовищі   
B Окиснення в кислому середовищі   
C Відновлення в кислому 
середовищі   
D Окиснення в лужному 
середовищі   
E Відновлення в лужному 
середовищі   
2 Окисно-відновні реакції 

широко використовуються в 
фармацевтичному аналізі для 
встановлення тотожності 
лікарських засобів. Яка з 
перелічених реакцій є окисно-
відновною?   
A Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu   
B CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4   
C NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O   
D H2CO3 = CO2 + H2O   
E KBr + AgNO3 = AgBr + KNO3   
3 Вкажіть при якій умові 
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окисно-відновна реакція перебігає 
в прямому напрямку:   
A Eo

oк = Eo
від 

B Eo
oк < Eo

від 
C Eo

oк > Eo
від 

D Eo
oк > 0 

E Eo
oк < 0 

4 В який з наведених реакцій 
водень виявляє властивості 
окисника? 
A 2Na + H2   2NaH   
B Cl2 + H2   2HCl   
C CuO + H2   H2O + Cu   
D N2 + 3H2   2NH3   
E F2 + H2        2HF   
5 У якій з наведених сполук 
ступінь окиснення Нітрогену 
дорівнює –2? 
A  NH3 
B N2H4   
C NO   
D N2O   
E NO2   
6 Молярна маса еквіваленту 
окисника дорівнює   
A Молярній масі, поділеній на 
число приєднаних електронів   
B Молярній масі, поділеній на 
число відданих електронів   
C Молярній масі, поділеній на 
кислотність окисника   
D Молярній масі, поділеній на 
основність окисника   
E Молярній масі, поділеній на 
валентність окисника   
7 Вкажіть, яка окисно-відновна 
пара проявляє найбільш сильні 
відновні властивості? 
A Sn4+ / Sn2+                 Eo = - 0,15 В 
B Fe3+ / Fe2+                 Eо = + 0,77 В 
C I2  / 2I–                       Eo = + 0,54 В 
D S4O6

2– / 2S2O3
2–        Eo = + 0,09 В 

E VO2
+ / VO+               Eo = + 0,99 В 

8 Яка з нижченаведених 
реакцій відноситься до реакцій 

диспропорціонування?   
A Cl2 + H2O >   
B Cu(NO3)2 >   
C KNO3 >   
D F2 + H2O >   
E KClO3 >   
9 Як називається наступний 
процес і скільки електронів в ньому 
бере участь: S+6 -----> S–2? 
A Відновлення, 8 e 
B Окиснення, 8 e 
C Окиснення, 4 e 
D Відновлення,  4 e 
E Відновлення,  6 e 
10 Укажіть величину, за знаком 
якої можна визначити можливість 
перебігу окисно-відновної реакції   
A ЕРС   
B Кд   
C Кнест.   
D ДР   
E Кр   
11 Заряд центрального йону-
комплексоутворювача в червоній 
кров’яній солі К3[Fe(CN)6] 
дорівнює: 
A +3   
B +2   
C +1   
D +4   
E +6   
12 Деякі лікарські засоби 
відносять до комплексних сполук. 
Укажіть який з лігандів є 
бідентатним.   
A Оксалат-іон 
B Гідроксид-іон 
C Аміак 
D Хлорид-іон 
E Вода   
13 Вкажіть ступінь окиснення 
комплексоутворювача у 
комплексній сполуці 
Na3[Ag(S2O3)2]   
A  0 
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B   +1   
C +2   
D +4   
E +3   
14 Для наведеної сполуки 
K2[HgI4] вкажіть 
комплексоутворювач:    
A Hg2+   
B K+   
C I–   
D HgI4

2–   
E K2[HgI4]   
15 Ціанокобаламін (вітамін В12) 
є комплексною сполукою кобальту. 
До якого типу комплексних сполук 
він належить?   
A  Гідроксокомплексів 
B Ацідокомплексів   
C Аквакомплексів   
D Катіонних комплексів   
E   Хелатних комплексів   
16 На підставі величин констант 
нестійкості визначити найбільш 
стійкий комплексний іон  
A [Fe(CN)6]3-         Kн = 1·10-31   
B [Ag(CN)2]-           Kн = 1·10-21   
C [Ag(NH3)2]+         Kн = 5,89 ·10-8   
D [N(CN]4]2-           Kн = 1 ·10-22   
E [Co(NH3)6]2+        Kн= 4,07· 10-5   
17 Який ступінь окиснення має 

центральний іон в сполуці 
Н2[PtCl6]?   
A  +2   
B 0   
C +4   
D +3   
E +6   
18 Комплексна сполука 
[Pt(NH3)2Cl2] утворює цис- і транс-
форми. Назвіть вид ізомерїї:   
A Геометрична   
B Іонізаціонна   
C Гідратна   
D Координаційна     
E Оптична   
19 Вкажіть ряд монодентантних 
лігандів   
A NH3, OH-, CO   
B CO, NO2

-, PO4
3-   

C CN-, H2, C2O4
2-   

D OH-, Br-, C2O4
2-   

E SO4
2-,CO3

2-, CN-   
20 Вкажіть ступінь окиснення 
комплексоутворювача в 
комплексному йоні [АuCI4]- 
A  0 
B +2   
C +1   
D   +3   
E -3   

 
Еталони відповідей.  
Приклад 1. Скласти електронний баланс і урівняти реакції:  

А) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O 
Б) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 

Розв’язок.  
А) Zn0 + H+1

2S+6O-2
4 → Zn+2S+6O-2

4 + S+4O-2
2 + H+1

2O-2 
S+6 + 2е- = S+4     S+6 окисник 
Zn0 - 2е- = Zn+2-     Zn0 відновник 
Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O 
Б) Na+1

2S+4O-2
3 + K+1Mn+7O-2

4 + H+1
2S+6O-2

4 → Mn+2S+6O-2
4 + Na+1

2S+6O=2
4 

+ К+1
2S+6O-2

4 + H+1
2O-2 

Mn+7 + 5е- = Mn+2    Mn+7 окисник 
S+4 - 2е- = S+6     S+4 відновник 
5Na2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O 
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Приклад 2. Визначити напрямок окисно-відновних реакцій в стандартних 
умовах: 5Fe2+ + MnO4

- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 
Розв’язок.  

З позицій електрохімії можливий самочинний перебіг такої окисно-
відновної реакції, для якої електрорушійна сила окисно-відновної системи є 
додатною, тобто Е > 0. 

Е = ε0
окисника – ε0

відновника. 
Fe+2 виступає відновником, а MnO4

-– відновником:  
5Fe2+ + MnO4

- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 
 Fe3+ + e → Fe2+      Е0 = +0,771В 
 MnO4

– + 8H+ + 5e →Mn2+ + 4H2O   Е0 = +1,51В 
+++− −= 232

4 /
0

/
0

FeFeMnMnO EEЕРС =1,51-0,771 = 0,739 В 
Таким чином, реакція відбувається зліва направо. 
Приклад 3. Яка з систем за стандартних умов має більшу окиснювальну 
здатність: 

a) 2ClO3
- + 12H+ + 10e ↔ Cl2 + 6H2O 

b) IO3
- + 3H2O + 6e ↔ I2

 + 6OH-  
Розв’язок. 
Більшу окиснювальну здатність матиме система, у якої більший стандартний 
електродний потенціал.  
Для системи 2ClO3

- + 12H+ + 10e ↔ Cl2 + 6H2O стандартний електродний 
потенціал дорівнює Е0 = +1,47В  
Для системи IO3

- + 3H2O + 6e ↔ I2
 + 6OH- стандартний електродний 

потенціал дорівнює Е0 = +0,20В 
Таким чином, у першої системи окислювальна здатність вища, ніж у другої.  
Приклад 4. Які процеси відбуваються на електродах, коли пропускається 
електричний струм: а) через розчин CuCl2 з мідними електродами; б) через 
розчин хлориду магнію з платиновими електродами. 
Розв’язок.  
Коли пропускають електричний струм через розчин міді (ІІ) хлориду з 
мідними електродами, на катоді відбувається відновлення міді, а на аноді  - 
окиснення міді, в результаті чого мідний анод розчиняється. Схема 
електродних процесів:  
  на катоді  Cu2+ + 2е → Cu  
  на аноді  Cu - 2е- → Cu2+  
Коли пропускають електричний струм через розчин хлориду магнію з 
платиновими електродами (це інертні електроди), то на катоді відбувається 
відновлення водню із молекулі води, а на аноді – окиснення хлорид-іонів і 
утворення хлору. Схема електродних процесів:  
  на катоді  2H2O + 2е → H2 + 2OН- 
  на аноді  2Cl-1 - 2е- → Cl2 

Приклад 5. Знайти заряди комплексних іонів і вказати серед них катіони, 
аніони та неелектроліти: [Co(NH3)5Cl], [Cr(NH3)4(PO4)2], [Ag(NH3)2], 
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[Cr(OH)6], [Co(NH3)3(NO2)3], [Cu(H2O)4]. Дописати зовнішні сфери і назвати 
комплексні сполуки. 
Розв’язок.  
Катіони:  
[Co(NH3)5Cl]2+ 

 [Co(NH3)5Cl]Cl2 – хлорид хлоропентаамінокобальту (ІІІ)  
[Ag(NH3)2]+ 
 [Ag(NH3)2]Cl – хлорид диаміноаргентуму  
[Cu(H2O)4]2+ 
[Cu(H2O)4]SO4 - сульфат тетрааквакупруму (ІІ)  
Аніони:  
[Cr(NH3)4(PO4)2]3- 
К3[Cr(NH3)4(PO4)2] – дифосфатотетраамінохромат (ІІІ) калію 
[Cr(OH)6]3- 
Na3[Cr(OH)6] - гексагідроксохромат (ІІІ) натрію 
Неелектроліти:  
[Co(NH3)3(NO2)3]0 - тринітротриамінкобальт (ІІІ)  
Приклад 6. Складіть формулу сполуки за назвою: 
триамінаквадигідроксоплатина (IV) хлорид. 
Розв’язок. Як випливає з назви сполуки, комплексоутворювачем в ній є йон 
Pt+4, а лігандами – дві гідроксильні групи ОН– (на що вказує частина слова 
«гідроксо», перед якою є множувальний префікс «ди»), одна нейтральна 
молекула H2O (аква) і три молекули амоніаку NH3 (триамін). З урахуванням 
всіх перелічених частинок одержуємо формулу комплексного йона  
[Pt(NH3)3(H2O)(OH)2], а його заряд визначаємо як алгебраїчну суму зарядів 
всіх складових:  
1⋅(+4)+3⋅0+1⋅0+2⋅(−1)=+2.  
Координаційне число комплексоутворювача дорівнює загальній кількості 
всіх лігандів (3+1+2=6). Зовнішня сфера комплексної сполуки – протийон – 
повинна мати такий же за величиною, але протилежний за знаком заряд (–2), 
що забезпечується двома йонами Cl–. Остаточно формула 
триамінаквадигідроксоплатини (IV) хлориду має вигляд:  
[Pt(NH3)3(H2O)(OH)2]Cl2 
Приклад 7. Які з наведених комплексних сполук проявляють діамагнітні, а 
які парамагнітні властивості Na[AgCl2], [Cr(H2O)6](NO3)3, Na4[NiF6]? 
Назвати дані сполуки. 
Розв’язок.  
Виходячи з забудови гібридизованих орбіталей комплексоутворювача, можна 
прогнозувати магнітні властивості комплексних сполук, що містять ці 
комплексні іони. Якщо у комплексному іоні є неспарені електрони, то 
комплексна сполука проявляє парамагнітні властивості.  
При утворенні Na[AgCl2], атом срібла перебуває в стані sp-гібридизації, 
неспарені електрони відсутні, тому цей комплекс буде діамагнітним.  
Ag+1 має таку структуру останнього електронного рівня: 4d105s0 
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При утворенні [Cr(H2O)6](NO3)3, атом хрому перебуває в стані d2sp3-
гібридизації, є три неспарених електрона, тому цей комплекс буде 
парамагнітним.  
Cr+3 має таку структуру останнього електронного рівня: 3d34s0 

 
Приклад 8. Написати координаційні формули комплексних сполук, якщо 
відомий їх склад: а) CuSO4*4NH3; б) 2KOH*Zn(OH)2;  в) HgI2*2KI 
Розв’язок.  

CuSO4*4NH3  [Cu(NH3)4]SO4 
2KOH*Zn(OH)2 K2[Zn(OH)4] 
HgI2*2KI  K2[HgI4] 

Приклад 9. Визначити заряд комплексного іону, ступінь окиснення та 
координаційне число (к.ч.) комплексоутворююча у сполуках: K2[PtCl6], 
[Co(NH3)6]Cl3, K2[HgI4]. Назвати їх. 
Розв’язок.  
K2[PtCl6] –гексахлороплатинат калію 
Ступінь окиснення платини +4, координаційне число платини 6, заряд 
комплексного іону [PtCl6] -2 
[Co(NH3)6]Cl3 - хлорид гексаамінокобальту  
Ступінь окиснення кобальту +3, координаційне число кобальту 6, заряд 
комплексного іону [Co(NH3)6] +3 
K2[HgI4] –тетрайодомеркурат калію 
Ступінь окиснення меркурію +2, координаційне число меркурію 4, заряд 
комплексного іону [HgI4] -2 
 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 2 бали 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 2 бали 
Тестовий контроль 20 запитань  – 2 бали  
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Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 
Письмове опитування – 1 запитання – 1 бал.  
Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  
8 балів – добре.  
6 балів – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 7: Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні поняття і закони хімії;  
- класифікувацію простих та складних речовин; 
- хімічні властивості речовин певного класу; 
- основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома; 
- сучасне визначення періодичного закону; 
- основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку; 
- можливість самочинного перебігу хімічних реакцій; 
- закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для 
обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій; 
- принцип ЛеШательє; 
- механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин; 
- класифікацію електролітів за величиною ступеня дисоціації; 
- закон розведення Освальда; 
- основні положення теорії сильних електролітів; 
- умови осадження і розчинення осадів; 
- основні поняття окисно-відновних процесів; 
- метод електронного балансу; 
- координаційну теорію Вернера; 
- класифікацію комплексних сполук; 
- номенклатуру комплексних сполук; 
- види ізомерії комплексних сполук; 
Вміти:  
- застосовувати основні поняття і закони хімії для розв’язання 
відповідних задач;  
- класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та 
хімічної будови;  
- пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою 
хімічних реакцій;  
- застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що 
визначають послідовність заповнення електронами атомних орбіталей, для 
зображення електронних і електроно-графічних формул атомів та йонів 
елементів; 
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- трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, 
спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей 
простих речовин і сполук елементів на основі електронної будови їх атомів; 
- класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин 
у залежності від типу зв’язку у молекулі; 
- пояснювати властивості речовин у різних агрегатних станах у 
залежності від типу міжмолекулярної взаємодії; 
- визначати тип розчину та розрізняти його компоненти; 
- трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та 
гідролізу речовин; 
- розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну 
частку, молярну концентрацію еквівалента та титр за вказаними значеннями 
маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника; 
- готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною 
концентрацією, молярною концентрацією еквіваленту або титром; 
- трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і 
застосувати його на практиці; 
- розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних 
реакцій, процесів розчинення речовини, дисоціації кислот та основ; 
- трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та 
пояснювати термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись 
значеннями ентропії та енергії Гіббса; 
- застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило 
Вант-Гоффа для обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій; 
- трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за 
принципом ЛеШательє; 
- класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації; 
- застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких 
електролітів, води, малорозчинних електролітів, використовувати табличні 
дані величин Кдис, ДР для визначення концентрації відповідних йонів; 
- розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, 
константу дисоціації, концентрацію слабкого електроліту та кислотність 
середовища; 
- розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною 
добутку розчинності, визначити умови осадження і розчинення цієї сполуки; 
- трактувати основні положення теорії сильних електролітів; 
- застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, 
кислих солей і солей, утворених багатозарядним катіоном або аніоном і 
запропонувати для них вираз для константи гідролізу та формулу для її 
розрахунку; 
- розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та 
кислотність середовища; 
- аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук 
елементів залежно від їх положення у періодичній системі та ступеня 
окиснення; 
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- застосувати метод електронного балансу для знаходження коефіцієнтів 
у рівняннях окисно-відновних реакцій; 
- визначати тип окисно-відновної реакції; 
- розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника; 
- розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначати напрямок 
перебігу ОВР; 
- застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і 
складу комплексних сполук; 
- аналізувати електронну будову атомів елементів з метою встановлення 
їх здатності до комплексоутворення; 
- класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного йону, 
природою ліганду, кислотністю водного розчину та кількістю і характером 
атомів комплексоутворювача; 
- називати комплексні сполуки; 
- визначати вид ізомерії комплексних сполук; 
- застосувати метод валентних зв’язків для пояснення механізму 
утворення хімічного зв’язку в комплексних сполуках; 
- записувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї 
величин трактувати її поведінку в розчині. 
- наводити приклади використання комплексних сполук у 
фармацевтичному аналізі та медицині. 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Що таке атом, молекула, проста і складна речовина?. 
2. Що таке алотропія? Наведіть приклади алотропних видозмін.  
3. Що таке відносна атомна та відносна молекулярна маса?  
4. Що таке моль і молярна маса?.  
5. Що таке число Авогадро?. 
6. Назвіть основні класи неорганічних сполук. Дайте визначення оксидів, 
основ, кислот і солей.  
7. Класифікація і хімічні властивості оксидів. 
8. Класифікація і хімічні властивості гідроксидів.  
9. Класифікація і хімічні властивості солей. 
10. Що таке нормальні умови, як зробити перерахунок на нормальні умови?  
11. Що таке хімічна формула, хімічне рівняння? 
12. Розрахунок еквівалента простих речовин, оксидів, основ і кислот, солей і 
речовин, що беруть участь в окисно-відновних реакціях. 
13. Сучасне формулювання Періодичного закону  
14. Фізичний зміст атомного номера 
15. Фізичний зміст номера періоду у ПСМ 
16. Фізичний зміст номера групи ПСМ 
17. Якими квантовими числами характеризується стан електрону в атомі? 
18. Що таке головне квантове число? 
19. Яке квантове число визначає форму орбіталей атома? 
20. Що таке магнітне квантове число.  
21. Що таке спінове квантове число.  
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22. Які принципи та правила визначають послідовність заповнення атомних 
орбіталей електронами.  
23. Як змінюється радіус атома в межах ПС? 
24. Що таке хімічний зв’язок?  
25. Що таке ковалентний зв’язок?  
26. Основні способи утворення ковалентного зв’язку 
27. Назвіть основні властивості ковалентного зв’язку 
28. Що таке σ-, π- і δ-зв’язки?  
29. Що таке кратність зв’язку?  
30. Що таке валентність?  
31. Що таке ефективний заряд атома і як він утворюється?  
32. Що таке гібридизація АО? 
33. Що таке йонний зв’язок?  
34. Назвіть основні властивості йонного зв’язку 
35. Що таке металічний зв’язок?  
36. Які є види міжмолекулярної взаємодії?  
37. Що таке водневий зв’язок?  
38. Що таке екзотермічні та ендотермічні реакцій? 
39. Що таке тепловий ефект реакції? 
40. Що таке фаза? Які бувають фази? 
41. Які параметри використовують для характеристики системи?  
42. Що таке процес?  
43. Що таке внутрішня енергія системи?  
44. Який процес називають ізохорним?  
45. Чому дорівнює тепловий ефект ізохорного процесу? 
46. Який процес називають ізобарним?  
47. Чому дорівнює тепловий ефект ізобарного процесу? 
48. Що таке ентальпія?  
49. Основний принцип термодинаміки 
50. Що таке термохімічне рівняння?  
51. Що таке стандартна ентальпія?  
52. Як формулюється закон Гесса?  
53. Що таке ентальпія утворення?  
54. Що таке ентропія?  
55. Формула Больцмана 
56. Що таке ізобарно-ізотермічний потенціал?  
57. В якому випадку процес може відбуватись самоплинно?  
58. Що таке хімічна кінетика?  
59. Що таке гомогенні реакції, наведіть приклад  
60. Що таке гетерогенні реакції, наведіть приклад  
61. Що таке швидкість хімічної реакції?  
62. Сформулюйте закон дії мас  
63. Що таке константа швидкості реакції і який її фізичний зміст  
64. Що таке молекулярність реакції?  
65. Що таке порядок реакції?  
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66. Сформулюйте правило Вант-Гоффа  
67. Як залежить константа швидкості реакції від температури?  
68. Що таке енергія активації?  
69. Що таке каталіз?  
70. Що таке інгібітор?  
71. Що таке гомогенний каталіз і який його механізм?  
72. Що таке гетерогенний каталіз і який його механізм? 
73. Що таке хімічна рівновага? 
74. Що таке константа рівноваги?  
75. Що таке зміщення хімічної рівноваги?  
76. Сформулюйте принцип Ле Шательє  
77. Які речовини називаються електролітами 
78. Наведіть приклади електролітів та неелектролітів 
79. Що таке сольватація? 
80. Що таке гідратація?  
81. Наведіть приклади кристалогідратів  
82. Що таке теплота гідратації? 
83. Що таке електролітична дисоціація  
84. Які речовини називаються кислотами  
85. Які речовини називаються основами 
86. Які речовини називаються амфотерними гідроксидами 
87. Які речовини називаються солями 
88. За яких умов відбуваються реакції іонного обміну 
89. Що таке ступінь дисоціації?  
90. Напишіть вираз для константи дисоціації розчину сульфату алюмінію  
91. Що таке добуток розчинності  
92. Напишіть вираз для добутку розчинності фосфату кальцію  
93. Напишіть реакцію дисоціації води  
94. Вираз для константи дисоціації води  
95. Що таке іонний добуток води  
96. Що таке водневий показник  
97. Що таке гідроліз  
98. Які реакції називаються окиснювально-відновними  
99. Що таке процес окиснення 
100. Що таке процес відновлення  
101. Типи окиснювально-відновних реакцій. Наведіть приклади.  
102. Назвіть фактори, що впливають на перебіг окиснювально-відновних 
реакцій  
103. Що таке електродний потенціал? стандартний електродний потенціал? 
104. Як визначити ЕРС окиснювально-відновної реакції та напрямок її 
самоплинного перебігу?  
105. Що таке електрохімічний ряд напруг?  
106. Які сполуки називаються комплексними?  
107. Наведіть приклади комплексоутворювачів, вкажіть їх координаційні 
числа 
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108. Наведіть приклади лігандів, вкажіть їх дентантність  
109. Класифікація комплексних сполук. Наведіть приклади. 
110. Що таке константа нестійкості?  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Молярна маса еквіваленту 
окисника дорівнює   
A  молярній масі, поділеній на 
кислотність окисника   
B молярній масі, поділеній на число 
відданих електронів   
C молярній масі, поділеній на число 
приєднаних електронів   
D молярній масі, поділеній на 
основність окисника   
E молярній масі, поділеній на 
валентність окисника   
2 Максимальний ступінь 
окиснення елемента, як правило, 
дорівнює   
A  номеру ряду   
B номеру підгрупи в періодичній 
системі   
C номеру періода   
D номеру групи в періодичній 
системі   
E різниці між  позитивним 
ступенем окиснення та числом 8   
3 Механізм утворення 
водневого зв’язку зводиться до: 
A електростатичної взаємодії 
протилежно заряджених йонів   
B донорно-акцепторної взаємодії 
між атомом Гідрогену, який 
зв’язаний з більш 
електронегативним елементом, та 
атомом іншого електронегативного 
елементу  
C утворення "електронного газу"   
D донорно-акцепторної взаємодії 
між двома атомами з однаковою 
електронегативністю   
E дисперсійної взаємодії   
4 Яка властивість ковалентного 
зв’язку зумовлює просторову 

будову молекул?   
A  Полярність 
B Насичуваність   
C Напрямленість   
D Поляризованість   
E Енергія   
5 Закон діючих мас описує 
залежність швидкості хімічних 
реакцій від:   
A  Природи реагуючих речовин   
B Площі поверхні стикання 
реагуючих речовин  
C Концентрацій реагуючих речовин   
D Температури системи 
E Наявності каталізаторів   
6 Кількість розчиненої 
речовини, що міститься в 1 літрі 
розчину, визначає:   
A  Молярну концентрацію 
еквіваленту   
B Масову частку   
C Молярну концентрацію   
D Мольну частку   
E Моляльну концентрацію   
7 Заряд центрального йону-
комплексоутворювача в червоній 
кров’яній солі К3[Fe(CN)6] 
дорівнює: 
A  +1   
B +2   
C +3   
D +4   
E +6   
8 Тип хімічного зв’язку в 
молекулі NaCl?   
A Ковалентний неполярний   
B Йонний   
C Водневий   
D Ковалентний полярний   
E Металічний   
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9 Водневий показник 0,005 М 
розчину сульфатної кислоти 
дорівнює:   
A 0 
B 1 
C 2   
D 3   
E 4   
9 Який з наведених оксидів не 
реагує з водою?   
A СО2 
B СаО   
C СО   
D СrO3   
E Cl2O7   
10 Яка молекулярна маса 
невідомого газу, якщо його густина 
за воднем дорівнює 15?   
A 15 г/моль   
B 7,5 г/моль   
C 30 г/моль   
D 45 г/моль   
E 60 г/моль   
11 Молярна маса еквівалентну 
сульфатної кислоти (М(Н2SО4) = 
98 г/моль) дорівнює:   
A 49 г/моль   
B 98 г/моль   
C 32 г/моль   
D 196 г/моль   
E 25,5 г/моль   
12 Для приготування 200 г 10% 
розчину калій йодиду необхідно 
взяти:   
A 20 г KI   
B 2 г KI   
C 0,2 г KI   
D 10 г KI   
E 4 г KI   
13 У 0,1 М розчині якої з 
наведених кислот найбільша 
концентрація йонів Гідрогену?   
A H2SO3 
B HCl   
C H2CO3   

D CH3COOH   
E H2SO4   
14 Продуктом гідролізу якої з 
наведених солей є основна сіль?   
A FeSO4   
B NaCl   
C K2CO3   
D NH4Cl   
E KBr   
15 Яка з наведених сполук 
утворена за рахунок неполярного 
ковалентного зв’язку?   
A N2    
B CO2   
C AlCl3   
D H2S   
E NaCl   
16 Серед наведених оксидів 
вкажіть несолетворний оксид:   
A  CO2 
B SiO2   
C СО   
D P2O3   
E SO2   
17 Вкажіть, яка з наведених 
солей  не підлягає гідролізу:   
A ZnSO4 
B   KI 
C KNO2   
D Al2(SO4)3   
E CrCl3   
18 Среди приведенных 
соединений укажите 
несолеобразующий оксид:   
A SO3 
B CuO   
C P2O5   
D N2O     
E Na2O   
19 В каком из приведенных 
растворов водородный показатель 
равен нулю?    
A  0,1M KOH   
B 0,1M HCl   
C 1M HCl   
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D 1M H3PO4   
E 1M Ba(OH)2   
20 Хімічна природа, електрона 
конфігурація та характер хімічного 
зв’язку визначають властивості 
хімічних сполук, включаючи їхню 
фізіологічну активність. У якої з 
наведених сполук зв’язок є 
ковалентним полярним.   
A HCl (газ);   
B NaBr   
C CaCl2   
D I2   
E O2   
21 Деякі лікарські засоби 
відносять до комплексних сполук. 
Укажіть який з лігандів є 
бідентатним.   
A Оксалат-іон 
B Гідроксид-іон 
C Аміак 
D Хлорид-іон 
E Вода   
22 Окисно-відновні реакції 
широко використовуються в 
фармацевтичному аналізі для 
встановлення тотожності 
лікарських засобів. Яка з 
перелічених реакцій є окисно-
відновною?   
A H2CO3 = CO2 + H2O   
B CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 
Na2SO4   
C NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O   
D Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu   
E KBr + AgNO3 = AgBr + KNO3   
23 У розчині [ОН-] = 1•10-6 
моль/л. Вкажіть рН розчину.   
A 9 
B 8 
C 1   
D 7   
E 4   
24 Вкажіть ступінь окиснення 
комплексоутворювача у 

комплексній сполуці 
Na3[Ag(S2O3)2]   
A +1   
B 0   
C +2   
D +4   
E +3   
25 Які з наведених електролітів 
відносяться тільки до слабких:   
A NH3*H2O, CH3COOH   
B NH4Cl, NH3*H2O   
C CH3COOH, CH3COONa   
D HCl, AgCl   
E AgCl, NH4Cl   
26 Принцип Лє-Шател'є дає 
можливість контролю протікання 
хімічної реакції як в лабораторії, 
так і в промисловості. Вкажіть, 
який з наведених процесів повинен 
проводитися при підвищеному 
тиску:   
A  N2(г)+O2(г) = 2NO(г)   
B Fe(т)+H2O(пара) = FeO(т)+H2(г)   
C 3H2(г)+N2(г) = 2NH3(г)   
D C(т)+О2(г) =  CO2(г)   
E H2(г)+Cl2(г) = 2HCl(г)   
27 Вкажіть пару електролітів, 
реакція між якими у водному 
розчині неможлива:   
A NaCl та AgNO3   
B Na2S та HCl   
C K2CO3 та H2SO4   
D Fe(NO3)3  та  NaOH   
E NaBr та KOH   
28 Одночасно іонний та 
ковалентний зв'язки містить 
речовина:   
A NH3 
B H2S   
C N2O5   
D N2   
E КNO3 
29 Для приведенного 
комплексного соединения K2[HgI4] 
укажите комплексообразователь:    
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A K+   
B Hg2+   
C I–   
D HgI4

2–   
E K2[HgI4]   
30 Укажите фактор, 
определяющий периодичность 
изменения свойств элементов:    
A  валентность 
B степень окисления   
C заряд ядра   
D атомный радиус   
E электроотрицательность   
31 Укажите концентрацию 
ионов водорода в чистой воде:   
A 10–10 моль/л 
B 10–11 моль/л 
C 10–1 моль/л 
D 10–3 моль/л 
E 10–7 моль/л 
32 Вещества с амфотерными 
свойствами взаимодействуют:   
A только со щелочами   
B только с кислотами   
C c кислотами и щелочами   
D только с кислотными оксидами   
E только с основными оксидами   
33 При растворении соли в воде 
температура раствора 
уменьшилась. Значит это процесс:   
A эндотермический   
B экзотермический   
C изобарический   
D адиабатический 
E изохорический   
34 Укажите, какую соль нельзя 
получить в водном растворе:   
A Al2O3   
B FeSO4   
C Na2S   
D AlCl3   
E Cr2(SO4)3   
35 Укажите при каком условии 
окислительно-восстановительная 
реакция протекает в прямом 

направлении:   
A Eo

oк > Eo
вос 

B Eo
oк < Eo

вос 
C Eo

oк = Eo
вос 

D Eo
oк > 0 

E Eo
oк < 0 

36 У фармацевтичному аналізі, в 
якості титранту використовують 
0,1 М розчин хлоридної кислоти. 
Який об'єм цієї кислоти можна 
приготувати виходячи з 100 мл 0,5 
М розчину HCl?   
A  50 мл   
B 500 мл 
C 200 мл   
D 1000 мл   
E 5000 мл   
37 Для приготування 500 г 
гіпертонічного розчину натрію 
хлориду з масовою часткою 10% 
необхідно:   
A 150 г NaCl   
B 0,5 г NaCl   
C 25 г NaCl   
D 75 г NaCl   
E 50 г NaCl   
38 Водневий показник 0,01 М 
розчину хлоридної кислоти 
дорівнює:   
A 0 
B 2 
C 1   
D 3   
E 4   
39 Яка з наведених сполук 
утворена за рахунок ковалентних і 
йонних зв’язків?    
A Na2SO4   
B NaCl   
C CaCl2   
D CH3COOH   
E NH3   
40 Ціанокобаламін (вітамін В12) 
є комплексною сполукою кобальту. 
До якого типу комплексних сполук 
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він належить?   
A Катіонних комплексів   
B Ацідокомплексів   
C Аквакомплексів   
D Хелатних комплексів   
E Гідроксокомплексів   
41 У якій з наведених сполук 
ступінь окиснення Нітрогену 
дорівнює –2? 
A N2H4   
B NH3   
C NO   
D N2O   
E NO2   
42 Який з наведених розчинів 
має найбільший осмотичний тиск?   
A 1% розчин NaCl 
B 1% розчин FeCl3   
C 1% розчин глюкози 
D 1% розчин сахарози 
E 1% розчин білка   
43 Серед наведених оксидів 
вкажіть основний оксид:   
A  MnO2 
B   MnO   
C Mn2O7   
D Cr2O3   
E CrO3   
44 Вкажіть, яка із наведених 
солей підлягає лише частковому 
гідролізу:   
A Al2S3   
B NaBr   
C Ca(NO3)2   
D K2S   
E BaSO4   
45 Водневий показник 0,001 М 
розчину KOH дорівнює:   
A 11   
B 8 
C 2 
D 4 
E 7 
46 Яка із наведених солей 
внаслідок гідролізу дає лужне 

середовище?   
A AlCl3 
B KCl   
C   Na2CO3   
D NaNO3   
E Cr2(SO4)3   
47 Яка із наведених солей 
внаслідок зворотнього гідролізу дає 
кисле середовище?    
A Fe(NO3)3   
B K2CO3   
C NaI   
D K3PO4   
E BaCl2   
48 Який з приведених оксидів не 
вступає в реакцію з водою?   
A SiO2   
B K2O   
C CaO   
D CrO3   
E N2O5   
49 На підставі величин констант 
нестійкості визначити найбільш 
стійкий комплексний іон  
A [Fe(CN)6]3- Kн = 1·10-31   
B  [Ag(CN)2]- Kн = 1·10-21   
C  [Ag(NH3)2]+ Kн = 5,89 
·10-8   
D  [N(CN]4]2- Kн = 1 ·10-22   
E  [Co(NH3)6]2+Kн= 4,07· 10-5   
50 Який із наведених записів, 
згідно закону діючих мас, виражає 
швидкість процесу 
2SO2(г)+O2(г)=2SO3(г)?   
A k [SO2]2 * [O2]   
B k [2SO2] * [O2]   
C [SO2] * [O2]   
D k [SO2] * [O2]   
E [SO2]2*[O2]   
51 Хлорофилл, - зеленый 
пигмент растений, является 
комплексным соединением. 
Укажите ион-
комплексообразователь в 
хлорофилле: 
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A Mn2+   
B Fe3+   
C Mg2+   
D Fe2+   
E Ni2+   
52 Между молекулами воды 
существуют следующие типы 
связей:     
A ионные 
B ковалентные 
C ковалентные и ионные   
D водородные    
E металлические 
53 Рассчитайте массу натрия 
хлорида для приготовления 100 г 
изотонического  (0,9%) раствора, 
который используют для 
внутривенного введения.  
A 18 г   
B 1,8 г   
C 0,9 г   
D 0,36 г   
E 0,18 г   
54 Гібридизація однієї s- і двох 
р-орбіталей приводить до 
утворення трьох sр2-
гібридизованих орбіталей. Вкажіть 
кут між цими орбіталями:   
A 120о 
B 180о 
C 109о 
D 90о 
E 104,5о 
55 У фармацевтичному аналізі, в 
якості титранту використовують 
0,1 М розчин хлоридної кислоти. 
Який об'єм  цієї кислоти можна 
приготувати виходячи з 100 мл 1 М 
розчину HCl?   
A 2000 мл   
B 50 мл   
C 200 мл   
D 1000 мл 
E 5000 мл   
56 Для приготовления 50 г 

гипертонического раствора натрий 
хлорида с массовой долей 10% 
необходимо:   
A 5 г NaCl   
B 0,5 г NaCl   
C 1 г NaCl   
D 25 г NaCl   
E 50 г NaCl   
57 Водородный показатель 0,001 
М раствора соляной кислоты равен:   
A 0   
B 3 
C 10 
D 7  
E 5  
58 Деякі антибіотики можуть 
руйнуватись у кислому середовищі. 
Яка з наведених солей несумісна з 
такими антибіотиками у водному 
розчині?    
A KI 
B CaCl2   
C NH4Cl 
D Na3PO4   
E Na2CO3   
59 Яка з наведених сполук 
утворена лише за рахунок йонного 
типу зв’язку?    
A Na2S   
B NH4Cl   
C HCl   
D CH3COOH   
E PH3   
60 Гем (составляющая часть 
гемоглобина) является 
комплексным соединением железа. 
К какому типу комплексных 
соединений он относится?   
A Ацидокомплексов 
B Хелатных комплексов   
C Аквакомплексов    
D Катионных комплексов     
E Гидроксо-комплексов 
61 В 0,1 М растворе какого 
вещества концентрация ионов 
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наименьшая?   
A НCl 
B СН3СООН 
C СаCl2   
D H2SO4   
E NaNO3   
62 Для приготовления 1 л 0,1 М 
раствора серной кислоты 
(М(H2SO4) = 98 г/моль) 
необходимо взять:   
A 9,8 г H2SO4   
B 980 г NaCl   
C 0,098 г NaCl   
D 49 г NaCl   
E 98 г NaCl   
63 Какое из представленных 
оснований является слабым 
электролитом:   
A Ca(OH)2   
B Mg(OH)2   
C Ba(OH)2   
D NaOH   
E KOH   
64 Какая из представленных 
кислот является слабым 
электролитом:   
A H3BO3   
B HNO3   
C HCl   
D HBr   
E H2SO4   
65 Какую степень окисления 
имеет центральный ион в 
соединении Н2[PtCl6]?   
A +2   
B 0   
C +4   
D +3   
E +6   
66 Л. Полинг назвал процесс 
выравнивания атомных орбиталей 
по форме и энергии гибридизацией. 
Какой тип гибридизации атомных 
орбиталей углерода  в молекуле 
метана?   

A sp 
B sp2   
C sp3   
D dsp2   
E sp3d2 
67 Одним из законов 
химической кинетики является 
закон, который формулируется так: 
"скорость химической реакции 
пропорциональна произведению 
молярных концентраций 
реагирующих веществ". Это закон:   
A постоянства состава     
B действующих масс   
C эквивалентов   
D разбавления Оствальда  
E сохранения массы веществ   
68 Серед наведених сполук 
вкажіть сіль, водний розчин якої 
має кисле середовище:   
A ZnSO4   
B Na2B4O7   
C Na3PO4   
D NaCl   
E K2SO3   
69 Комплексна сполука 
[Pt(NH3)2Cl2] утворює цис- і транс-
форми. Назвіть вид ізомерїї:   
A гідратна 
B іонізаціонна   
C геометрична   
D координаційна     
E оптична   
70 Укажите вещество, которое 
имеет одинаковые значения 
молярной и эквивалентной масс:     
A HCl   
B Na2SO4   
C H3PO4   
D Al2(SO4)3   
E Mg(OH)2   
71 Яка молекулярна маса 
невідомого газу, якщо цього 
густина за воднем дорівнює 20?   
A 20 г/моль   
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B 10 г/моль   
C 40 г/моль   
D 30 г/моль   
E 50 г/моль   
72 Молярна маса еквівалентну 
для кальцій гідроксиду 
(М(Са(ОН)2) = 74 г/моль) дорівнює:   
A 37 г/моль   
B 19 г/моль   
C 32 г/моль   
D 74 г/моль   
E 148 г/моль   
73 Для приготування 500 г 10% 
розчину натрій гідроксиду 
необхідно взяти:   
A 5 г 
B 0,5 г   
C 50 г 
D 10 г  
E 25 г  
74 У 0,1 М розчині якої з 
наведених кислот найбільша 
концентрація йонів Гідрогену?   
A HCl   
B HCN   
C H2CO3   
D CH3COOH   
E H2SO3   
75 Кислотність середовища 
характеризується величиною 
водневого показника. Вкажіть 
величну рН 0,1 М розчину НCl.    
A 0    
B 1   
C 2   
D 3   
E 4   
76 Який ступінь окиснення 
центрального атому в сполуці 
H[AuCl4].   
A +3   
B 0   
C +1   
D +2   
E +4   

77 Укажите, какая 
окислительно-восстановительная 
пара проявляет наиболее сильные 
восстановительніе свойства? 
A Sn4+ / Sn2+                 Eo = - 0,15 В 
B Fe3+ / Fe2+                 Eо = + 0,77 В 
C I2  / 2I–                       Eo = + 0,54 В 
D S4O6

2– / 2S2O3
2–        Eo = + 0,09 В 

E VO2
+ / VO+               Eo = + 0,99 В 

78 Під нормальними умовами 
(н.у.) в хімії розуміють слідуючи 
числові значення тиску та 
температури:   
A р=101,3 кПа; Т=273 К 
B р=101,3 атм; Т=298 К 
C р=760 мм.рт.ст; Т=1000 С 
D р=1,013 Па; Т= 100 С 
79 Вкажіть ряд монодентантних 
лігандів   
A CO, NO2

-, PO4
3-   

B NH3, OH-, CO   
C CN-, H2, C2O4

2-   
D OH-, Br-, C2O4

2-   
E SO4

2-,CO3
2-, CN-   

80 Вкажіть ступінь окиснення 
комплексоутворювача в 
комплексному йоні [АuCI4]- 
A +3   
B +2   
C +1   
D 0   
E -3   
81 Яка з нижчеприведених 
реакцій відноситься до реакцій 
диспропорціонування?   
A Cl2 + H2O >   
B Cu(NO3)2 >   
C KNO3 >   
D F2 + H2O >   
E KClO3 >   
82 Залежно від фазового стану 
середовища реакції бувають 
гомогенні і гетерогенні. Із 
наведених реакцій виберіть 
гетерогенну:   
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A C(т)+ O2(г) = CO2(г)   
B H2(г) + Cl2(г) = 2HCl(г)   
C H+(p) + OH-(p) = H2O(p)   
D Ag+ + Cl- = AgClv   
E 1/2 N2 + 1/2O2 = NO   
83 Вкажіть, яку із вказаних 
солей називають подвійною:   
A Ca(OCl)Cl   
B NaKSO4   
C K3[Fe(CN)6]   
D Al(OH)2Cl   
E NaH2PO4   
84 Визначити, яке рівняння є 
математичним виразом ДР 
ортофосфату кальцію:   
A ДР = [Ca2+]3 • [PO4

3-]2 
B ДР = [Ca2+] • [PO4

3-] 
C ДР = (3[Ca2+])3 • (2[PO4

3-])2   
D ДР = [Ca2+]3 • [PO4

3-]   
E Жодне із рівнянь   
85 Який з наступних 
електролітів при дисоціації 
утворює іони Н+ і ОН- одночасно? 
A H2O 
B Ca(OH)2 
C NaOH   
D H3PO4   
E Sr(OH)2 
86 Яка речовина в йоному 
рівнянні наступної реакції 
записується у виді молекули? HCl + 
AgNO3 ----> AgCl + HNO3 
A AgNO3 
B AgCl   
C HNO3   
D HCl   
E Жодне з приведених речовин   
87 В який з наведених реакцій 
водень виявляє властивості 
окисника? 
A 2Na + H2 ------> 2NaH   
B Cl2 + H2 ----> 2HCl   
C CuO + H2 -----> H2O + Cu   
D N2 + 3H2 ----> 2NH3   
E F2 + H2 -----> 2HF   

88 Деякі солі при розчинені 
можуть вступати в хімічну реакцію 
з водою. Розчини яких сполук 
мають кислу реакцію середовища? 
A Na2FeO4 
B FeCl3   
C NaFeO2   
D K4[Fe(CN)6] 
E розчини всіх приведених сполук 
мають кислу реакцію середовища   
89 На основі електронної 
структури атома 17

35Cl вкажіть 
сумарне число нейтронів у цьому 
атомі. 
A 18   
B 52   
C 10   
D 17    
E 35   
90 Як називається наступний 
процес і скільки електронів в ньому 
бере участь: S+6 -----> S–2? 
A Окислення, 8 e 
B Відновлення, 8 e 
C Окислення, 4 e 
D Відновлення, 4 e 
E Відновлення, 6 e 
91 Із перерахованих нижче 
нітратів гідролізу піддається:   
A LiNO3  
B KNO3 
C NaNO3 
D NH4NO3 
E Ва(NO3)2   
92 Який об’єм водню виділиться 
при взаємодії 2 моль цинку із 
сульфатною кислотою за реакцією: 
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 
A 44,8л.   
B 22,4л.   
C 11,2л.   
D 48 л.   
E 33,6 л.   
93 Швидкість реакції Fe2O3(т) + 
3H2 ----> 2Fe + H2O при V=const і 
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збільшенні кількості H2 в 2 рази 
зросте у: 
A 2 рази   
B 8 разів   
C 4 рази   
D 16 разів   
E 6 разів   
94 Укажіть величину, за знаком 
якої можна визначити можливість 
перебігу окисно-відновної реакції   
A ЕРС   
B Кд   
C Кнест.   
D ДР   
E Кр   
95 Для приготування 1 л 1 М 
розчину натрій хлориду необхідно 
взяти NaCl 
A 5,85 г   
B 58,5 г   
C 0,585 г   
D 1,170 г   
E 2,34 г   
96 Яка із сполук 
характеризується найнижчим 
ступенем окиснення Нітрогену?   
A HNO3 
B HNO2   
C NH3     
D N2O5   

E NO2   
97 В якій із сполук Оксиген 
виявляє позитивний ступінь 
окиснення?   
A CO2 
B OF2     
C H2O2   
D KO2   
E KO3   
98 Тип зв’язку у молекулі 
водню:   
A Ковалентний полярний   
B Ковалентний неполярний   
C Водневий   
D Ван-дер-Ваальсові сили   
E Йонний   
99 Продуктом гідролізу якої з 
наведених солей є основна сіль?   
A FeSO4   
B NaCl   
C K2CO3   
D NH4Cl   
E KBr   
100 Серед наведених сполук 
вкажіть несолетворний оксид:   
A Na2O 
B CuO   
C P2O5   
D SO3   
E N2O        

 
Тема 8: Хімічні елементи та їх класифікація. Гідроген та лужні метали 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості водню та лужних металів та їх сполук;  
- способи добування водню, лужних металів та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
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− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, 
пероксидів, надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх 
положення у періодичній системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Поняття про хімічні елементи, їх класифікація за походженням, хімічними 
властивостями, будовою зовнішнього енергетичного рівня, поширенням у 
природі, значенням для організму.  
2. Класифікація біоелементів, їх вміст у організмі. Зв’язок фізико-хімічних 
параметрів елементів з їх положенням у періодичній системі і вмістом в 
організмі. 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Написати рівняння реакцій, що відображають способи добування водню 
А) в лабораторії 
Б) в промисловості 
2. Написати рівняння реакцій взаємодії водню з: 
А) йодом 
Б) карбоном 
3. Використання водню в металургії. Написати рівняння реакції взаємодії 
оксиду вольфраму (VІ) з воднем 
4. Охарактеризувати електронну будову атомів лужних металів. Скласти 
електронні схеми будови атомів калію і цезію. Який з цих елементів є 
сильнішим відновником і чому? 
5. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування лужних 
металів 
6. Напишіть рівняння реакції взаємодії літію 
А) з водою 
Б) з хлором  
В) з сіркою  
Г) з воднем  
Д) з киснем  
Е) з азотом  
7. Назвіть сполуки літію, нерозчинні у воді 
8. Наведіть загальну формулу оксидів лужних металів та вкажіть їх характер 
9. Напишіть рівняння реакцій взаємодії оксиду калію з водою і хлоридною 
кислотою  
10. Напишіть рівняння реакцій одержання оксиду натрію  
11. Наведіть формулу пероксиду натрію і реакцію його взаємодії з водою 
12. Наведіть загальну формулу гідроксидів лужних металів та вкажіть їх 
характер. 
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13. Напишіть рівняння реакції взаємодії гідроксиду натрію із фосфатною 
кислотою 
14. Напишіть рівняння реакцій одержання гідроксиду натрію  
15. Як відносять солі лужних металів до гідролізу?  
16. Написати хімічні формули таких речовин. Вказати їх застосування. 
Каустичної соди  
Кристалічної соди  
Кальцинованої соди  
Питної соди  
17. Навести формули та дати назву природних сполук лужних металів.  
18. Застосування сполук літію, натрію, калію в медичній практиці. 
19. Якісні реакції на іони лужних металів  
20. При спалюванні 6,3 г речовини утворилось 1,59 г соди, 2,97 г поташу, 
2016 мл вуглекислого газу (н.у.) і 1,08 г води. Визначити молекулярну 
формулу речовини.  
21. При прожарюванні 96,6 г кристалогідрату сульфату натрію утворилось 
42,6 г безводної солі. Визначити склад кристалогідрату сульфату натрію.  
22. При розчиненні у воді 3,2 г металу виділилось 1792 мл водню (н.у.). 
Визначити метал та його еквівалентну масу.  
23. Визначити кількість теплоти, яка виділиться при взаємодії 8 г гідриду 
натрію з водою. Стандартна ентальпія утворення гідриду натрію і гідроксиду 
натрію -56,4 кДж/моль та -425, 6 кДж/моль, відповідно.  
24. В закритій посудині встановилась рівновага: СО2(г) + Н2(г) ↔ СО(г) + 
Н2О(г); константа рівноваги дорівеює 1. Визначити скільки відсотків 
вуглекислого газу прореагувало, якщо 1 моль цього газу змішали з 5 молями 
водню?  
25. В 1 кг води розчинили 666 г калію гідроксиду, густина розчину 1,395 
г/мл. Визначити масову частку розчину, його полярність, моляляність і 
мольні частки лугу і води.  
26. Визначити рН розчину, в 1 л якого міститься 0,1 г натрію гідроксиду.  
27. Написати рівняння реакції взаємодії в молекулярному та іонному вигляді:  
А) натрію хлорид і калію гексагідроксостибіат  
В) калію сульфат і натрію гексанітрокобальтат (ІІІ), якщо відомо, що вони 
реагують у співвідношенні 2:1 
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Провести реакції, що характеризують властивості натрію 
гідроксиду із:  
А) хлоридною кислотою 
Б) міді (ІІ) сульфатом 
Дослід 2. Провести якісні реакції на іони лужних металів (забарвлення 
полум’я) 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. В обміні речовин організму 
людини активно беруть участь 

біогенні мікроелементи. Вміст 
якого мікроелементу в плазмі 
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клітини значно нижчий, ніж у 
позаклітинній рідині?  
А Брому  
В Натрію  
С Калію  
D Йоду  
Е Магнію 
2. За якою формулою обчислюють 
розчинність літію карбонату у 
моль/л?  
А 3 ДРS =  

В 3
4

ДРS =  

С ДРS =  

D 4
27
ДРS =  

Е 5
108
ДРS =  

3. З якою із наведених сполук 
реагує літію карбонат?  
А. Калію нітрат 
В. Літію нітрат  
С. Калію хлорид  
D. Кислота нітратна 
Е. Натрію хлорид  
4. Серед лужних металів величина 
енергії іонізації найменша у:  
А Цезію 
В Калію 
С Літію  
D Натрію 
Е Рубідію  
5. Склад кальцинованої соди 
виражається формулою:  
А CaCO3 
B NaHCO3 
C Na2CO3*10H2O 
D Na2CO3 
E K2CO3 
6. Яка з наведених реакцій можлива 
при кімнатній температурі:  
А К + H2O 
B Au + HCl 
C Cr2O3 + H2  

D Fe + H2SO4 (конц.) 
E Cu + H2O 
7. Яка з наведених реакцій можлива 
при кімнатній температурі:  
А Hg + H2O 
B Au + HCl 
C CuO + H2  
D Fe + H2SO4 (конц.) 
E Na2O + H2O 
8. Гідроген у періодичній системі 
Д.І. Менделеєва розміщують у: 
A VIIB та IA групах   
B IIA групі   
C ІВ групі   
D VIIВ групі   
E IA та VIIA групах   
9. Водень (гідроген) у сполуках 
виявляє такі ступені окислення:   
A 0, +1, +2   
B +1   
C -1, 0, +1   
D 0, -1   
E +1, +2   
10. Тип зв’язку у молекулі водню:   
A Ковалентний полярний   
B Ковалентний неполярний   
C Водневий   
D Ван-дер-Ваальсові сили   
E Йонний   
11. Водень використовують у 
хроматографічному аналізі 
фармпрепаратів. Яку з реакцій 
використовують у лабораторії для 
його отримання:   
A CH4  → C + 2H2 
B C + H2O → CO + H2 
C CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2 
D Fe + H2O → Fe3O4 + H2 
E Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2  
12. В який з наведених реакцій 
водень виявляє властивості 
окисника? 
A 2Na + H2 → 2NaH   
B Cl2 + H2 → 2HCl   
C CuO + H2 → H2O + Cu   
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D N2 + 3H2 → 2NH3   
E F2 + H2 →2HF   
13. Яка з наведених реакцій 
відображає використання водню в 
металургії для одержання металів? 
A 2Na + H2 → 2NaH   
B Cl2 + H2 → 2HCl   
C CuO + H2 → H2O + Cu   
D N2 + 3H2 → 2NH3   
E F2 + H2 → 2HF   
14. Вкажіть колір фенолфталеїну у 
розчині натрій карбонату:  
А Малиновий  
В Синій  
С Фіолетовий  
D Безбарвний  
Е Червоний  
15. рН розчину дорівнює 2. 
Обчислити концентрацію іонів 
водню, моль/л?  
А 4 
В 10-2 
С 10-10 
D 10-4 
Е 10 
16. Вкажіть реакцію середовища в 
розчині калію хлориду.  
А Кисла 
В Дуже кисла 
С Дуже лужна  
D Лужна  

Е Нейтральна  
17. Як називаються сполуки 
гідрогену із іншими елементами?  
A Оксиди 
B Карбіди 
C Гідриди 
D Нітриди 
E Сульфіди  
18. Яка з реакцій відображає 
отримання водню у промисловості 
шляхом конверсії метану?   
A CH4  → C + 2H2 
B C + H2O → CO + H2 
C CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2 
D Fe + H2O → Fe3O4 + H2 
E Zn + 2HCl →ZnCl2 + H2  
19. Яка з реакцій відображає 
отримання синтез-газу?   
A CH4  → C + 2H2 
B C + H2O → CO + H2 
C CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2 
D Fe + H2O → Fe3O4 + H2 
E Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2  
20 Яка з наведених основ є 
слабким електролітом:   
A  NaOH 
B Ca(OH)2   
C Mg(OH)2   
D Ba(OH)2   
E KOH  . 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 9: s-Елементи ІІ групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи 
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Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів ІІА групи та їх сполук;  
- способи добування елементів ІІА групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, 
пероксидів, надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх 
положення у періодичній системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів ІІ А групи ПСМ.  
2. Амфотерність берилію.  
3. Порівняльна характеристика лужноземельних металів.  
4. Діагональна періодичність на прикладі літію і магнію.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів ІІА групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів берилію і магнію. Який з цих елементів є 
сильнішим відновником і чому? 
2. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування металів 
ІІА групи 
3. Напишіть рівняння реакції взаємодії кальцію 
А) з водою  
Б) з хлором  
В) з сіркою  
Г) з воднем  
Д) з киснем  
Е) з азотом 
4. Пояснити відмінність у хімічних властивостях атома берилію від інших 
металів цієї підгрупи, а також подібність його до деяких сполук алюмінію. 
Для цього напишіть рівняння реакції взаємодії берилію 
А) з гідроксидом натрію 
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5. Наведіть загальну формулу оксидів металів ІІА групи та вкажіть їх 
характер. 
6. Напишіть рівняння реакцій взаємодії оксиду кальцію з водою і хлоридною 
кислотою  
7. Напишіть рівняння реакцій одержання оксиду кальцію  
8. Вкажіть властивості оксиду магнію, якими він відрізняється від оксидів 
лужноземельних металів  
9. Наведіть загальну формулу гідроксидів металів ІІА групи та вкажіть їх 
характер. 
10. Напишіть рівняння реакції взаємодії гідроксиду кальцію із фосфатною 
кислотою  
11. Напишіть рівняння реакцій одержання гідроксиду кальцію  
12. Вкажіть особливості гідроксиду магнію  
13. Напишіть рівняння реакції взаємодії гідроксиду берилію із сірчаною 
кислотою і гідроксидом натрію:  
14. Порівняйте основні властивості гідроксидів лужних і лужноземельних 
металів та їх термічну стійкість.  
15. Як відносять солі металів ІІА групи до гідролізу?  
16. Назвіть нерозчинні солі лужноземельних металів  
17. Напишіть формулу гідриду кальцію і реакцію взаємодії його з водою  
18. Напишіть формулу карбіду кальцію і реакцію його взаємодії з водою  
19. Напишіть формулу нітриду кальцію і реакцію його взаємодії з водою  
20. В який колір забарвлюють полум’я катіони елементів ІІА групи  
21. Якісна реакція на іони магнію  
22. Якісна реакція на іони кальцію  
23. Якісна реакція на іони стронцію 
24. Якісна реакція на іони барію  
25. Написати хімічні формули таких речовин, вказати їх застосування. 
Гашеного і негашеного вапна 
Вапняку 
Гіпсу  
26. Що таке тимчасова і постійна твердість води? 
27. Як усунути твердіть води?  
28. Застосування сполук магнію, кальцію, барію в медичній практиці. 
29. Назвіть природні сполуки берилію, магнію, кальцію, стронцію барію.  
30. Знаючи тепловий ефект реакції 3СаО (к) + Р2О5 (к) ↔ Са3(РО4) 2 (к), який 
становить -739 кДж, визначити стандартну ентальпію утворення кальцію 
ортофосфату.  
31. Обчислити зміну стандартної енергії Гіббса в реакції горіння магнію в 
атмосфері вуглекислого газу. Чи можливий самочинний перебіг цієї реакції?  
32. При прожарюванні 30 г кристалогідрату кальцію сульфату виділяється 28 
г води. Яка формула кристалогідрату?  
33. При розчиненні в кислоті 5 г кальцію оксиду, що містить домішку 
кальцію карбонату, виділилось 140 мл газу (н.у.). скільки % кальцію 
карбонату міститься в досліджуваному зразку?  



 94 

34. У скільки разів зміниться швидкість реакції 2А + В —> А2В, якщо 
концентрацію речовини А збільшити в 2 рази, а концентрацію речовии В 
зменшити в 2 рази?  
35. Для повного осадження барію сульфату із 100 г 15% розчину барію 
хлориду потрібно 14,4 мл сульфатної кислоти. Визначити нормальність 
розчину сульфатної кислоти.  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати берилію гідроксид і довести його амфотерні властивості. 
Дослід 2. Одержати магнію гідроксид і довести його основні властивості. 
Дослід 3. Визначити рН розчинів берилію і магнію хлориду і пояснити 
результат. 
Дослід 4. Визначити рН 0,1М розчинів кальцію гідроксиду та барію 
гідроксиду і пояснити результат.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. Вкажіть амфотерний елемент ІІ 
групи:  
А. Кальцій.  
В. Магній.  
С. Барій.  
D. Берилій.  
Е. Стронцій.  
2. Гашеним вапном називають 
сполуку:  
А. Ca(OH)2 
B. CaCO3 
C. CaO2 
D. CaO 
E. CaCl2 
3. Яка з наведених солей може 
зумовлювати постійну твердість 
води?  
A. Ca(HCO3)2 
B. KCl 
C. MgCl2 
D. Na3PO4 
E. Mg(HCO3)2 
4. У косметологічній практиці 
використовують кальційгідроген 
сульфід гексагідрат.  
A. CaSO4*6H2O 
B. Ca(HS)2*6H2O 
C. CaSO3*6H2O 
D. Ca(HSO3)2*6H2O 
E. CaS*6H2O 

5. Яким із зазначених реактивів 
слід скористатися, щоб визначити 
наявність у розчині катіону 
кальцію:  
A. KCl 
B. HNO3 
C. (NH4)2C2O4 
D. NaBr 
E. HCl 
6. Яку сіль барію використовують 
як рентгеноструктурну речовину 
при рентгеноскопії шлунку?  
A. BaO 
B. Ba3(PO4)2 
C. BaS 
D. BaCl2 
E. BaSO4 
7. Яка із наведених реакцій має 
назву “гашення” негашеного вапна:   
A CaO + H2O → Ca(OH)2   
B CaCO3 → CaO + CO2   
C Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2   
D CaO + 3C → CaC2 + CO   
E 2Ca + O2 → 2CaO   
8. Молярна маса еквівалентну для 
кальцій гідроксиду (М(Са(ОН)2) = 
74 г/моль) дорівнює:   
A 37 г/моль   
B 19 г/моль   
C 32 г/моль   
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D 74 г/моль   
E 148 г/моль   
9. За якою формулою обчислюють 
розчинність кальцію фосфату у 
моль/л?  
А 3 ДРS =  

В 3
4

ДРS =  

С ДРS =  

D 4
27
ДРS =  

Е 5
108
ДРS =  

10. З якою із наведених сполук 
реагує магнію сульфат?  
А. Калію нітрат 
В. Літію нітрат  
С. Калію хлорид  
D. Кислота хлоридна 
Е. Натрію фосфат  
11. Склад вапняку (крейди) 
виражається формулою:  
А CaCO3 
B NaHCO3 
C Na2CO3*10H2O 
D Na2CO3 
E K2CO3 
12. Яка з наведених реакцій 
можлива при кімнатній 
температурі:  
А Сa + H2O 
B Au + HCl 
C Cr2O3 + H2  
D Fe + H2SO4 (конц.) 
E Cu + H2O 
13. Яка з наведених реакцій 
можлива при кімнатній 
температурі:  
А Hg + H2O 
B Au + HCl 
C CuO + H2  
D Fe + H2SO4 (конц.) 
E Ва + H2O 

14. Посилення металічних 
властивостей у головних підгрупах 
ПС зверху вниз зумовлене:  
А Збільшенням радіуса атома 
В Збільшенням атомної маси 
С Збільшенням нуклонного числа  
D Збільшенням заряду атома 
Е Збільшенням атомного номера  
15. Тип зв’язку в молекулі барію 
хлориду:  
А Ковалентний полярний  
В Металічний  
С Ковалентний неполярний  
D Іонний  
Е Водневий  
16. Яка з наведених електронних 
формул характеризує електронну 
структуру лужних металів:  
А (n-1)p6ns1 
B (n-1)d10ns2 
C (n-1)p6ns2 
D (n-1)d5ns1 
E (n-1)d6ns1 
17. Вкажіть реакцію середовища в 
розчині кальцію хлориду.  
А Кисла 
В Дуже кисла 
С Дуже лужна  
D Лужна  
Е Нейтральна  
18. Розчинність малорозчинних 
речовин характеризують за 
допомогою спеціальної константи, 
яку називають:  
А Константою дисоціації  
В Коефіцієнтом абсорбції  
С Коефіцієнтом розчинності  
D Добутком розчинності  
Е Ступенем розчинності  
19. Взаємодія між розчином 
кальцію гідроксиду і сульфатної 
кислоти називають реакцією:  
А Нейтралізації 
В Дисоціації  
С Диспропорціонування  
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D Розкладу  
Е Гідролізу  
20. До якого типу солей 
відноситься кальцію 
гідрогенкарбонат:  
А Оксосіль 

В Середня сіль 
С Кисла сіль  
D Основна сіль  
Е Змішана сіль  
 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 10: р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній. Підгрупа Галію (Галій, 

Індій, Талій) 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів ІІІА групи та їх сполук;  
- способи добування елементів ІІІА групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів ІІІА групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів ІІІ А групи ПСМ.  
2. Амфотерність алюмінію, галію, індію і талію.  
3. Діагональна періодичність на прикладі берилію та алюмінію.  
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Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів ІІІА групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів бору і алюмінію. Який з цих елементів є 
сильнішим відновником і чому? 
2. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування металів 
ІІІА групи 
3. Напишіть рівняння реакції взаємодії алюмінію 
А) з водою  
Б) з хлором  
В) з сіркою  
Г) з воднем  
Д) з киснем  
Е) з азотом  
4. Пояснити відмінність у хімічних властивостях атома бору від інших 
металів цієї підгрупи. Для цього напишіть рівняння реакції взаємодії  
А) бору із азотною кислотою  
Б) алюмінію із азотною кислотою  
5. Наведіть загальну формулу оксидів металів ІІІА групи та вкажіть їх 
характер 
6. Напишіть рівняння реакцій одержання оксиду алюмінію 
7. Наведіть загальну формулу гідроксидів металів ІІІА групи та вкажіть їх 
характер 
8. Напишіть рівняння реакцій одержання гідроксиду алюмінію  
10. Напишіть рівняння реакції взаємодії  
А) гідроксиду алюмінію із хлористоводневою кислотою  
Б) гідроксиду алюмінію із натрію гідроксидом  
11. Порівняйте основні властивості гідроксидів елементів ІІІА групи 
12. Напишіть рівняння реакції взаємодії  
А) оксиду бору із водою 
Б) борної кислоти із натрію гідроксидом  
13. Як відносять солі металів ІІІА групи до гідролізу? Напишіть рівняння 
реакції гідролізу  
А) алюмінію сульфату  
Б) натрію тетраборату  
14. Написати хімічні формули таких речовин, вказати їх застосування. 
Борної кислоти 
Бури 
Алюмокалієві галуни  
15. Назвіть природні сполуки бору, алюмінію  
16. Визначити зміну стандартної енергії Гіббса в реакції: 8Al (к) + 3Fe3O4 (к) 
→ 9Fe (к) + 4Al2O3 (к).  
17. Визначити розчинність хромату талію (І), якщо добуток розчинності 
становить 9,8*10-13. 
18. В якому об’ємі 1н розчину міститься 114 г алюмінію сульфату?  
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19. Знайти молекулярну формулу сполуки бору з воднем, якщо маса 1 л такоо 
газу дорівнює масі 1 л азоту, а вміст бору в речовині становить 78,2%.  
20. До розчину, що містить 6,8 г алюмінію хлориду, долили розчин, що 
мітсить 5 г калію гідроксиду. Знайти масу осаду, що утворився.  
21. При оьробці розчином натрію гіроксиду 3,90 г суміші алюмінію та його 
оксиду виділилось 840 мл газу (н.у.). Визначити склад суміші.  
22. Скласти рівняння реакцій:  
А) алюміній → натрію ортоалюмінат → алюмінію оксид → 
дигідроксисульфат алюмінію → алюмінію хлорид 
В) алюмінію нітрат → алюмінію хлорид → гексагідроксоалюмінат натрію → 
алюмінію гідроксид → алюмінію сульфід 
23. Скласти рівняння реакцій взаємодії бору із концентрованою нітратною 
кисотою  і скласти електронний баланс 
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати алюмінію гідроксид і довести його амфотерні 
властивості. 
Дослід 2. Визначити рН розчинів натрію тетраборату та алюмінію хлориду і 
пояснити результат. 
Дослід 3. Визначити рН спиртового розчину борної кислоти і пояснити 
результат.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1. Атом якого елемента ІІІА групи 
має найменший радіус?  
А. Al  
B. Ga 
C. In 
D. B 
E. Tl 
2. З якою із наведених сполук 
реагує алюмінію сульфат?  
А. Калію нітрат 
В. Літію нітрат  
С. Калію хлорид  
D. Кислота хлоридна 
Е. Натрію фосфат  
3. Яка з наведених реакцій можлива 
при кімнатній температурі:  
А 4B + 3O2 = 2B2O3 
B 2B + 3Cl2 = 2BCl3 
C 2B + 3S = B2S3 
D B2H6 + 3O2 = B2O3 + 3H2O 
E 4Al + 3O2 = 2Al2O3 
4. Вкажіть реакцію середовища в 
розчині натрію тетраборату.  

А Кисла 
В Дуже кисла 
С Дуже лужна  
D Лужна  
Е Нейтральна  
5. До якого типу солей відносяться 
алюмокалієві галуни:  
А Оксосіль 
В Середня сіль 
С Кисла сіль  
D Основна сіль  
Е Змішана сіль  
6. При сплавленні ортоборної 
кислоти з натрію гідроксидом 
утворюється:  
А. Натрію ортоборат.  
В. Натрію метаборат.  
С. Натрію тетраборат.  
D. Оксид бору.  
Е. Бор.  
7. Бура – це:  
А. H3BO3 
В. Н2В4О7 
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С. Na2B4O7 
D. Na2B4O7*10H2O 
Е. NaBO2 
8. Координаційне число катіону 
алюмінію:  
А. 2    B. 3 
C. 4   D. 5 
E. 6 
9. Яка речовина не може існувати у 
водному розчині?  
А. AlCl3 
В. Al2(SO4)3 
С. Al2S3 
D. Al2O3 
Е. H3BO3 
10. Яка сполука алюмінію входить 
до складу ЛЗ Альмагель:  
А. AlCl3 
В. Al2(SO4)3 
С. Al2S3 
D. Al2O3 
Е. Al(OH)3 
11. Вкажіть амфотерний елемент ІІ 
групи:  
А. Кальцій.  
В. Магній.  
С. Барій.  
D. Берилій.  
Е. Стронцій.  
12. Який із оксидів виявляє тільки 
кислотні властивості:  
А. Al2О3  
B. Ga2О3 
C. In2О3 
D. B2О3 
E. Tl2О3 
13. Яка з наведених реакцій 
належить до окиснювально-
відновних:  
А. BF3 + 3H2O = H3BO3 + 3HF 
В. Mg3B2 + 6HCl = B2H6 + 3MgCl2 
С. 
Na2B4O7+7H2O=4H3BO3+2NaOH 
D. Al2O3 + 2KOH = 2KAlO2 + H2O 

Е. 2Al + 6NaOH + 6H2O = 
2Na3[Al(OH)6] + 3H2 
14. Для сполуки [Al(H2O)6]Cl3 
вкажіть комплексоутворювач:    
A Al3+   
B H2O   
C Cl–   
D [Al(H2O)6]   
E [Al(H2O)6]Cl3 
15. Вкажіть ступінь окиснення бору 
в сполуці Na2B4O7 
А. – 1   В. + 2 
С. + 3   D. - 4 
Е. + 5 
16. Корунд – це:  
А. AlCl3 
В. Al2(SO4)3 
С. Al2S3 
D. Al2O3 
Е. Al(OH)3 
17. При розчиненні гідроксиду 
алюмінію в розчині натрію 
гідроксиду утворюється:  
А. Натрію метаалюмінат.  
В. Натрію ортоалюмінат.  
С. Натрію тетрагідроксоалюмінат.  
D. Натрію гексагідроксоалюмінат.  
Е. Алюмінію оксид.  
18. Яка з наведених реакцій 
можлива при кімнатній 
температурі:  
А 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 
B 2B + 3Cl2 = 2BCl3 
C 2Al + 3S = Al2S3 
D 2B + 3S = B2S3 
E 4Al + 3O2 = 2Al2O3 
19. Який ступінь окислення більш 
характерний для талію? 
А. + 3   В. + 2 
С. +1   D. – 1 
Е. – 3 
20. Алюміній не взаємодіє із 
концентрованою сірчаною і 
азотною кислотою, тому що:  
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А. В результаті реакції утворюється 
водень.  
В. В результаті реакції утворюється 
нерозчинна сіль.  
С. Алюміній проявляє неметалічні 
властивості.  

D. Алюміній має на поверхні 
захисну плівку оксиду.  
Е. Алюміній пасивується 
концентрованими кислотами.  

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 11: р-Елементи IVА групи. Карбон та Силіцій. Підгрупа Ґерманію 

(Ґерманій, Станум, Плюмбум) 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів ІVА групи та їх сполук;  
- способи добування елементів ІVА групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів ІVА групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів ІV А групи ПСМ.  
2. Амфотерність германію, олова, свинцю.  
3. Порівняльна активність елементів ІV А групи ПСМ та їх сполук.  
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Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів ІVА групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів карбону і силіцію.  
2. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування оксиду 
карбону (ІІ) 
А) в промисловості  
Б) в лабораторії  
3. Напишіть рівняння реакції взаємодії оксиду карбону (ІІ) з 
А) киснем  
Б) хлором  
В) аміаком  
Г) оксидом феруму (ІІІ)  
Д) гідроксидом натрію 
4. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування оксиду 
карбону (ІV) 
А) в промисловості 
Б) в лабораторії  
5. Напишіть рівняння реакції взаємодії оксиду карбону (ІV) з 
А) вуглецем  
Б) оксидом магнію  
В) водою  
Г) гідроксидом натрію  
6. Напишіть формулу вугільної кислоти  
7. Напишіть рівняння реакції гідролізу:  
А) натрію карбонату 
Б) натрію гідрокарбонату  
8. Які карбонати нерозчинні у воді 
9. Напишіть формулу ціановодневої кислоти  
10. Напишіть рівняння реакції гідролізу калію ціаніду  
11. Напишіть формулу амонію тіоціанату 
12. Напишіть реакцію утворення карбіду кальцію і реакцію його взаємодії з 
водою  
13. Напишіть рівняння реакції утворення карбіду алюмінію і реакцію його 
взаємодії з водою  
14. Наведіть рівняння реакцій добування кремнію  
15. Напишіть рівняння реакції взаємодії кремнію з:  
А) киснем  
Б) фтором  
16. Напишіть рівняння реакцій взаємодії карбону із:  
А) сіркою  
Б) азотом  
В) магнієм  
Г) гідроксидом натрію 
17. Напишіть рівняння реакцій взаємодії оксиду силіцію (ІV) з 
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А) гідроксидом натрію  
Б) фтороводнем  
18. Напишіть рівняння реакції одержання кремнієвої кислоти 
19 Що таке силікагель? 
20. Напишіть рівняння реакції гідролізу натрію силікату 
21. Напишіть формулу оксиду силіцію (ІІ) 
22. Напишіть формулу силіциду магнію і рівняння реакції його взаємодії з 
водою  
23. Напишіть рівняння реакції горіння силану  
24. Назвіть природні сполуки силіцію.  
25. Наведіть рівняння реакцій добування  
А. Германію 
Б. Олова  
В. Свинцю 
26. Наведіть рівняння реакцій взаємодії з киснем 
А. Германію  
Б. Олова 
В. Свинцю 
27. Наведіть рівняння реакцій взаємодії з хлористоводневою кислотою 
А. Германію  
Б. Олова 
В. Свинцю  
28. Наведіть рівняння реакцій взаємодії з розведеною азотною кислотою 
А. Олова  
Б. Свинцю 
29. Наведіть рівняння реакцій взаємодії з концентрованою азотною кислотою 
А. Олова  
Б. Свинцю  
30. Наведіть рівняння реакцій взаємодії з водним розчином натрію 
гідроксиду 
А. Олова 
Б. Свинцю  
31. Вкажіть характер оксидів та гідроксидів стануму (ІІ) і плюмбуму (ІІ)  
32. Напишіть рівняння реакцій взаємодії із хлористоводневою кислотою 
А. Оксиду стануму (ІІ)  
Б. Оксиду плюмбуму (ІІ)  
33. Напишіть рівняння реакцій взаємодії із розчином натрію гідроксиду 
А. Оксиду стануму (ІІ)  
Б. Оксиду плюмбуму (ІІ)  
34. Вкажіть характер оксидів та гідроксидів стануму (ІV) і плюмбуму (ІV)  
35. Напишіть рівняння реакцій взаємодії із хлористоводневою кислотою 
А. Оксиду стануму (ІV)  
Б. Оксиду плюмбуму (ІV)  
36. Напишіть рівняння реакцій взаємодії із розчином натрію гідроксиду 
А. Оксиду стануму (ІV)  
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Б. Оксиду плюмбуму (ІV)  
37. Що собою являють оксиди Pb2O3 і Pb3O4  
38. Напишіть рівняння реакції взаємодії Pb3O4 із азотною кислотою  
39. Наведіть рівняння реакцій взаємодії з хлором 
А. Германію  
Б. Олова  
В. Свинцю 
40. Назвіть якісні реакції та іони стануму (ІІ)  
41. Назвіть якісні реакції та іони плюмбуму (ІІ)  
42. Назвіть природні сполуки стануму і плюмбуму.  
43. В системі СО + С12 = СОС12 концентрацію  оксиду вуглецю збільшили 
від 0,03 до 0,12 моль/л, а концентрацію хлору – від 0,02 до 0,06 моль/л. У 
скільки разів зросла швидкість реакції?  
44. Константа рівноваги реакції FeO (к.) + СО(г.) → Fe(к.) + СО2(г.) при 
деякій температурі дорівнює 0,5. Знайти рівноважні концентрації оксидів 
карбону, якщо їх початкові концентрації становили [СО]0 = 0,05 моль/л, 
[СО2]0 =0,01 моль/л.  
45. Ступінь дисоціації вугільної кислоти за першим ступенем в 0,1 н розчині 
становить 2,11*10-3. Визначити константу дисоціації за першим ступенем.  
46. Визначити добуток розчинності броміду плюмбуму (ІІ) при 25ºС, якщо 
розчинність солі при цій температурі дорівнює 1,32*10-2 моль/л. 
47. Визначити рН 0,02 н розчину соди, враховуючи тільки перший ступінь 
гідролізу.  
48. Визначити теплоту утворення магнію карбонату при 298К, якщо відомі 
стандартні ентальпії реакцій:  
С (графит) + О2 (г.) = СО2 (г.) + 393,5 кДж;  
2Mg (к.) + О2 = 2MgО (к.) + 1203,6 кДж;  
MgО (к.) + СО2 (г.) = MgСО3 (к.) + 117,7 кДж. 
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати оксид карбону (ІV) і довести його кислотні властивості.  
Дослід 2. Визначити рН розчинів натрію карбонату, натрію гідрокарбонату 
натрію силікату та плюмбуму нітрату  і пояснити результат 
Дослід 3. Одержати гідроксиди стануму (ІІ) та плюмбуму (ІІ) та довести їх 
амфотерні властивості.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Склад питної соди 
виражається формулою:   
A Na2CO3*10H2O   
B Na2CO3   
C K2CO3   
D NaHCO3   
E CaCO3   
2 З наведених нижче сполук 
сильною отрутою є:   

A CO   
B CO2   
C (NH2)2CO   
D SiO2   
E Na2SiO3   
3 Із карбонатів стійкими до 
нагрівання є    
A Купрум (ІІ) карбонат    
B Аргентум карбонат    
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C Кальцій карбонат    
D Магній карбонат    
E Натрій карбонат    
4 В основі травлення скла 
лежить реакція взаємодії фторидної 
кислоти з:    
A SiF4  
B Si   
C SiO   
D H2SiO3   
E SiO2    
5 У присутності каталізатора 
або під дією опромінення, СО 
взаємодіє з хлором, утворюючи:  
A Карбону (IV) оксид і Карбону 
тетрахлорид    
B Тетрахлорид карбону та озон   
C Отруйний газ фосген  
D Карбону (IV) оксид і Хлору (I) 
оксид  
E Карбону тетрахлорид та кисень. 
6 Однакову валентність у 
водневій сполуці та у вищому 
оксиді виявляє елемент:   
A Карбон   
B Фосфор.   
C Селен.   
D Бром.   
E Аргон   
7 Для визначення CO2 у повітрі 
можна використати:     
A Водний розчин NaOH   
B Водний розчин Ca(OH)2  
C CaO   
D Fe(OH)2   
E Кристалічний NaOH    
8 Натрій гідрокарбонат 
використовують у медичній 
практиці для лікування 
захворювань, що супроводжуються 
ацидозом. До якого типу солей 
відносять цю сполуку:   
A основна сіль     
B змішана сіль    
C середня сіль    

D кисла сіль    
E оксосіль   
9 Механізм токсичної дії 
сполук Плюмбуму полягає у:   
A зв’язуванні SH-груп ферментних 
систем   
B утворенні метгемоглобіну у крові   
C зменшенні величини рН крові   
D збільшенні величини 
осмотичного тиску крові   
E зменшенні величини осмотичного 
тиску крові   
10 Яка сполука Гідрогену з 
елементами IVA групи  періодичної 
системи є найбільш стійкою?  
A PbH4 
B SiH4   
C GeH4   
D SnH4   
E CH4     
11 При пропусканні надлишку 
СО2, отриманого дією розбавленої 
мінеральної кислоти на карбонат-
іон, через вапняну воду спочатку 
утворюється осад [помутніння 
розчину], який при подальшому 
пропусканні СО2 зникає за рахунок 
утворення продукту:   
A Са(НСО3)2 
B Са(ОН)2 
C СаСО3   
D Н2СО3   
E СО2 • Н2О 
12 Вкажіть реакцію середовища 
в розчині натрію карбонату.  
А Кисла 
В Дуже кисла 
С Дуже лужна  
D Лужна  
Е Нейтральна  
13 До якого типу солей 
відноситься натрію гідрокарбонат:  
А Оксосіль 
В Середня сіль 
С Кисла сіль  
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D Основна сіль  
Е Змішана сіль  
14 Вкажіть амфотерний елемент 
ІІ групи:  
А. Кальцій.  
В. Магній.  
С. Барій.  
D. Берилій.  
Е. Стронцій.  
15 З якою із наведених сполук 
реагує натрію карбонат?  
А. Калію нітрат 
В. Натрію нітрат  
С. Калію хлорид  
D. Кислота хлоридна 
Е. Натрію фосфат  
16  Тип зв’язку в молекулі 
оксиду карбону:  
А Ковалентний полярний  
В Металічний  
С Ковалентний неполярний  
D Іонний  
Е Водневий  
17 Взаємодії яких речовин 
відповідає скорочене іонне 
рівняння: H+ + OH‾ = H2O 
А Водного розчину аміаку та 
карбонатної кислоти 
В Гідроксиду натрію та сульфідної 
кислоти 

С Гідроксиду калію та нітратної 
кислоти 
D Водного розчину аміаку та 
хлоридної кислоти 
Е Водного розчину аміаку та 
ацетатної кислоти 
18 Вкажіть колір лакмусу у 
розчині натрій карбонату:  
А Малиновий  
В Синій  
С Фіолетовий  
D Безбарвний  
Е Червоний  
19 Яке з наведених рівнянь є 
рівнянням гідролізу:   
A H2СO3 + OH− = HСO3

− + H2O 
B СO2 + H2O = H2СO3 = H+ + 
HСO3

− 
C СO3

2− + H2O = HСO3
- + OH-  

D 4SO2+8OH− = S2- + 3SO4
2- + 4H2O 

E HСO3
− + H+ = H2СO3 = СO2 + 

H2O 
20 Як називаються сполуки 
карбону із металами?  
A Оксиди 
B Карбіди 
C Гідриди 
D Нітриди 
E Сульфіди  
 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 12: р-Елементи VА групи. Нітроген та та Фосфор. Підгрупа Арсену 

(Арсен, Стибій, Бісмут) 
Конкретні цілі:  



 106 

Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів VА групи та їх сполук;  
- способи добування елементів VА групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів VА групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів VА групи ПСМ.  
2. Амфотерність арсену, стихію, вісмуту.  
3. Порівняльна активність елементів VА групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів VА групи. Скласти 
електронну схеми будови атома азоту і вказати його валентність 
2. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування азоту 
А) в промисловості  
Б) в лабораторії  
3. Напишіть рівняння реакцій взаємодії азоту з 
А. воднем  
Б. киснем 
В. літієм  
4. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування аміаку 
А) в промисловості  
Б) в лабораторії 
5. Напишіть рівняння реакцій взаємодії аміаку з 
А. водою  
Б. хлористоводневою кислотою 
В. киснем 
Г. оксидом міді (ІІ)  
Д. натрієм  
6. Наведіть приклади аміакатів  
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7. Наведіть приклади реакцій розкладу солей амонію 
А. амонію хлориду  
Б. амонію карбонату  
В. амонію нітрату  
Г. амонію нітриту  
Д. амонію дихромату 
8. Напишіть рівняння реакції гідролізу амонію хлориду  
9. Напишіть рівняння реакції взаємодії гідразину з 
А. водою  
Б. хлористоводневою кислотою  
10. Наведіть рівняння реакцій, які підтверджують окислювально-відновні 
властивості гідразину  
11. Наведіть рівняння реакцій, які підтверджують окислювально-відновні 
властивості гідроксиламіну 
12. Наведіть формули оксидів азоту  
13. Який характер має оксид азоту (І)  
14. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких оксид азоту (І) проявляє 
властивості окисника  
15. Який характер має оксид азоту (ІІ)  
16. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких оксид азоту (ІІ) проявляє 
властивості відновника 
17. Який характер має оксид азоту (ІІІ)  
18. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких оксид азоту (ІІІ) проявляє 
властивості окисника і відновника  
19. Який характер має оксид азоту (ІV)  
20. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких оксид азоту (ІV) проявляє 
властивості окисника  
21. Який характер має оксид азоту (V)  
20. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких оксид азоту (V) проявляє 
властивості окисника  
21. Наведіть формулу азотистої кислоти та вкажіть її характер  
22. Напишіть рівняння реакції взаємодії натрію нітриту із хлористоводневою 
кислотою 
23. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких азотиста кислота проявляє 
властивості окисника  
24. Наведіть приклади рівнянь реакцій, в яких азотиста кислота проявляє 
властивості окисника  
25. Що таке димлячи азотна кислота, чому вона має жовте забарвлення 
26. Напишіть рівняння реакцій, які відображають методи добування азотної 
кислоти 
А) в промисловості  
Б) в лабораторії  
27. Наведіть рівняння реакції взаємодії концентрованої азотної кислоти із 
А. сіркою 
Б. фосфором  
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В. вуглецем  
Г. міддю  
Д. свинцем  
Е. кальцієм  
28. Які метали не реагують із азотною кислотою  
29. Наведіть приклади реакцій, в яких нітрати проявляють властивості 
окисників. Напишіть рівняння реакції, що лежить в основі горіння пороху 
30. Напишіть приклади рівнянь реакцій розкладу нітратів 
А. калію  
Б. міді (ІІ)  
В. срібла (І)  
31. Напишіть формули 
А. Газу, що веселить 
Б. Нашатирного спирту  
В. Нашатиру  
Г. Чилійської селітри  
32. Назвіть лікарські засоби, що містять сполуки азоту  
33. Назвіть природні сполуки фосфору і спосіб його добування  
34. Напишіть рівняння реакцій взаємодії фосфору із 
А. киснем  
Б. хлором  
В. сіркою  
Г. кальцієм  
Д. азотною кислотою  
Е. гідроксидом натрію  
35. Наведіть формулу фосфіну і напишіть рівняння реакції його одержання із 
фосфіду кальцію  
36. Наведіть рівняння реакції горіння фосфіну 
37. Наведіть рівняння реакції взаємодії фосфіну із хлорною кислотою  
38. Наведіть структурну формулу фосфорноватистої кислоти та гіпофосфіту 
натрію, вкажіть ступінь окислення фосфору 
39. Який характер має оксид фосфору (ІІІ) 
40. Наведіть структурну формулу фосфористої кислоти та фосфіту натрію, 
вкажіть ступінь окислення фосфору 
41. Який характер має оксид фосфору (V)  
42. Наведіть структурну формулу фосфорної кислоти та фосфату натрію, 
вкажіть ступінь окиснення фосфору 
43. Напишіть рівняння реакцій взаємодії оксиду фосфору (V) з водою за 
різних умов  
44. Наведіть структурну формулу тетраметафосфорної кислоти  
45. Наведіть структурну формулу пірофосфорної кислоти  
46. Напишіть рівняння реакції, що лежить в основні промислового добування 
фосфорної кислоти 
47. Вкажіть розчинні у воді фосфати  
48. Вкажіть розчинні у воді гідро- та дигідрофосфати  
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49. Напишіть рівняння реакції гідролізу натрію фосфату  
50. Напишіть рівняння реакції гідролізу натрію гідрофосфату  
51. Наведіть якісні реакції на фосфати  
52. Наведіть сполуки фосфору, які використовуються як лікарські засоби 
53. В якому вигляді в природі зустрічаються миш’як, сурма і вісмут в природі 
і як їх добувають? 
54. Напишіть рівняння реакції взаємодії з киснем 
А. миш’яку 
Б. сурми 
В. вісмуту  
55. Напишіть рівняння реакції взаємодії з концентрованою азотною кислотою 
А. миш’яку  
Б. сурми  
В. вісмуту  
56. Наведіть формули арсину, стибіну та вісмутину  
57. Наведіть реакцію добування арсину із  
А. арсеніду магнію  
Б. оксиду арсену  
58. Що таке реакція Марша? 
59. Який характер мають оксиди і гідроксиди арсену (ІІІ), стибію (ІІІ) і 
вісмуту (ІІІ) 
60. Напишіть рівняння реакції оксид арсену (ІІІ) із  
А. водою  
Б. гідроксидом натрію 
В. хлористоводневою кислотою 
61. Напишіть рівняння реакції оксид стибію (ІІІ) із  
А. водою  
Б. гідроксидом натрію  
В. хлористоводневою кислотою  
62. Напишіть рівняння реакції оксид вісмуту (ІІІ) із  
А. водою  
Б. гідроксидом натрію  
В. хлористоводневою кислотою  
63. Наведіть формулу миш’яковистої кислоти 
64. Напишіть реакцію гідролізу вісмуту (ІІІ) нітрату  
65. Напишіть реакцію гідролізу стибію (ІІІ) хлориду  
66. Який характер мають оксиди і гідроксиди арсену (V), стибію (V) і вісмуту 
(V)  
67. Напишіть рівняння реакції оксид арсену (V) із  
А. водою  
Б. гідроксидом натрію  
68. Напишіть рівняння реакції оксид стибію (V) із  
А. водою  
Б. гідроксидом натрію  
69. Напишіть рівняння реакції оксид вісмуту (V) із  
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А. водою  
Б. гідроксидом натрію  
70. Наведіть формули миш’яковистої та миш’якової кислот, як називаються 
їхні солі?  
71. Наведіть формулу гексагідроксостибіату натрію, для чого його 
використовують?  
72. Наведіть рівняння реакції, які характеризують окислювальні властивості 
миш’якової кислоти 
73. Наведіть рівняння реакції, які характеризують окислювальні властивості 
оксиду стибію (V) 
74. Наведіть рівняння реакції, які характеризують окислювальні властивості 
натрію вісмутату 
75. Наведіть сполуки арсену і вісмуту, які використовуються як лікарські 
засоби 
76. Визначити стандартну ентальпію утворення фосфіну, виходячи із 
рівняння 2РН3(г.) + 4О2 (г.)=Р2О5(к.) + 3Н2О (р.) + 2360 кДж 
77. Визначити зміну стандартної енергії Гіббса і встановити в якому 
напрямку вони можуть перебігати самочинно в стандартних умовах:  
Рb (к.) + СuО (к.) = РbО (к.) + Сu (к.) 
78. При деякій темпертурі рівновага в системі 2NО2 ↔ 2 NО + О2 
встановилась при наступних концентраціях [NО2] = = 0,006 моль/л; [NO] 
=0,024 моль/л. Знайти константу рівноваги реакції і вихідну концентрацію 
NО2. 
79. Скільки л аміаку (н.у.) слід розчинити в 200 г 10% розчину амонію 
гідроксиду, щоб одержати 15% розчин амонію гідроксиду?  
80. При якій концентрації розчину ступінь дисоціації азотистої кислоти буде 
дорівнювати 0,2?  
81. Обчислити рН 0,1М розчину ціановодневої кислоти.  
82. Визначити константу гідролізу амонію хлориду, визначити ступінь 
гідролізу цієї солі в 0,01М розчині і рН цього розчину.  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати аміак і довести його основний характер.  
Дослід 2. Одержати оксид азоту (ІV) із нітриту натрію.  
Дослід 3. Визначити рН розчинів дигідрофосфату, гідрофосфату і фосфату 
натрію. Пояснити результати.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Вкажіть на особливість 
гідролізу солей Стибію та Бісмуту.   
A Утворюються подвійні солі 
B Утворюються комплексні 
сполуки   
C Утворюються кислі солі    
D Утворюються середні солі   
E Утворюються оксосолі   

2 Оксиди елементів VA групи, 
які використовують як 
фармпрепарати: 
A NO, P2O5   
B As2O3, P2O5   
C N2O, As2O3   
D NO2, As2O5   
E NO, NO2   
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3 Ступінь окиснення Фосфору 
в фосфорній кислоті дорівнює:   
A +4   
B –3   
C +1   
D +3   
E +5    
4 Яка із сполук 
характеризується найвищим 
ступенем окиснення Нітрогену?   
A HNO3 
B HNO2   
C NH3     
D N2O   
E NO2   
5 Яка сполука Гідрогену з 
елементами VA групи  періодичної 
системи є найменш стійкою?   
A SbH3  
B PH3   
C AsH3   
D NH3    
E BiH3   
6 Вкажіть оксид азоту (оксид 
нітрогену), якому відповідає 
нітритна кислота:   
A N2O 
B N2O4   
C N2O5     
D N2O3   
E NO2   
7 У якій з наведених сполук 
ступінь окиснення Нітрогену 
дорівнює +4? 
A NH3 
B N2H4     
C NO   
D N2O   
E NO2   
8 Натрій гідрогенарсенат 
Na2HAsO4*7Н2О використовують у 
медичній практиці як 
загальнозміцнювальний засіб. До 
якого типу солей він належить? 
A подвійні 

B середні 
C основні 
D кислі  
E змішані 
9 Які з вказаних пар речовин 
можна використовувать для 
одержання оксиду нітрогену (ІV)? 
A HNO3, NaOH   
B NO, O2   
C Cu, HNO3 [розв.] 
D NH3, O2   
E N2O3, NaOH   
10 Речовина, в якій Нітроген 
може бути тільки відновником: 
A NH3 
B N2H4 
C NH2OH 
D NO   
E NO2 
11 Речовина, в якій Нітроген 
може бути тільки окисником: 
A  N2O4 
B NO   
C NO2   
D N2O3   
E  N2O5   
12 Арсен окиснюється 
концентрованою азотною кислотою 
до:  
А As2O5 
B H3AsO3 
C As2O3 
D H3AsO4 
E HAsO2 

13 Вказати кінцевий продукт 
гідролізу вісмуту нітрату:  
А Bi2O3 
B BiOH(NO3) 
C Bi(OH)3) 
D Bi(OH)2NO3 
E BiONO3 
14 Вкажіть формулу фосфіну?   
A SbH3  
B PH3   
C AsH3   



 112 

D NH3    
E BiH3   
15 При термічному розкладі 
якого із нітратів утворюється оксид 
металу?  
А Калію нітрат  
Б Натрію нітрат 
С Свинцю (ІІ) нітрат 
D Срібла нітрат 
Е Ртуті (ІІ) нітрат  
16 Ступінь окиснення фосфору в 
фосфітній кислоті:  
А -3 
В +1 
С +3 
D +4 
E +5 
17 Яка реакція є реакцією 
заміщення:  
А NH3 + CuO  
B Na + NH3 
C NH3 + HCl 
D Cl2 + NH3 
E NH3 + CuSO4 
18 Яка з наведених солей є 
середньою:  
А Na2HPO3 
B NaH2PO3 
C Na2HPO4 
D NaH2PO4 
E KH2PO4 
19 При розчиненні фосфору в 
розчині гідроксиду натрію 
утворюється:  
А PH3 і NaH2PO2 
B PH3 і NaH2PO4 
C PH3 і Na2HPO4 
D PH3 і Na3PO4 
E PH3 і NaH2PO3 
20 Яка речовина утворюється 
при взаємодії кальцію із 
фосфором? 
А Кальцію фосфат 
B Кальцію гідрофосфат 
C Кальцію фосфіт 

D Кальцію фосфід 
E Кальцію гіпофосфіт    
21 Яка із сполук 
характеризується найнижчим 
ступенем окиснення Нітрогену?   
A HNO3 
B HNO2   
C NH3     
D N2O5   
E NO2   
22 Нашатирний спирт – це 
водний розчин з масовою часткою 
аміаку:   
A 8%   
B 3%   
C 5%   
D 15%   
E 10%   
23 Яка сполука Гідрогену з 
елементами VA групи  періодичної 
системи є найбільш стійкою?   
A SbH3  
B PH3   
C AsH3   
D NH3    
E BiH3   
24 Який з наведених металів за 
кімнатної температури не реагує з 
концентрованою нітратною 
кислотою?   
A Al   
B Ba   
C Zn  
D Na   
E Ca   
25 При термічному розкладі 
якого з нітратів, рекомендованих 
Державною Фармакопеєю України 
як реактив, утворюється метал:   
A AgNO3   
B Ca(NO3)2   
C Mg(NO3)2   
D KNO3   
E Al(NO3)3   
26 Аргентум нітрат 
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застосовують в офтальмології як 
бактерицидний, протизапальний 
засіб. AgNO3 можна одержати в 
результаті взаємодії між такими 
двома речовинами:   
A Ag + KNO3   
B AgСl + NH4NO3   
C Ag + НNO3   
D Ag2O + KNO3   
E AgCl + NaNO3   
27 З яким металом не взаємодіє 
концентрована нітратна кислота на 
холоді?   
A Cu  
B Na   
C Mg   
D Cr    
E Zn   
28 Вкажіть оксид азоту (оксид 
нітрогену), якому відповідає 
нітратна кислота:   
A N2O 
B N2O4   
C N2O5     
D NO   
E NO2   
29 Нітроген (І) оксид (N2O) 
використовується для 
інгаляційного наркозу. Його 
одержують при нагріванні: 
A NH4OH 
B NH3 
C Cu(NO3)2   
D NH4NO3     
E NaNO3   
30 З якою з наведених речовин 
дуже розведена азотна кислота 
реагує без утворення газоподібних 
продуктів реакції?    
A Pb 
B Cu   
C P   
D Mg     
E S   
31 У якій з наведених сполук 

ступінь окиснення Нітрогену 
дорівнює –2? 
A NH3 
B N2H4     
C NO   
D N2O   
E NO2   
32 З яким з наведених металів не 
реагує нітратна кислота ?       
A Pb 
B Ca   
C Cu   
D Mg   
E Pt     
33 При взаємодії з яким із 
наведених металів Нітроген дуже 
розведеної нітратної кислоти 
відновлюється до Нітрогену зі 
ступенем окиснення –3? 
A Mg   
B Pt   
C Cu   
D Ag   
E Pb   
34 Дуже розбавлена нітратна 
кислота максимально 
відновлюється активними металами 
з утворенням:     
A NH4NO3   
B N2O   
C N2   
D NO2   
E NO   
35 При дії аміаку на кислоти 
відбувається утворення солей 
амонію. Які властивості аміаку 
характеризує цей процес:   
A Здатність до гідролізу.   
B Відновні.   
C Кислотні.   
D Окисні.   
E Здатність до  приєднання йонів 
Гідрогену 
36 У результаті реакції 
надлишку ртуті з розведеною 
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нітратною кислотою виділяється 
газ: 
A NH3 
B NO     
C N2   
D N2O4 
E N2O   
37 Чому дорівнює максимальна 
валентність Нітрогену з 
урахуванням донорно-
акцепторного механізму утворення 
ковалентного зв’язку?   
A 1   
B 4    
C 2   
D 3   
E 0 
38 Які з вказаних пар речовин 
можна використовувать для 
одержання оксиду нітрогену (ІІ)? 
A HNO3, NaOH   

B NO, O2   
C Cu, HNO3 [конц.] 
D NH3, O2   
E N2O3, NaOH   
39 Із перерахованих нижче 
нітратів гідролізу піддається:   
A NH4NO3.   
B KNO3.   
C NaNO3.   
D LiNO3.   
E Ва(NO3)2   
40 Яку речовину можна 
одержати безпосередньо з 
молекулярного азоту за кімнатної 
температури? 
A BN 
B NH3   
C N2І   
D HNO3   
E Li3N     

 
 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 13: р-Елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки. Сульфур, 

Селен, Телур 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів VІА групи та їх сполук;  
- способи добування елементів VІА групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
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− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів VІА групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів VІА групи ПСМ.  
2. Окиснювальновідновні властивості сульфуру в залежності від ступеня 
окиснення.  
3. Порівняльна активність елементів VІА групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів VІА групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів цієї підгрупи.  
2. Порівняйте властивості сірки, селену, телуру  
3. Наведіть способи добування кисню 
А. В промисловості  
Б. В лабораторії  
4. Як утворюється озон?  
5. Які властивості характерні для озону?  
6. Якісна реакція на озон  
7. Які речовини називаються надпероксидами. Наведіть приклади 
8. Які речовини називаються пероксидами. Наведіть приклади  
9. Які речовини називаються озонідами. Наведіть приклади  
10. Наведіть реакцію дисоціації пероксиду водню 
11. Наведіть приклади реакцій, в яких пероксид водню проявляє властивості 
окисника 
12. Наведіть приклади реакцій, в яких пероксид водню проявляє властивості 
відновника 
13. Напишіть рівняння реакцій, які використовуються для ідентифікації 
пероксиду водню 
14. Завдяки яким властивостям пероксид водню використовуються як ЛЗ  
15. У якому вигляді сірка зустрічається в природі  
16. Напишіть рівняння реакцій взаємодії сірки із 
А. киснем  
Б. фтором  
В. натрієм  
Г. воднем  
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17. Напишіть рівняння реакцій добування сірководню із сульфіду заліза (ІІ)  
18. Охарактеризуйте властивості сірководневої кислоти  
19. Які сульфіди розчинні у воді?  
20. Напишіть рівняння реакції гідролізу  
А. натрію сульфіду 
Б. алюмінію сульфіду 
21. Як одержують полісульфіди? Напишіть рівняння реакції утворення 
натрію тіосульфату 
22. Наведіть структурну формулу натрію тіосульфату і вкажіть ступені 
окислення сірки  
23. Вкажіть характер тіосульфатної кислоти  
24. Наведіть приклади реакцій, в яких тіосульфати проявляє властивості 
відновника  
25. Наведіть приклади реакцій, в яких сірководень проявляє властивості 
відновника  
26. Який характер мають оксиди сірки?  
27. Напишіть рівняння реакцій, які лежать в основі добування оксиду сірки 
(IV) 
А. в промисловості  
Б. в лабораторії  
28. Наведіть приклади реакцій, в яких оксиду сірки (IV) проявляє властивості 
відновника  
29. Наведіть приклади реакцій, в яких оксиду сірки (IV) проявляє властивості 
окисника 
30. Охарактеризуйте властивості сірчистої кислоти  
31. Напишіть рівняння реакції диспропорціонування натрію сульфіту 
32. Охарактеризуйте властивості сірчаної кислоти  
33. Наведіть приклади реакцій, в яких концентрована сірчана кислота 
проявляє властивості окисника при взаємодії із 
А. вуглецем  
Б. цинком  
В. калію бромідом 
Г. калію йодидом  
34. Як одержують хлорсульфонову кислоту і для чого використовують ?  
35. Наведіть формулу перексомоносірчану кислоту, вкажіть ступінь 
окислення сірки  
36. Наведіть формулу перексодисірчану кислоту, вкажіть ступінь окислення 
сірки  
37. Наведіть формулу тіонілхлориду, вкажіть ступінь окислення сірки  
38. Наведіть формулу сульфурилхлориду, вкажіть ступінь окислення сірки 
40. Які сполуки сірки використовуються як ЛЗ?  
41. Який характер мають оксиди селену (IV) і телуру (IV)  
42. Який характер селенистої і телуристої кислот  
43. Який характер мають оксиди селену (VI) і телуру (VI)  
44. Який характер селенова і телурова кислот  
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45. Якісні реакції на сульфід-іони  
46. Якісні реакції на сульфіт-іони 
47. Якісні реакції на сульфат-іони  
48. Скільки г триоксиду сульфуру потрібно розчинити в 400 г води, щоб 
одержати 15% розчин сульфатної  кислоти.  
49. Визначити рН 0,001 М розчину натрію сульфіту.  
50. Для розчинення 16,8 г металу потрібно 14,7 г сірчаної кислоти. Визначити 
еквівалентну масу металу і об’єм водню, що виділився.  
51. При проходженні суміші рівних об’ємів діоксиду сульфуру і кисню через 
контактний апарат 90% діоксиду перетворилось в триоксид. Визначити склад 
газової суміші, що виходить із контактного апарата.  
52. При деякій температурі густина парів сірки за азотом дорівнює 9,14. Який 
склад молекули сірки при цій температурі?  
53. У скільки разів потрібно змінити тиск газової суміші, щоб збільшити 
швидкість реакції 2SO2 + O2 = 2SO3 
54. Яка із двох можливих реакцій окиснення сульфуру термодинамічно  
більш імовірна в стандартних умовах: 
S (тв) + 6 HNO3(р) → H2SO4 (р) + 6 NO (г) + 2 H2O (р) 
S (тв) + 4 HNO3(р) → SO2 (г) + 4 NO2 (г) + 2 H2O (р) 
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати оксид сульфуру (IV) із натрію сульфіту і довести його 
кислотні властивості.  
Дослід 2. Визначити рН розчинів натрію сульфідц, натрію сульфіту, натрію 
гідросульфіту, натрію сульфату та пояснити результати.  
Дослід 3. Провести реакції, які підтверджують окиснювальні та відновні 
властивості водню пероксид у.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Для якісного виявлення озону 
використовують реакцію взаємодії 
його з:   
A І2 
B КІ     
C Н2О2   
D H2SO4   
E КMnО4   
2 В якій із сполук Оксиген 
виявляє позитивний ступінь 
окиснення?   
A CO2 
B OF2     
C H2O2   
D KO2   
E KO3   
3 При дії кислот на тіосульфати 

утворюються:   
A H2SO3 
B S та SO2     
C H2S та S   
D SO3   
E H2SO4   
4 Розведена сульфатна кислота 
може взаємодіяти:   
А З металами, які стоять  в ряду 
напруги після водню 
В Тільки з лужними металами 
С З металами та неметалами 
D Тільки з неметалами  
Е З металами, які стоять в ряду 
напруги до водню  
5 Сірчана кислота утворює 
солі:   
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А Сульфати та гідросульфати   
В Сульфати та гідросульфіти   
С Сульфиди та гідросульфіди   
D Сульфіди 
Е Сульфіти  
6 Продуктом взаємодії 
тіосульфату натрію с йодом є:   
А Йодид натрію та гідросульфат 
натрію    
В Йодид натрію і тетратіонат 
натрію  
С Сульфат натрію та йодидна 
кислота   
D Йодид натрію та сульфат натрію   
Е Йодид натрію та сульфатна 
кислота   
7 В процесі якісного 
визначення озону виділяється 
вільний:   
A Йод   
B Фтор   
C Хлор   
D Бром   
E Азот   
8 Яку з наведених речовин 
концентрована сульфатна кислота 
пасивує: 
A Фосфор 
B Залізо      
C Сірка 
D Ртуть 
E Графіт 
9 З розведеним розчином 
сульфатної кислоти не реагує:   
A Mg 
B Fe   
C Zn   
D Ca   
E Ag     
10 У косметологічній практиці 
використовують кальцій 
гідрогенсульфід гексагідрат. 
Вкажіть формулу цієї солі.   
A CaSO3•6H2O   
B CaS•6H2O   

C Ca(HS)2•6H2O   
D Ca(HSO3)2•6H2O    
E CaSO4•6H2O    
11 Вкажіть сполуку, якісне 
визначення якої супроводжується 
появою синього забарвлення 
ефірного шару:   
A FeSO4  
B Cl2   
C Na2HPO4   
D MnSO4   
E H2O2    
12 Розчин SO3 у 100% 
сульфатній кислоті називають:    
А Олеїновою кислотою    
В Царською водкою    
С Плавиковою кислотою   
D Олеумом  
Е Кислотою Каро.   
13 Яка з летких водневих сполук 
елементів VI A групи періодичної 
системи є найбільш стійкою?     
A H2O   
B H2S   
C H2Se   
D H2Te   
E H2Po   
14 Яка валентність сульфуру у 
молекулі сульфітної кислоти? 
A IV   
B III   
C VI   
D II   
E V   
15 Деякі метали можуть 
реагувати з водою. Який гідроксид 
утворюється при взаємодії метала з 
водою?   
A Mn(OH)2 
B NaOH   
C Fe(OH)3 
D Zn(OH)2 
E Cr(OH)3 
16 З якою з наступних речовин 
може реагувати оксид сульфуру 



 119 

(VI)? 
A NaCl 
B Na2O     
C HNO3   
D HCl   
E -   
17 Кислоти реагують з 
металами. Який газ виділяється при 
взаємодії заліза з розведеною 
сульфатною кислотою?   
A SO3 
B Н2S   
C SO2   
D Н2     
E  O2 
18 Сульфур у сполуках може 
виявляти різноманітні ступені 
окиснення. В якій з вказаних 
сполук ступінь окиснення атому 
Сульфуру дорівнює +4? 
A Al2(SO4)3 
B CuSO4 

C FeS2 
D Li2S 
E К2SO3  
19 Яка конфігурація 
зовнішнього електроного шару 
атому Сульфуру зі ступеням 
окисненя -2? 
A 3s2 3p3 
B 3s2 3p2 
C 3s2 3p6 

D 3s2 3p4 
E 3s2  
20 З якою з вказаних речовин 
взаємодіє концентрована сульфатна 
кислота з утворенням SO2?   
A NaCl 
B CuO   
C Ag     
D Ca   
E Mg(NO3)2 
   

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 14: р-Елементи VІІА групи. Благородні гази 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів VІІА групи та їх сполук;  
- способи добування елементів VІІА групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
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− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів VІІА групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів VІІА групи ПСМ.  
2. Окиснювально-відновні властивості сполук галогенів в залежності від 
ступеня окиснення.  
3. Порівняльна активність елементів VІІА групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів VІІА групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів фтору і хлору.  
2. Порівняйте властивості хлору, брому, йоду  
3. В якому вигляді зустрічається в природі фтор?  
4. Напишіть рівняння реакцій, які лежать в основі добування фтору  
5. Напишіть рівняння реакцій взаємодії фтору з 
А. водою  
Б. гідроксидом натрію  
В. фосфором  
Г. вісмутом  
Д. оксидом силіцію (ІV)  
Е. воднем 
6. Напишіть рівняння реакції, які використовують у промисловості для 
добування фтороводню  
7. Вкажіть характер фтористоводневої кислоти 
8. Напишіть рівняння реакції взаємодії фтористоводневої кислоти із натрію 
гідроксидом  
9. Специфічна особливість фтористоводневої кислоти  
10. Які фториди нерозчинні у воді  
11. В якому вигляді зустрічається в природі хлор?  
12. Напишіть рівняння реакцій, які лежать в основі добування хлору в 
А. промисловості  
Б. лабораторії  
13. Напишіть рівняння реакцій взаємодії хлору з 
А. водою 
Б. гідроксидом натрію  
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В. фосфором  
Г. натрієм 
Д. воднем 
14. Напишіть рівняння реакції, які використовують для добування 
хлороводню в 
А. промисловості 
Б. лабораторії  
15. Вкажіть характер хлористоводневої кислоти  
16. Напишіть рівняння реакції взаємодії фтористоводневої кислоти із натрію 
гідроксидом  
17. Які хлориди нерозчинні у воді  
18. Вкажіть позитивні ступені окислення хлору  
19. Напишіть формулу хлорнуватистої кислоти та вкажіть її характер 
20. Наведіть рівняння реакцій, в яких гіпохлорити виявляють властивості 
окисника  
21. Як одержують хлорне вапно?  
22. Напишіть формулу хлористої кислоти та вкажіть її характер 
23. Чи виявляють хлорити властивості окисника  
24. Напишіть формулу хлорнуватої кислоти та вкажіть її характер  
25. Чи виявляють хлорати властивості окисника  
26. Напишіть рівняння реакції розкладу калію хлорату  
27. Напишіть формулу хлорної кислоти та вкажіть її характер  
28. Чи виявляють перхлорати властивості окисника  
29. Як змінюються властивості кисневмісних кислот хлору в залежності від 
ступеня окислення?  
30. Наведіть формули оксидів хлору і вкажіть ступені окислення хлору  
31. Вкажіть характер оксиду хлору (І)  
32. Вкажіть характер оксиду хлору (ІV)  
33. Вкажіть характер оксиду хлору (VІ)  
34. Вкажіть характер оксиду хлору (VІІ) 
35. В якому вигляді зустрічаються в природі бром і йод?  
36. Напишіть рівняння реакцій, які лежать в основі добування брому і йоду 
37. Напишіть рівняння реакції, які використовують для добування  
А. бром оводню 
Б. йодоводню  
38. Вкажіть характер бромоводневої та йодоводневої кислот  
39. Як можна підтвердити, що окислювальні властивості бромідів і йодидів 
сильніші, ніж у хлоридів?  
40. Як бром і йод реагують із  
А. водою  
Б. лугами  
41. Як збільшити розчинність йоду у воді?  
42. Напишіть формули кислот та вкажіть їх характер  
А. бромнуватистої  
Б. йоднуватистої  
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43. Напишіть формули кислот та вкажіть їх характер  
А. бромнуватої  
Б. йоднуватої  
44. Яке використання в аналітичній хімії мають  
А. калію бромат  
Б. калію йодат  
45. Напишіть формули кислот та вкажіть їх характер  
А. бромної  
Б. йодної 
46. Наведіть приклади міжгалогенних сполук  
47. Наведіть якісні реакції на галогенід-іони  
48. Наведіть приклади використання сполук галогенів як ЛЗ 
49. При повному згорянні наважки органічної бром похідної речовини масою 
1,88 г одержали 0,88 г вуглекислого газу і 0,3 г води. Після перетворення 
всього брому, що містився в наважці, в бромід срібла, одержали 3,76 г срібла 
броміду. Густина парів речовини за воднем 94. Визначити молекулярну 
формулу речовини.  
50. Рівновага в системі Н2 (г.) + І2 (г.) ↔ 2НІ (г.) встановилась при наступних 
концентраціях : [Н2] = 0,025 моль/л; [І2] = 0,005 моль/л; [HІ] = 0,09 моль/л. 
Визначити константу рівноваги та вихідні концентрації речовин.  
51. Знайти ступінь дисоціації хлорноватистої кислоти в 0,2 М розчині.  
52. Знайти масу срібла, що знаходиться у вигляді іонів в 1 л насиченого 
розчину срібла броміду.  
53. Визначити константу гідролізу калію фториду, ступінь його гідролізу в 
0,01 М розчині та рН розчину.  
54. Закінчити рівняння реакцій 
А. йод + хлор + вода 
Б. калію йодид + калію йодат + сірчана кислота 
В. хлорна кислота + фосфор + вода 
Г. калію хлорат + натрію сульфіт  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Провести реакції, що характеризують властивості хлорилної 
кислоти.  
Дослід 2. Одержати бром із броміду калію та йод із йодиду калію 
Дослід 3. Провести реакції, що характеризують окислювальні властивості 
калію бромату 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 У ряду НF – HCI – HBr – HI    
A сила кислот однакова   
B зростає стійкість молекули, сила 
кислот зростає   
C зменшується стійкість молекули, 
сила кислот спадає   
D збільшується стійкість молекули, 

сила кислот спадає   
E зменшується стійкість молекули, 
сила кислот зростає   
2 Дезінфікуюча дія хлорного 
вапна пов'язана з: 
A виділенням СаСІ2 при взаємодії 
вапна з СО2 повітря 
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B виділенням СаСО3 при взаємодії 
вапна з СО2 вологого повітря   
C виділенням НСІО  при взаємодії 
вапна з СО2 вологого повітря     
D виділенням Са(ОН)2 при 
взаємодії хлорного вапна з СО2 
повітря   
E виділенням НСІ при взаємодії 
хлорного вапна з СО2 повітря   
3 При порівнянні 
оксигеновмісних кислот Хлору за 
силою і окисними властивостями  
можна зробити висновок - зі 
збільшенням ступеня окиснення 
Хлору:    
A окисна здатність збільшується, 
сила кислот зменшується 
B окисна здатність та сила кислот  
зменшується   
C окисна здатність та сила кислот 
збільшується   
D окисна здатність зменшується, 
сила кислот збільшується     
E окисна здатність та  сила кислот 
не змінюється   
4 Велика хімічна активність 
фтору зумовлена 
A високою міцністю зв’язків, які 
фтор утворює з іншими елементами   
B високою міцністю зв’язку F-F   
C малою електронегативністю   
D великим розміром атома фтору 
E слабкою міцністю зв’язків фтору 
з іншими елементами   
5 Фтороводень порівняно з 
іншими галогеноводнями має 
найвищу температуру кипіння. Ця 
властивість зумовлена:   
A наявністю ковалентних 
неполярних зв’язків 
B наявністю ковалентних полярних 
зв’язків   
C наявністю міжмолекулярних 
водневих зв’язків    
D наявністю йонного зв’язку   

E наявністю металічного зв’язку   
6 До якого типу солей 
належить хлорне вапно СаОСl2?   
A Основних  
B Середніх   
C Кислих   
D Змішаних    
E Подвійних   
7 Хлор з гарячим водним 
розчином КОН:   
А Утворює KClO3 та KClO4     
В Розкладає луги з виділенням О2   
С Не взаємодіє   
Д Утворює KCl 
Е Утворює KCl і KClO3  
8 Властивості гіпохлоритної 
(хлорнуватистої) кислоти (HClO):   
А Слабка кислота, сильний окисник   
В Сильна кислота, сильний 
окисник   
С Сильна кислота, слабкий окисник   
Д Слабка кислота, слабкий окисник   
Е Слабка кислота, окисно-відновні 
властивості відсутні   
9 Окиснювальні властивості 
вільних галогенів зростають у ряду: 
А I2, Сl2, Вг2, F2  
В F2, Сl2, Вг2, I2   
С Вг2, I2, Сl2, F2   
Д Вг2, F2, I2, Сl2 
Е I2, Вг2, Сl2, F2   
10 У промисловості хлор 
добувають:    
A Розкладом HClO   
B Взаємодією MnO2 з 
концентрованою HCl   
C Взаємодією KMnO4 з 
концентрованою HCl   
D Електролізом розплаву NaCl   
E Взаємодією PbO2 з розведеною 
HCl   
11 Формула гіпобромітної 
кислоти:   
A HBrO4   B HBr   
C HBrO2    D HBrO3   
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E HBrO    
12 При взаємодії хлору з водою 
утворюється:   
A HClO + HClO3   
B HClO + Cl2O7   
C HClO + HClO2   
D HClO + HCl   
E HClO + HClO4   
13 Формулою хлорного вапна, 
що використовується як 
дезінфікуючий засіб, є:   
A CaOCl2   
B СaCl2   
C CaCO3   
D MgCO3   
E NaOCl   
14 Яка з галогеновмісних кислот 
міститься в організмі людини?   
A HI  B HClO   
C HClO4   D HBrO   
E HCl     
15 Найсильнішою серед 
галогеноводневих кислот є:   
A Бромідна кислота   
B Фторидна кислота   
C Йодидна кислота   
D Хлоридна кислота   
E -  
16 Найсильнішою серед 
оксигеновмісних кислот Хлору є:   
A Хлоритна кислота 
B Гіпохлоритна кислота 
C Перхлоратна кислота  
D Хлоратна кислота 
E - 
17 Вкажіть кислоту, якій 
відповідає оксид Cl2O7.   
A HCl   B HClO   
C HClO2   D HClO4    
E HClO3   
18 З хлоридною кислотою не 
взаємодіють наступні метали: 
A Na, Ca 
B Mg, Cr 
C Fe, Co 

D Zn, Mg 
E Cu, Ag  
19 Для кількісного визначення 
багатьох лікарських засобів 
використовують неводні розчини 
перхлоратної кислоти. Який з 
наведених оксидів відповідає цій 
кислоті?  (Перхлоратна кислота = 
синонім хлорна кислота) 
A Cl2O6 B Cl2O   
C ClO2   D Cl2O3   
E Cl2O7     
20 Хлорактивні сполуки широко 
застосовуються як дезінфікуючі 
засоби. Яка з наведених формул 
відповідає гіпохлоритній кислоті?   
A HClO   B HClO4 
C HClO2   D HClO3   
E HCl     
21 Який елемент у вигляді 
простої речовини є рідиною:   
A Бром   
B Фосфор   
C Сірка   
D Водень   
E Азот   
22 Вкажіть, у якого з йонів 
найбільш виражені відновні 
властивості:   
A Br- 
B F- 
C Cl- 
D I-  
E Ag+ 
23 При пропусканні хлору через 
холодний розчин калій гідроксиду 
утворюються:   
A KCl, KClO2, H2O 
B KCl, KClO, H2O   
C KCl, H2O   
D KClO3, KClO, H2O   
E KClO3, H2O   
24 При додаванні розведеного 
розчину хлороводневої кислоти до 
аналізованого розчину, утворився 
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білий сирний осад. Про присутність 
яких йонів це свідчить?   
А Срібла   
В Амонію   
С Заліза (II)   
Д Барію   
Е Йоду   
25 Чим необхідно подіяти на 
хлоридну кислоту, щоб отримати з 

неї хлор?   
A Бромом 
B Відновником   
C Лугом   
D Сильним окисником    
E Бромною водою   
 
 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
 
Тема 15: Загальна характеристика d- та f--елементів. d-Елементи IВ 

групи. Купрум, Арґентум, Аурум 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів ІВ групи та їх сполук;  
- способи добування елементів ІВ групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів ІВ групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
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1. Загальна характеристика елементів ІВ групи ПСМ.  
2. Окиснювально-відносні властивості сполук елементів ІВ групи в 
залежності від їх ступеня окиснення.  
3. Порівняльна активність елементів ІВ групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів ІВ групи. Скласти електронні 
схеми будови атомів міді і срібла  
2. В якому вигляді зустрічається в природі мідь і як її добувають?  
3. В якому вигляді зустрічається в природі срібло і як його добувають?  
4. В якому вигляді зустрічається в природі золото і як його добувають?  
5. Як елементи ІВ групи реагують із  
А. киснем?  
Б. сіркою  
В. хлором  
Г. азотною кислотою  
Д. концентрованою сірчаною кислотою 
6. З якими кислотами реагує золото? 
7. Що відбувається з міддю і сріблом на повітрі?  
8. Наведіть формули оксиду і гідроксиду міді (І) і вкажіть їх характер  
9. Наведіть формули оксиду і гідроксиду міді (ІІ) та вкажіть їх характер  
10. Напишіть рівняння реакцій гідроксиду міді (ІІ) із 
А. хлористоводневою кислотою 
Б. натрію гідроксидом  
В. аміаком  
11. Напишіть рівняння реакцій взаємодії міді (ІІ) сульфату із 
А. натрію гідроксидом  
Б. натрію карбонатом  
В. розчином аміаку  
Г. калію йодидом  
Д. гідролізу  
12. Назвіть солі міді нерозчинні у воді  
13. Напишіть формули оксиду на гідроксиду срібла (І) та вкажіть їх характер  
14. Напишіть рівняння реакцій взаємодії срібла (І) нітрату із  
А. натрію гідроксидом  
Б розчином аміаку  
15. Назвіть солі срібла нерозчинні у воді  
16. Навеіть формулу дитіосульфатоаргентату (І) натрію і вкажіть його 
застосовування 
17. Що таке реакція срібного дзеркала і для чого її застосовують?  
18. Наведіть формулу оксиду і гідроксиду золота (ІІІ) та вкажіть їх характер 
19. Напишіть рівняння реакцій взаємодії хлориду золота (ІІІ) із  
А. натрію гідроксидом  
Б. хлористоводневою кислотою  
В. калію йодидом  
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20. Наведіть якісні реакції  
А. іонів міді (ІІ)  
Б. іонів срібла (І) 
21. Які сполуки використовуються в медицині  
А. міді 
Б. срібла  
В. золота  
22. Яка з реакцій відбувається самочинно в стандартних умовах?  
Сu (к.) + ZnО (к.) = СuО (к.) + Zn (к.) 
Рb (к.) + СuО (к.) = РbО (к.) + Сu (к.); 
23. В 500 мл води розчиняється 0,0166 г хромату срібла. Визначити добуток 
розчинності цієї солі.  
24. Чи утворюється осад срібла сульфату, якщо до 0,02 М розчину срібла 
нітрату додали такий же об’єм 1 н розчину сульфатної  кислоти.  
25. Визначити масову частку міді сульфату в розчині, який одержали при 
розчиненні 50 г мідного купоросу в 150 г води.  
26. Визначити маси речовин, які будуть у фільтраті, якщо до розчину масою 
10 г з масовою часткою міді сульфату 25% долили розчин масою 20 г з 
масовою часткою натрію гідроксиду 20%.  
27. Закінчити рівняння реакцій:  
А. купруму (І) оксид + нітратна кислота концентрована  
Б. арґентум + кислота нітратна концентрована 
В. термічний розклад йодиду міді (ІІ) 
Г. срібла нітрат + пероксид водню + калію гідроксид  
Д. міді (ІІ) сульфат + калію йодид 
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати осад міді (ІІ) гідроксиду і перевести його в розчинний 
стан.  
Дослід 2. Визначити рН розчинів міді (ІІ) хлориду, міді (ІІ) сульфату, мілі (ІІ) 
нітрату і пояснити результат.  
Дослід 3. Одержати осад срібла хлориду і перевести його в розчинний стан.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Срібні речі чорніють на 
повітрі внаслідок взаємодії з:   
A  SO2 
B H2S   
C SO3   
D CO2   
E N2   
2 З розведеним розчином 
сульфатної кислоти не реагує:   
A  Mg 
B Fe   
C Zn   

D Ca   
E   Ag   
3 У гарячому розчині якої з 
наведених кислот золото 
розчиняється:   
A H2SeO4   
B HNO3   
C HCl   
D H2SO4   
E HClO4   
4 Який з наведених металів не 
реагує з хлоридною кислотою?   
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A  Zn 
B Fe   
C Ag   
D Al   
E Ca   
5 Вкажіть ступінь окиснення 
комплексоутворювача у 
комплексній сполуці 
Na3[Ag(S2O3)2]   
A 0 
B +1   
C +2   
D +4   
E +3   
6 З хлоридною кислотою не 
взаємодіють наступні метали: 
A Fe, Co 
B Mg, Cr 
C Cu, Ag 
D Zn, Mg 
E Na, Ca 
7 У водному розчині не 
відбуватиметься хімічна реакція: 
A Cu + 2HCl = CuCl2 + H2 
B Sn + H2SO4 = SnSO4 + H2 
C Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 
D 2Al + 6NaOH + 6H2O = 
2Na3[Al(OH)6] + 3H2 
E 2Na + H2O = 2NaOH + H2 
8 Метал, що поширений у 
природі в самородному стані:   
A  Алюміній 
B Кальцій   
C   Золото   
D Натрій   
E Хром 
9 При взаємодії з надлишком 
водного розчину аміаку CuSO4 
утворює сполуку, яка містить іон: 
A  CuOH+   
B  [Cu(NH3)4]2+   
C [Cu(NH3)2]+   
D [Cu(OH)NH3]+   
E [Cu(H2O)4]2+   
10 Яка з наведених формул 

відповідає електронній 
конфігурації атома Сu? 
A [Ar] 3d9 4s2   
B [Ar] 3d10 4s1   
C [Ar] 3d6 4s2   
D [Ar] 3d8 4s2   
E [Ar] 3d7 4s2   
11 Гідроксид міді (ІІ) утворює із 
лугами комплексні сполуки , в яких 
мідь проявляє координаційне 
число: 
A 4    
B 5   
C 6    
D 3     
E 2     
12 Який метал не окиснюється 
на повітрі, навіть при 
прожарюванні: 
A Цинк 
B Натрій     
C Золото   
D Кальцій   
E Барій    
13 Золото не розчиняється у: 
A нітратній кислоті   
B горячій селенатній кислоті   
C у розчинах ціанідів на повітрі 
D у царській водці   
E - 
14 Який ступінь окиснення 
центрального атому в сполуці 
H[AuCl4].   
A +4   
B 0   
C +1   
D +2   
E +3   
15 Гідроген тетрахлороаурат 
(ІІІ) утворюється внаслідок 
взаємодії: 
A Au + HNO3(к) + HCl(к)   
B Au + HCl   
C Au + HNO3   
D Au + H2   
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E Au + Cl2   
16 Аргентум нітрат 
застосовують в офтальмології як 
бактерицидний, протизапальний 
засіб. AgNO3 можна одержати в 
результаті взаємодії між такими 
двома речовинами:   
A Ag + KNO3   
B AgСl + NH4NO3   
C Ag + НNO3   
D Ag2O + KNO3   
E AgCl + NaNO3   
17 Хлорид срібла може 
розчинятись у розчинах таких 
сполук:  
А KOH, H2SO4, HCl 
B KCN, Na2S2O3, NH4OH 
C H2SO4, CH3COOH, KOH 
D Ca(OH)2, H2CrO4, K2S 
E HNO3, KOH, KCl 
18 Яка формула 
діамінодитіоціанокупруму (ІІ)? 

А [Cu(NH3)4](CN)2 
B (NH4)2[Cu(CN)4] 
C [Cu(NH3)2](CN)2 
D (NH4)2[Cu(SCN)4] 
E [Cu(SCN)2(NH3)2] 
19 Які речовини утворюються 
при термічному розкладі міді (ІІ) 
нітрату:  
A Cu(NO2)2 
B CuO, NO і O2 
C CuO, NO2 і O2 
D CuO, N2O і O2 
E CuO, N2 і O2 
20 Для ідентифікації іонів срібла 
використовують реакцію із:  
A Хлоридами 
B Гідроксидами 
C Нітратами  
D Карбонатами  
E Сульфатами  

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Усне опитування 2 запитання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 16: d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій. d-Елементи 

ІІІВ – VВ груп ПСЕ. Титан, Ванадій. Лантаноїди 
Конкретні цілі:  
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів ІІВ групи та їх сполук;  
- способи добування елементів ІІВ групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
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− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів ІІВ групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів ІІВ групи ПСМ.  
2. Амфотерність цинку.  
3. Окиснювально-відновні властивості ртуті в залежності від ступеня 
окиснення.  
3. Порівняльна активність елементів ІІВ групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів ІІВ групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів цинку  
2. В якому вигляді зустрічається в природі цинк і як його добувають?  
3. В якому вигляді зустрічається в природі кадмій і як його добувають?  
4. В якому вигляді зустрічається в природі ртуть і як її добувають?  
5. Як елементи ІІВ групи реагують із  
А. киснем?  
Б. сіркою  
В. хлором  
Г. натрію гідроксидом  
Д. хлористоводневою кислотою  
Е. азотною кислотою  
Є. концентрованою сірчаною кислотою 
8. Наведіть формули оксиду і гідроксиду цинку і вкажіть їх характер  
9. Напишіть рівняння реакцій: цинку сульфат  цинку гідроксид  
цинку оксид  тетрагідроксоцинкат натрію  цинку гідроксид  
гідроксид тетрааміноцинку  
10. Назвіть солі цинку, нерозчинні у воді  
11. Напишіть формули оксиду і гідроксиду кадмію та вкажіть їх характер  
12. Напишіть формули оксидів і гідроксидів ртуті т вкажіть їх характер  
13. Напишіть рівняння реакцій: ртуть  нітрат ртуті (ІІ)  оксид ртуті 
(ІІ)  ртуть  нітрат ртуті (І)  хлорид ртуті (І)  ртуть  
сульфат ртуті (ІІ)  тетрайодомеркурат (ІІ) калію  
14. Які сполуки використовуються в медицині 
А. цинку  
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Б. ртуті  
15. До розчину, що містить 6,8 г цинку хлориду додали розчин, що містить 5г 
натрій гідроксиду. Знайти масу осаду, що утворився.  
16. Обчислити теплоту утворення цинку сульфату, якщо в реакції 0,25г 
сульфуру з надлишком цинку виділяється 1,6 кДж теплоти. Записати 
відповідне термохімічне рівняння. 
17. Знайти тепловий ефект реакції відновлення 1 кг оксиду цинку графітом.  
18. Розчинність кадмію хлориду при 20ºС дорівнює 114,1 г в 100 г води. 
Визначити масову частку і моляльність кадмію хлориду в насиченому 
розчині.  
19. При прожарюванні 1,56 г суміші карбонату цинку з оксидом цинку 
одержали 1,34 г оксиду цинку. Визначити склад вихідної суміші.  
20. На хлорид цинку масою 6,8 г подіяли натрію гідроксидом масою 5 г. Яка 
маса осаду при цьому утворюється?  
21. Зразок цинку масою 73 г помістили в розчин нікелю (ІІ) сульфату масою 
240 г. Через деякий час зразок мав масу 71,8 г. Визначити масову частку 
сульфату цинку в розчині після реакції.  
22. Визначити ступінь гідролізу 1% розчину меркурію (ІІ) нітрату.  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Провести реакції, які підтверджують амфотерний характер цинку 
оксиду.  
Дослід 2. Одержати осад цинку гідроксид і перевести його в розчинний стан. 
Дослід 3. Одержати осад ртуті (ІІ) йодиду і перевести його в розяинний стан.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Для сполуки K2[HgI4] вкажіть 
комплексоутворювач:    
A Hg2+   
B K+   
C I–   
D HgI4

2–   
E K2[HgI4]   
2 Розчини лугів можуть 
реагувати із речовинами::   
A Cl2, P, Zn   
B Cl2, S, N2    
C C, O2, P   
D Zn, Cu, Mn   
E Si, Al, Cu 
3 В результаті реакції 
надлишку ртуті з розведеною 
азотною кислотою виділяється:  
А азот 
В оксид азоту (ІІ) 
С оксид азоту(І)  

D аміак 
Е оксид азоту (ІІІ) 
4 З лугами не взаємодіють такі 
метали ІІВ ПСМ:  
А кадмій 
В цинк, кадмій 
С цинк, ртуть, кадмій 
D цинк, ртуть 
Е кадмій, ртуть  
5 При термічному розкладі 
ртуті (ІІ) нітрату утворюються такі 
продукти:  
А HgO, NO, O2 
B Hg, NO, O2 
C Hg(NO2)2, O2 
D Hg, NO2, O2 
E HgO, NO2, O2 
6 З розведеним розчином 
сульфатної кислоти не реагує:   
A  Cd 
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B Fe   
C Zn   
D Ca   
E Hg   
7. Амальгами – це:  
А Оксиди ртуті 
В Інтерметалічні сполуки ртуті 
із іншими металами 
С Нітрати ртуті 
D Хлориди ртуті 
Е Сульфати ртуті 
8. Сулема – це:  
А ZnSO4 
В HgCl2 
С Hg2Cl2 
D CdSO4 
Е HgSO4 
9. Каломель – це:  
А ZnSO4 
В HgCl2 
С Hg2Cl2 
D CdSO4 
Е HgSO4 
10 Цинк утворює аміакати, в 
яких проявляє координаційне 
число:  
А 2 
В 4 
С 5 
D 6 
Е 8 
11 Цинк відноситься до 
мікроелементів, а розчин цинку 
сульфату використовують в 
медицині як очні краплі. Вкажіть 
до якого типу солей відноситься ця 
сполука:  
A Середні  
B Кислі 
C Основні  
D Комплексні  
E Змішані 
12 Серед наведених сполук 
вкажіть сіль, водний розчин якої 
має кисле середовище:   

A ZnSO4   
B Na2B4O7   
C Na3PO4   
D NaCl   
E K2SO3   
13. Реакцію утворення сульфіду 
цинку використовують в 
аналітичній хімії для ідентифікації 
іонів цинку, тому що це 
А Газ без запаху 
В Білий осад 
С Червоний осад 
D Бурий газ 
Е Газ із характерним запахом 
14. На відміну від солей кадмію і 
цинку, при дії лугів на солі ртуті 
(ІІ) утворюється:  
А Гідроксид ртуті (ІІ) 
В Оксид ртуті (ІІ) 
С Ртуть 
D Основні солі 
Е Кислі солі 
15 При взаємодії хлориду ртуті 
(ІІ) із розчином аміаку 
утворюється:  
А Гідроксид ртуті (ІІ) 
В Оксид ртуті (ІІ) 
С Ртуть 
D Основні солі 
Е Амідохлорид 
16 Для знезараження приміщень 
від ртуті використовуються 
реакцію із:  
А Киснем 
В Сіркою  
С Водою  
D Хлористоводневою кислотою 
Е Гідроксидом натрію 
17 Для ідентифікації іонів ртуті 
(ІІ) використовують реакцію із 
мідною фольгою. Це реакція: 
А Обміну.  
В Розкладання.  
С Сполучення.  
D Заміщення.  
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Е Комплексоутворення.  
18. Гідроксид цинку розчиняється в 
розчині аміаку за рахунок 
утворення:  
А Тетрагідроксоцинкату натрію 
В Гідроксиду гексааміноцинку 
С Гексагідроксоцинкату натрію 
D Гідроксиду тетрааміноцинку 
Е Гідроксиду діаміноцинку 
19 При взаємодії цинку із 
лугами утворюється:  
А Тетрагідроксоцинкат натрію 

В Гідроксид гексааміноцинку 
С Гексагідроксоцинкат натрію 
D Гідроксид тетрааміноцинку 
Е Гідроксид діаміноцинку 
20 При дії лугів на солі ртуті (І) 
утворюється:  
А Гідроксид ртуті (І)  
В Оксид ртуті (І)  
С Оксид ртуті (ІІ) і ртуть 
D Оксид ртуті (ІІ)  
Е Гідроксид ртуті (ІІ) 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Усне опитування 2 запитання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 17: d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів VІВ групи та їх сполук;  
- способи добування елементів VІВ групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів VІВ групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
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− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів VІВ групи ПСМ.  
2. Амфотерність хрому.  
3. Окиснювально-відновні та кислотно-основні властивості хрому в 
залежності від ступеня окиснення.  
4. Порівняльна активність елементів VІВ групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів VІВ групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів хрому  
2. В якому вигляді зустрічається в природі хром і як його добувають?  
3. В якому вигляді зустрічається в природі молібден і як його добувають?  
4. В якому вигляді зустрічається в природі вольфрам і як його добувають?  
5. Як елементи VІВ групи реагують із  
А. киснем? 
Б. сіркою  
В. хлором  
Г. хлористоводневою кислотою  
Е. азотною кислотою 
Є. концентрованою сірчаною кислотою  
8. Наведіть формули оксиду і гідроксиду хрому (ІІ) і вкажіть їх характер  
9. Наведіть формули оксиду і гідроксиду хрому (ІІІ) і вкажіть їх характер 
10. Наведіть формули оксиду і гідроксиду хрому (VІ) і вкажіть їх характер  
11. Напишіть рівняння реакцій: хром  хлорид хрому (ІІ)  хлорид 
хрому (ІІІ)  гідроксид хрому (ІІІ)  оксид хрому (ІІІ)  хлорид 
гексааквахрому (ІІІ)  гексагідроксохромат (ІІІ) калію  калію хромат 

 калію дихромат  
12. Поясність різницю між сполуками [Cr(OH2)6]Cl3, [Cr(OH2)5Cl]Cl2*H2O, 
[Cr(OH2)4Cl2]Cl*2H2O 
13. Напишіть формулу хромокалієвих галунів  
14. Наведіть приклади окислювально-відновних реакцій 
А. калію йодид + калію дихромат + сірчана кислота 
Б. сірководень + калію хромат + вода  
В. хрому (ІІІ) сульфат + бром + калію гідроксид  
Г. калію дихромат + алюміній + сірчана кислота  
Д. натрію хроміт + хлор + натрію гідроксид  
Е. калію дихромат + калію нітрит + сірчана кислота  
Ж. калію дихромат + сірководень + сірчана кислота 
14. Наведіть якісні реакції на хромат-іони  
15. Напишіть формули оксиду і гідроксиду молібдену та вольфраму (VІ) і 
вкажіть їх характер 
16. Наведіть приклади ізополікислот молібдену і вольфраму 
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17. Наведіть формули фосфорномолібденової та фосфорновольфрамової 
кислот 
18. Наведіть формули кремнемолібденової та кремневольфрамової кислот  
19. Визначити напрямок окисно-відновних реакцій в стандартних умовах 
2Cr3+ + 3PbO2 + H2O = Cr2O7

2- + 3Pb2+ + 2H+ 

20. Хрому (VІ) оксид масою 8 г розчинили у воді об’ємом 800 мл. Визначити 
масову частку хромової  кислоти в одержаному розчині.  
21. Визначити формулу кристалогідрату хрому (ІІІ) сульфату, якщо в 179 г 
цього кристалогідрату міститься 81 г води.  
22. До 200 мл 0,3 М розчину калію дихромату додали надлишок розчину 
лугу, а потім додали 180 мл 1,5 М розчину барію хлориду. Визначити масу 
осаду, що утворився.  
23. В 500 мл води розчиняється 0,0165 г срібла хромату. Визначити добуток 
розчинності цієї солі.  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати хрому (ІІІ) гідроксид і довести його амфотерні 
властивості.  
Дослід 2. Провести 3 реакції, що підтверджують окиснювальні властивості 
калію дихромату.  
Дослід 3. Провести реакцію утворення пероксиду хрому  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Яка з наведених сполук в 
окисно-відновних процесах виявляє 
тільки окисні властивості?    
A K2Cr2O7   
B Na2SO3   
C HCl   
D FeSO4   
E KI   
2 З яким металом не взаємодіє 
концентрована азотна кислота на 
холоду?   
A Mg  B  Na   
C  Cr  D  Cu   
E  Zn   
3 Якісною реакцією для 
визначення сполук Cr (VI) є 
утворення оксиду-дипероксиду 
хрому, що забарвлює шар ефіру у 
блакитний колір. Вкажіть формулу 
цієї сполуки хрому:   
A CrO3 
B CrO5   
C Cr2O3   

D CrO   
E NaCrO2 
4 Вкажіть сполуку хрому, яка 
проявляє амфотерні властивості:   
A CrO3 
B CrO   
C Cr(OH)2   
D Cr2O3   
E K2CrO4   
5 У фармацевтичному аналізі 
як окисник використовують калій 
дихромат. Яку кількість електронів 
приєднує  дихромат-іон і до якого 
ступеня окиснення відновлюється 
хром? 
A 3, +2  B 6, +3   
C 3, +4  D 4, +2   
E 8, +2   
6 Серед наведених оксидів 
вкажіть основний оксид:   
A Mn2O7 
B MnO2   
C CrO   
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D Cr2O3   
E CrO3   
7 Дихромат калію K2Cr2O7 
використовують як окисник в 
кислому середовищі. Вкажіть 
продукт відновлення дихромат-іону 
Cr2O7

2- в цих умовах:   
A Cr3+   
B Cr(OH)3   
C Cr(OH)2   
D [Cr(OH)6]3-   
E Cr2O3   
8 Хром відноситься до 
мікроелементів. Він приймає 
участь в процесі вуглеводного 
обміну. Вкажіть, якій 
закономірності відповідає зміна 
кислотно-основних властивостей в 
ряду сполук CrO - Cr2O3 - CrO3?   
A Основні властивості 
посилюються  
B Кислотні властивості 
посилюються   
C Кислотно-основні властивості не 
змінюються    
D Кислотні властивості 
зменшуються   
E - 
9 ЛЗ водню пероксид 
виявляють за реакцією утворення 
надхромових кислот. Вкажіть 
забарвлення ефірного шару, що 
виникає в результаті реакції:  
A Малинове 
B  Червоне  
C  Жовте 
D  Синє  
E  Зелене 
10 Що являє собою 
перетворення Cr3+  CrO4

2- 
A Відновлення у кислому 
середовищі 
B  Відновлення у нейтральному 
середовищі  
C  Окиснення у лужному 

середовищі  
D  Відновлення у лужному 
середовищі  
E  Окиснення у кислому 
середовищі  
11 Яка з наведених формул 
відповідає електронній 
конфігурації атома хрому? 
A [Ar] 3d5 4s1   
B [Ar] 3d4 4s2   
C [Ar] 3d6 4s1   
D [Ar] 3d4 4s1   
E [Ar] 3d5 4s2   
12 Який з наведених металів не 
реагує з хлоридною кислотою?   
A  Zn  B Fe   
C  Mo  D Al   
E Ca   
13 При взаємодії із киснем хром 
утворює сполуку:  
A CrO3 
B CrO5   
C Cr2O3   
D CrO   
E NaCrO2 
14 Гідроксид хрому (ІІІ) 
утворює з лугами комплексні 
сполуки, в яких хром проявляє 
координаційне число  
A 4    
B 5   
C 6    
D 3     
E 2     
15 Яка сполука не може існувати 
у водному розчині:  
A Хрому (ІІ) хлорид 
B  Хрому (ІІІ) хлорид 
C  Хрому (ІІІ) сульфат 
D  Хрому (ІІІ) нітрат 
E  Хрому (ІІІ) сульфід  
16 Найбільш типовий ступінь 
окиснення молібдену і вольфраму:  
A +2 
B  +3 
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C  +4 
D  +5 
E  +6 
17 Хромати в кислому 
середовищі перетворюються в 
дихромати при цьому 
спостерігається перехід 
забарвлення:  
A Оранжевого в жовте 
B  Жовтого в оранжеве 
C  Жовтого в зелене 
D  Зеленого в жовте 
E  Забарвлення не змінюється 
18 Молібден і вольфрам не 
реагують із кислотами-
неокисниками, але реагують із:  
A HNO3 
B  HF і HNO3 
C  H2SO4 

D  HCl і HNO3 
E  HF 
19 Вкажіть продукт відновлення 
дихромат-іону в нейтральному 
середовищі:  
A Cr3+   
B Cr(OH)3   
C Cr(OH)2   
D [Cr(OH)6]3-   
E Cr2O3   
20 Дихромат іон Cr2O7

2- в 
кислому середовищі 
перетворюється в Cr3+, при цьому 
забарвлення змінюється із:  
A Оранжевого в жовте 
B  Жовтого в оранжеве 
C  Оранжевого в зелене 
D  Зеленого в жовте 
E  Забарвлення не змінюється 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Усне опитування 2 запитання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 18: d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів VІІВ групи та їх сполук;  
- способи добування елементів VІІВ групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
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− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів VІІВ групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів VІІВ групи ПСМ.  
2. Окисно-відновні властивості мангану в залежності від ступеня окиснення.  
3. Порівняльна активність елементів VІІВ групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів VІІВ групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів марганцю  
2. В якому вигляді зустрічається в природі марганець і як його добувають?  
3. Як елементи VІІВ групи реагують із  
А. киснем? 
Б. сіркою 
В. хлором 
Г. хлористоводневою кислотою  
Е. азотною кислотою  
Є. концентрованою сірчаною кислотою  
4. Наведіть формули оксиду і гідроксиду марганцю (ІІ) і вкажіть їх характер  
5. Наведіть формули оксиду і гідроксиду марганцю (ІІІ) і вкажіть їх характер  
6. Наведіть формули оксиду і гідроксиду марганцю (ІV) і вкажіть їх характер  
7. Наведіть формули оксиду і гідроксиду марганцю (VІІ) і вкажіть їх характер  
8. Напишіть рівняння реакцій: марганець  оксид марганцю (ІV)  
хлорид марганцю (ІІ)  гідроксид марганцю (ІІ)  гідроксид марганцю 
(ІV)  оксид марганцю (ІV)  манганат калію  перманганат калію 

 сульфат марганцю (ІІ)  марганцева кислота 
9. Порівняйте кислотно-основні властивості гідроксидів марганцю  
10. Наведіть приклади окислювально-відновних реакцій 
А. калію перманганат + калію йодид + сірчана кислота  
Б. калію перманганат + хлороводень  
В. натрію сульфіт + калію перманганат + сірчана кислота 
Г. калію перхлорат + мангану (ІV) оксид + калію гідроксид  
Д. феруму (ІІ) сульфат + калію перманганат + сірчана кислота  
Е. мангану (ІV) оксид + калію йодид + сірчана кислота  
11. Які сполуки марганцю використовуються в медицині  
12. Визначити напрямок окисно-відновних реакцій в стандартних умовах 
5Fe2+ + MnO4

- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 
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13. Який із окисників – калію перманганат, свинцю діоксид чи калію 
дихромат за стнадратних умов є найбільш ефективним по відношенню до 
хлороводню для одержання хлору? Хробіть розрахунки.  
14. При термічному розкладі одного із оксидів мангану одержаний оксид 
мангану Mn3O4 масою 22,9 г і кисень об’ємом 2,24 л (н.у.). Визначти 
формулу вихідного оксиду.  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати мангану (ІІ) гідроксид і його основні властивості 
Дослід 2. Провести реакції, що показують окиснювальні властивості калію 
перманганату в кислому, нейтральному та лужному середовищі.  
Дослід 3. Із сульфату мангану (ІІ) одержати калію перманганат 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 В залежності від умов 
проведення окисно-відновної 
реакції перманганат-іон може 
відновлюватись до Mn2+, Mn4+, 
MnO4

2-. Яке середовище необхідне, 
щоб перманганат-іон відновився до 
Mn2+?   
A кисле  
B слабколужне   
C нейтральне   
D лужне   
E слабкокисле   
2 Серед наведених оксидів 
вкажіть основний оксид:   
A  CrO3  B MnO2   
C Mn2O7  D Cr2O3   
E   MnO   
3 Зміна кислотно-лужних 
властивостей в сполуках MnO --> 
MnO2 --> Mn2O7 - відповідає 
закономірності:  
A кислотні властивості 
зменшуються 
B основні властивості 
підсилюються 
C кислотно-лужні властивості не 
змінюються 
D основні властивості зменшуються 
E кислотні властивості 
підсилюються 
4 В окиснювально-відновних 
реакціях перманганат калію 

KMnO4 є тільки окисником. Під час 
перебігу реакції в кислому 
середовищі малинове забарвлення 
знебарвлюється. Вкажіть продукт 
відновлення MnO4

--іону в кислому 
середовищі:   
A Mn2+  B MnO2   
C MnO4

2-  D Mn(OH)2   
E Mn(OH)4   
5 Вкажіть, в якому ступені 
окиснення манган і хлор 
проявляють найбільшу схожість в 
сполуках:   
A  -1   B +3   
C +7     D +4   
E +2   
6 Термічним розкладои 
перманганату калію в 
лабораторних умовах одержують:  
A O2   B H2   
C KOH    D H2O2   
E Mn(OH)2   
7 Вкажіть молекулярну 
формулу оксиду, якому відповідає 
перманганатна кислота   
A Mn2O3  B Mn3O4   
C Mn2O7  D MnO2   
E MnO   
8 Калій перманганат KMnO4 
використовують у медичній 
практиці як бактерицидний засіб. 
Вкажіть, які хімічні властивості 
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KMnO4 обумовлюють його 
бактерицидність.   
A Здатність розкладатися при 
нагріванні   
B Кислотні.   
C Основні.   
D Відновні.   
E Окисні.   
9 Манган тетрахлорид дуже 
нестійкий. Він легко розкладається 
на:   
A Mn + Cl2   
B MnCl2 + Cl2   
C Cl2   
D Mn   
E MnCl3 + Cl2   
10 Яку хімічну формулу і 
забарвлення має продукт 
відновлення перманганату калію в 
нейтральному середовищі?   
A  MnO2, зелений   
B MnO2, коричневий   
C K2MnO4, зелений   
D K2MnO4, фіолетовий   
E MnSO4, безбарвний   
11 Посиніння йодкрохмального 
папірця спостерігається при дії 
підкисленого розчину КMnO4 на 
розчин: 
A КІ   B HCl   
C H2O2  D FeSO4 
E KNO2 
12 Яка сполука мангану 
використовується в медицині:  
A  MnO    B MnO2  
C K2MnO4    D
 KMnO4 
E MnSO4 
13 Яка сполука марганцю може 
бути тільки окисником:  
A  MnO    B MnO2  
C K2MnO4    D
 KMnO4 
E MnSO4 
14 Яку хімічну формулу і 

забарвлення має продукт 
відновлення перманганату калію в 
кислому середовищі?   
A  MnO2, зелений   
B MnO2, коричневий   
C K2MnO4, зелений   
D K2MnO4, фіолетовий   
E MnSO4, безбарвний   
15 Яку хімічну формулу і 
забарвлення має продукт 
відновлення перманганату калію в 
лужному середовищі?   
A  MnO2, зелений   
B MnO2, коричневий   
C K2MnO4, зелений   
D K2MnO4, фіолетовий   
E MnSO4, безбарвний  
16 При взаємодії із 
хлористоводневою кислотою 
утворюється:  
A  MnCl4    B MnCl3 
C MnCl2    D
 HMnO4  
E H2MnO4  
17 Яка з наведених формул 
відповідає електронній 
конфігурації атома марганцю? 
A [Ar] 3d5 4s1   
B [Ar] 3d4 4s2   
C [Ar] 3d6 4s1   
D [Ar] 3d4 4s1   
E [Ar] 3d5 4s2   
18 При взаємодії калію 
перманганату із хлористоводневою 
кислотою утворюється:  
A  MnCl4    B MnCl3 
C MnCl2    D
 MnSO4 і Cl2 
E MnO2 і Cl2 
19 При взаємодії калію 
перманганату із етиловим спиртом 
в середовищі натрію гідроксиду 
утворюється:  
A  MnСО3   B Mn(CO3)2 
C Na2MnO4 і CO2 
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D NaMnO4 і CO2 
E MnO2 і CO2 
20 Титрування перманганатом 
калію проводять в середовищі 
розведеної сірчаної кислоти 
оскільки в нейтральному 

середовищі утворюється бурий 
осад:  
A  MnO    B MnO2  
C K2MnO4    D
 KMnO4 
E MnSO4 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Усне опитування 2 запитання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 19: d-Елементи VІІІВ групи. Ферум, Кобальт,  Нікол. 

Платинові метали 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
- хімічні властивості елементів VІІІВ групи та їх сполук;  
- способи добування елементів VІІІВ групи та їх сполук; 
Вміти:  
− класифікувати хімічні елементи за різними критеріям; 
− трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру; 
− порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів і 
гідроксидів елементів VІІІВ групи залежно від їх положення у періодичній 
системі елементів; 
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Загальна характеристика елементів VІІІВ групи ПСМ.  
2. Амфотерність феруму, кобальту, ніколу.  



 142 

3. Порівняльна активність елементів VІІІВ групи ПСМ та їх сполук.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів VІІІВ групи. Скласти 
електронні схеми будови атомів заліза  
2. В якому вигляді зустрічається в природі залізо і як його добувають?  
3. В якому вигляді зустрічається в природі кобальт і нікель і як їх добувають? 
4. Як елементи VІІВ групи реагують із  
А. киснем?  
Б. сіркою  
В. хлором  
Г. хлористоводневою кислотою  
Е. азотною кислотою 
Є. концентрованою сірчаною кислотою 
5. Наведіть формули оксиду і гідроксиду заліза (ІІ) і вкажіть їх характер  
6. Наведіть формули оксиду і гідроксиду заліза (ІІІ) і вкажіть їх характер 
7. Наведіть формули оксиду і гідроксиду заліза (VІ) і вкажіть їх характер  
8. Напишіть рівняння реакцій: залізо  заліза (ІІ) хлорид  заліза (ІІ) 
гідроксид  заліза (ІІІ) гідроксид  натрію ферит  заліза (ІІІ) 
гідроксид  заліза (ІІІ) оксид  заліза (ІІ) оксид  заліза (ІІ) 
сульфат  калію гексаціаноферат (ІІ)  калію гексаціаноферат (ІІІ)  
9. Якісні реакції на іони 
А. заліза (ІІ)  
Б. заліза (ІІІ)  
10. Наведіть формули оксиду і гідроксиду кобальту і нікелю (ІІ) і вкажіть їх 
характер  
11. Наведіть формули оксиду і гідроксиду кобальту і нікелю (ІІІ) і вкажіть їх 
характер  
12. Якісні реакції на іони кобальту  
13. Які сполуки заліза і кобальту використовуються в медицині  
14. Визначити можливість перебігу окисно-відновної реакції: 
2FeCl3 +SnCl2 → 2FeCl2 + SnCl4 
15. Визначити зміну стандартної енергії Гіббса в реакціях: 
а) FeО (к.) + 2С (графіт) = Fe (к.) + 2СО2 (г.);  
б) FeО (к.) + С (графіт) = Fe (к.) + СО (г.);  
в) FeО (к.) + СО (г.) = Fe (к.) + СО2 (г.).  
Перебіг якої із цих реакцій найбільш ймовірний.  
16. Знаючи тепловий ефект реакції Fe2O3 (к) + 3CO (г) = 2Fe (к) + 3CO2 (г), 
який дорівнює 26,8 кДж, визначити стандартну теплоту утворення оксиду 
заліза (ІІІ).  
17. У скільки разів розчинність (моль/л) гідроксиду заліза (ІІ) у воді більша, 
ніж розчинність гідроксиду заліза (ІІІ)?  
18. Із розчину комплексної солі PtCl4*6NH3 срібла нітрат осаджує весь хлор 
у вигляді срібла хлориду, а із розчину солі PtCl4*3NH3  - тільки ¼ частину 
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хлору, що входить до її складу. Написати координаційні формули цих 
сполук, визначити координаційне число платини в кожній сполуці.  
19. При розчиненні суміші ошурок міді, заліза і золота в концентрованій 
азотній кислоті утворилось 6,72 л газу (н.у.) та 8,55 г твердого залишку. При 
розчиненні цієї ж  наважки сумуші в соляній кислоті виділилось 3,36 л газу 
(н.у.). Визначити масову частку золота в суміші.  
20. При 1000ºС константа рівноваги системи FeO (к) + СО (г) ↔ Fe + CO2 (г) 
дорівнює 0,5. Визначити рівноважні концентрації оксидів вуглецю, якщо їх 
початкові концентрації дорівнюють відповідно 0,05 та 0,01 моль/л.  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Одержати гідроксиди феруму і довести їх кислотно-основні 
властивості.  
Дослід 2. Одержати гідроксиди нікелю (ІІ) і кобальту (ІІ) і перевести їх у 
розчинний стан.  
Дослід 3. Визначити рН розчинів хлоридів феруму (ІІ), феруму (ІІІ), нікелю 
(ІІ), кобальту (ІІ) та пояснити результат.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Вкажіть тип реакції, що 
використовується для якісного 
виявлення катіону Fe3+:   
A  гідролізу   
B осадження   
C комплексоутворення   
D окиснения-відновлення   
E нейтралізації   
2 Ціанокобаламін (вітамін В12) 
є комплексною сполукою кобальту. 
До якого типу комплексних сполук 
він належить?   
A Хелатних комплексів   
B Ацідокомплексів   
C Аквакомплексів   
D Катіонних комплексів   
E Гідроксокомплексів   
3 Ферум (II) сульфат входить 
до складу засобів, які застосовують 
при лікуванні ферумдефіцитної 
анемії. З якою з наведених сполук 
реагує FeSO4: 
A  NaCl 
B HCl   
C CO2   
D FeCl2   
E KMnO4   

4 Присутність якого з іонів d-
елементів у розчинах можна 
встановити за допомогою 
K4[Fe(CN)6] 
A  Мn2+   
B Fe2+   
C Fe3+   
D Cr3+   
E Cu2+   
5 Які два речовини вступили в 
реакцію, якщо в результаті 
утворюється одна речовина – 
гідроксид заліза (III)   
A Fe(OH)2 і H2O2   
B Fe і O2   
C Fe2O3 і H2O   
D Fe і H2O   
E FeO і H2O   
6 Ферум у сполуках може 
знаходитись у різних ступенях 
окиснення. Який найвищий ступінь 
окиснення феруму у сполуках:   
A +2   
B +8   
C +3   
D +4   
E +6   
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7 Який ступінь окиснения має 
центральний іон в сполуці 
Н2[PtCl6]?   
A +4   
B 0   
C +2   
D +3   
E +6   
8 Присутність якого із йонів d-
елементів у розчинах можна 
встановити за допомогою 
К3[Fe(CN)6]?   
A Zn2+   
B Fe3+   
C Fe2+   
D Ni2+   
E Cu2+   
9 Вкажіть елемент, якщо його 
електронна формула [Ar]4s23d8 
A Ni   
B Cu   
C Zn   
D Pt   
E Mn   
10 При взаємодії заліза з хлором 
утворюється:   
A Ферум (ІІ) хлорид   
B Ферум (ІІІ) хлорат 
C Ферум хлорат   
D Ферум гіпохлорит.   
E Ферум (ІІІ) хлорид   
11 Катіон Ферум (ІІІ) з ціанід-
іонами утворює комплексну 
сполуку з координаційним числом:   
A 4 
B 3   
C 2   
D 5   
E 6 
12 Заряд центрального йону-
комплексоутворювача в червоній 
кров’яній солі К3[Fe(CN)6] 
дорівнює: 
A +3   
B +2   

C +1   
D +4   
E +6   
13 Заряд центрального йону-
комплексоутворювача в червоній 
кров’яній солі К4[Fe(CN)6] 
дорівнює: 
A +3   
B +2   
C +1   
D +4   
E +6   
14 При взаємодії заліза з 
хлористоводневою кислотою 
утворюється:   
A Ферум (ІІ) хлорид   
B Ферум (ІІІ) хлорат 
C Ферум хлорат   
D Ферум гіпохлорит.   
E Ферум (ІІІ) хлорит   
15 При потраплянні залізних 
ошурок у гарячу концентровану 
сірчану кислоту відбувається такий 
процес:  
A залізо пасивується  
B утворюється Fe2(SO4)3 і H2  
C утворюється Fe2(SO4)3 і SO2 
D утворюється FeSO4 і H2  
E утворюється FeSO4 і SO2 
16 Яка з наведених сполук не 
існує у вільному стані:  
A Fe(OH)3 
B Fe(OH)2  
C Fe2O3  
D FeO  
E H2FeO4  
17 Залізо в ступені окиснення +6 
є тільки окисником, оскільки  
A Має на зовнішньому 
електронному шарі 2 електрони 
B Має найвищий ступінь окиснення 
C Є d-елементом 
D Знаходиться у VІІІВ групі 
E Знаходиться у четвертому періоді  
18 Який найбільш стійкий 
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ступінь окиснення нікелю у 
сполуках:   
A +2   
B +8   
C +3   
D +4   
E +6   
19 Гексанітрокобальтат натрію 
використовується в аналітичній 
хімії для ідентифікації іонів калію. 
Вкажіть формулу цієї речовини:  
A Na3[Co(NO2)6] 
B Na3[Co(NO2)5] 

C Na3[Co(NO2)4] 
D Na2[Co(NO2)6] 
E Na2[Co(NO2)4] 
20 Для ідентифікації іонів заліза 
(ІІІ) використовується реакція із 
розчином амонію тіоціанату. Якого 
кольору утворюється сполука?  
A Жовтого 
B Червоного 
C Зеленого 
D Чорного 
E Синього 

 
Форми контролю.  
Підготовка лабораторного журналу – 1 бал 
Хімічний диктант – 1 бал 
Обчислення за формулами – 1 бал 
Тестовий контроль 20 запитань  – 1 бал 
Усне опитування 2 запитання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 20: Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- умови одержання, стійкість та хімічні властивості водню, лужних 
металів, берилію, магнію, лужноземельних металів, р-елементів, міді, срібла, 
золота, цинку, кадмію, ртуті, хрому, молібдену, вольфраму, мангану, заліза, 
кобальту, нікелю, платинових металів, оксидів, пероксидів, надпероксидів, 
гідридів і гідроксидів s-елементів, оксидів, гідроксидів р- та d-елементів 
залежно від їх положення у періодичній системі елементів. 
- Вміти:  
- Класифікувати хімічні елементи за різними критеріями. 
- Трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, 
електронегативності s-елементів та відновних властивостей простих речовин 
із зростанням їх атомного номеру. 
- Порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, 
пероксидів, надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх 
положення у періодичній системі елементів. 
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- Пояснювати хімічні властивості простих речовин і сполук s-елементів 
за допомогою рівнянь хімічних реакцій. 
- Трактувати явище амфотерності на прикладі взаємодії берилію та його 
оксиду і гідроксиду з кислотами та лугами. 
- Пояснювати твердість води та методи її усунення. 
- Трактувати окисно-відновну двоїстість гідроген пероксиду. 
- Запропонувати можливі ступені окиснення та пояснити хімічну 
активність простих речовин р-елементів залежно від конфігурації валентних 
електронів. 
- Трактувати збуджений стан атомів та гібридизацію їх атомних 
орбіталей і форму молекул на прикладі утворення відповідних сполук. 
- Трактувати підсилення металічних властивостей простих речовин р-
елементів у підгрупі та зменшення у періоді із зростанням заряду ядра їх 
атомів. 
- Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук р-елементів 
за допомогою рівнянь хімічних реакцій. 
- Порівняти умови одержання, стійкість та хімічну активність оксидів, 
гідрогенпохідних, галогенидів, гідроксидів і солей залежно від ступеню 
окиснення та положення р-елементів у періодичній системі. 
- Аналізувати здатність сполук р-елементів до участі в реакціях 
комплексоутворення . 
- Пояснювати окисно-відновні та кислотно-основні властивості сполук р-
елементів залежно від ступеня окиснення елементу. 
- Пояснювати методи добування та хімічні властивості полімерних 
кислот та їх солей. 
- Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів р-
елементів. 
- Запропонувати прості речовини і сполуки р-елементів, які 
застосовують у фармацевтичному аналізі та медицині. 
- Трактувати на основі електронної будови атомів d-елементів їх змінну 
ступінь окиснення, здатність до комплексоутворення, зменшення хімічної 
активності порівняно з s- та p-елементами. 
- Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук d-елементів 
за допомогою рівнянь відповідних хімічних реакцій. 
- Пояснювати залежність кислотно-основних і окисно-відновних 
властивостей оксидів, гідроксидів і солей d-елементів від ступеня окиснення 
елементу. 
- Пояснювати за допомогою рівнянь хімічних реакцій утворення d-
елементами катіонних, аніонних і нейтральних комплексів. 
- Аналізувати здатність до гідролізу солей d-елементів. 
- Запропоновувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів, що 
містять d-елементи. 
- Трактувати біологічну роль d-елементів у організмі та запропонувати 
прості речовини і сполуки d-елементів, які застосовують у медичній та 
фармацевтичній практиці. 
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- Аналізувати хімічну активність певного металу залежно від положення 
у періодичній системі, а також у електрохімічному ряді напруг металів. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Охарактеризувати електронну будову атомів лужних металів. Скласти 
електронні схеми будови атомів калію і цезію. Який з цих елементів є 
сильнішим відновником і чому? 
2. Пояснити відмінність у хімічних властивостях атома літію від інших 
атомів лужних металів, а також подібність його до деяких сполук магнію. 
Навести приклади. 
3. Навести формули та дати назву природних сполук лужних металів. 
Вказати методи їх одержання у чистому вигляді. Скласти відповідні рівняння 
реакцій. Застосування сполук літію, натрію, калію в медичній практиці. 
4. Привести сполуки лужних металів з киснем. Оксиди, пероксиди, озоніди. 
Привести реакції їх взаємодія з водою. 
5. Написати хімічні формули таких речовин: каустичної, кристалічної, 
кальцинованої та питної соди. Вказати їх застосування. 
6. Здійсніть перетворення: B → B2O3 → H3BO3 → Na2B4O7 → H3BO3 
7. Закінчіть рівняння реакцій, визначте коефіцієнти методом напівреакцій: 
As + HNO3(к) →, Al + HNO3(p) →. 
8. Напишіть рівняння реакції визначення йонів Бісмуту(III) та Стануму(II) в 
лужному середовищі. 
9. Закінчіть рівняння реакцій та визначте коефіцієнти електроно-іонним 
методом: 
I2 + HNO3(к) →, As + HNO3(к) →. 
Дайте одержаним сполукам традиційні назви. 
10. Напишіть формули можливих оксидів та гідроксидів Фосфору. Укажіть 
основність кислот та наведіть їх графічні формули. Дайте їм традиційні та 
систематичні назви. 
11. Одержіть фосфін із фосфіду, а також за реакцією диспропорціонування 
фосфору в лужному середовищі. 
12. Одержіть калій бісмутат за реакцією: BiCl3 + Cl2 + KOH →. Визначте 
коефіцієнти методом напівреакцій. 
13. Укажіть, дією яких окисників можна окиснити сполуку Сульфуру із 
ступенем окислення –2 до сполук із ступенем окиснення + 6, + 4, 0. Наведіть 
приклади та визначте коефіцієнти в рівняннях реакцій електроно-іонним 
методом. 
14. Закінчіть рівняння реакцій та назвіть одержані продукти за традиційною 
номенклатурою: 
As2O3 + H2O → , As2O3 + HCl → , As2O3 + KOH + H2O → . 
15. Напишіть рівняння реакції взаємодії натрій нітриту з калій йодидом в 
кислому середовищі. Підберіть коефіцієнти методом напівреакцій. 
16. Напишіть рівняння реакції одержання аміаку з азоту, амоній хлориду, 
літій нітриду. Укажіть тип гібридизації орбіталей Нітрогену в молекулі 
аміаку. 
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17. Одержіть нітратну кислоту з аміаку. 
18. Напишіть рівняння реакцій, які характерні для аміаку: приєднання, 
заміщення, окиснення, комплексоутворення. 
19. Напишіть формули можливих оксидів Нітрогену. Визначте їх характер та 
вкажіть відповідні гідроксиди. 
20. Елементи VА групи. Загальна електронна формула, можливі ступені 
окиснення та приклади сполук, в яких вони реалізуються для Нітрогену. 
Максимальна валентність Нітрогену та Фосфору. 
21. Одержіть гідрогенселінід та гідрогентелурид. Укажіть, в якій з цих сполук 
більш виражені відновні та кислотні властивості. 
22. Складіть рівняння реакцій взаємодії розведеної та концентрованої 
сульфатної кислоти з кальцієм. Підберіть коефіцієнти методом напівреакцій. 
Обчисліть еквівалентну масу окисника. 
23. Напишіть рівняння реакцій взаємодії натрій тіосульфату з хлором 
(надлишок окисника) та йодом. Підберіть коефіцієнти методом напівреакцій. 
24. Доведіть окисно-відновну двоїстіть сульфіт-іону реакціями з калій 
перманганатом та сірководнем. Підберіть коефіцієнти методом напівреакцій. 
25. Продукти спалювання сірководню та сірки в надлишку кисню при 
пропусканні в воду дають кислу реакцію середовища. За допомогою хімічних 
реакцій поясніть цей факт. Закінчіть рівняння реакції та підберіть 
коефіцієнти електроно-іонним методом: Н2S + HNO3(конц) → . 
26. Напишіть рівняння реакцій взаємодії сірководню з надлишком кисню та 
калій дихроматом у кислому середовищі. Підберіть коефіцієнти електроно-
іонним методом. 
27. Напишіть рівняння реакції розчинення сірки в концентрованій нітратній 
кислоті. Підберіть коефіцієнти методом напівреакцій. 
28. Напишіть рівняння реакції взаємодії сірки з хлорною водою та 
концентрованою сульфатною кислотою. Підберіть коефіцієнти методом 
напівреакцій. 
29. Напишіть рівняння реакції взаємодії гідроген пероксиду та калій йодиду з 
калій перманганатом в середовищі розведеної сульфатної кислоти. Підберіть 
коефіцієнти електроноіонним методом. 
30. Напишіть рівняння реакції якісного виявлення гідроген пероксиду. 
Наведіть графічну формулу сполуки, яка обумовлює синє забарвлення. 
31. Напишіть рівняння реакції диспропорціонування гідрогенпероксиду. 
Визначте коефіцієнти в рівнянні електроно-іонним методом. 
32. Халькогени. Загальна електронна формула, можливі ступені окиснення та 
приклади сполук, в яких указаний ступінь окиснення реалізується для 
Сульфуру. 
33. Напишіть рівняння реакцій та підберіть коефіцієнти електроно-іонним 
методом: 
K3AsO3 + I2 + KOH → , I2 + CI2 + H2O → . 
34. Закінчіть рівняння реакцій: 
NaCl + H2SO4(конц) → , NaBr + H2SO4(конц) → , NaI + H2SO4(конц) →. 
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В окисно-відновних реакціях підберіть коефіцієнти електроно-іонним 
методом, порівняйте відновні властивості галогенід-іонів. 
35. Напишіть формули можливих оксокислот хлору. Дайте їм систематичні 
та традиційні назви. Визначте порядок зміни окисних та кислотних 
властивостей. 
36. Галогени. Загальна електронна формула, можливі ступені окиснення та 
приклади сполук, в яких указаний ступінь окиснення реалізується для Хлору. 
Зміна окисно-відновних властивостей елементів у підгрупі. Закінчіть 
рівняння реакції та підберіть коефіцієнти електроно-іонним методом: MnO2 + 
KClO3 + KOH →. 
37. Назвіть типи кристалічних решіток металів. 
38. Дайте визначення процесу корозії. Охарактеризуйте особливості 
електрохімічної корозії. 
39. d-Елементи. Розташування в періодичній системі. Особливості 
електронної будови. Валентні електрони. Можливі ступені окиснення в 
сполуках Хрому та Мангану. 
40. Напишіть емпіричні та графічні формули оксокислот Хрому та Мангану. 
Назвіть їх за традиційною та систематичною номенклатурою. 
41. Напишіть рівняння реакцій та назвіть одержані продукти: 
CrCl3 + NaOH(надл) → , Cr(OH)3 +H2SO4 +H2O → . 
42. Хроміти, хромати, дихромати. Окисні властивості сполук Хрому(VI). 
43. Катіонні, аніонні та нейтральні комплекси на прикладі комплексних 
сполук Хрому. 
44. Гідратна ізомерія комплексних сполук Хрому на прикладі сполуки 
CrCl3·6H2O. Характер її взаємодії з аргентум нітратом. 
45. Калію дихромат – окисник, який використовують для кількісного 
визначення солей Fe(II)  та йодидів. Напишіть рівняння відповідних реакцій в 
кислому середовищі. Обчисліть еквівалентну масу окисника. 
46. Здійсніть перетворення: Cr → Cr2S3 → Cr(OH)3 → K3[Cr(OH)6] 
47. Здійсніть перетворення: Cr → CrCl2 → CrCl3 → K2CrO4 → K22Cr2O7 
48. Напишіть рівняння рекції та назвіть продукт Mn + CO → . З позиції 
методу ВЗ поясніть механізм утворення комплексної сполуки. 
49. Оксиди мангану. За допомогою хімічних реакцій охарактеризуйте їх 
кислотно-основні властивості. 
50. Поясніть окисно-відновну двоїстість Манган(IV) оксиду на прикладі 
реакцій: 
MnO2 + HCl →, MnO22 + KClO2 + KOH →. 
51. Калій перманганат. Одержання, стійкість при нагріванні. Використання 
як окисника на прикладі реакції: Na2S + KMnO4 + H2SO4→. 
52. Окисні властивості KMnO4 залежно від реакції середовища. 
Використання калій перманганату в медичній практиці. 
53. Здійсніть перетворення: Mn2+ → MnO2 → K2MnO4 → KMnO4 → MnO2 
54. Напишіть рівняння реакції якісного визначення катіону Mn2+ калій 
бісмутатом у нітратнокислому середовищі. Підберіть коефіцієнти електроно-
іонним методом. 



 150 

55. Елементи родини Феруму. Електронна формула. Можливі ступені 
окиснення та приклади сполук, в яких указаний ступінь окиснення 
реалізується. 
56. Феруму(II) гідроксид. Одержання, властивості. Закінчіть рівняння реакції 
та підберіть коефіцієнти електроно-іонним методом: Fe(OH)2 + O2 + H2O → . 
57. Властивості оксидів та гідроксидів Феруму(II) та Феруму(III). Біологічна 
роль Феруму. Лікарські препарати Феруму. 
58. Ферум(III) гідроксид. Одержання, властивості, використання. 
59. Гідроліз солей Fe2+ та Fe3+. Вплив природи ферум(II) та феруму(III) 
гідроксиду на ступінь гідролізу відповідних солей. 
60. Визначте ступінь окиснення, координаційне число Феруму в комплексах: 
Na3[FeF6] та K4[Fe(CN)6]. Напишіть рівняння первинної та вторинної 
дисоціації, вираз загальної константи нестійкості. 
61. Здійсніть перетворення: Fe →FeSO4→ Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → FeCI3 → 
KFe[Fe(CN)6] 
62. Здійсніть перетворення: Co → Co(NO3)2 → Co(OH)2 → [Co(NH3)6](OH)2 
63. Напишіть молекулярне та іонне рівняння гідролізу солей NiCl2 та 
Fe(CH3СOO)3. 
64. Елементи підгрупи Купруму. Загальна електронна формула. Валентні 
електрони, можливі 
ступені окиснення. Знаходження в природі. 
65. Використання комплексних сполук d-елементів в якісних реакціях 
виявлення катіонів та аніонів на прикладі взаємодії: AgCl + NH3 → . 
Напишіть вираз константи нестійкості одержаної комплексної сполуки. 
66. У комплексних сполуках [Cu(NH3)4](OH)2 та Na3[Cr(OH)6] назвіть 
складові частини та напишіть вираз загальних констант нестійкості. 
67. Використання комплексних сполук d-елементів в якісних реакціях 
виявлення катіонів та аніонів на прикладі сполук купруму: Cu(OH)2 + 
NH3(надл) →. Назвіть комплекс. Напишіть вираз для константи нестійкості. 
68. Здійсніть перетворення: Cu → CuSO4 → (CuOH)2SO4 → [Cu(NH3)4]SO4 
→ CuS 
69. Напишіть рівняння реакції розчинення золота в селенатній кислоті, 
ціаніді калію в присутності кисню повітря, суміші нітратної та хлоридної 
кислот. У рівняннях реакцій підберіть коефіцієнти методом напівреакцій. 
70. Елементи підгрупи Цинку. Електронна формула, валентні електрони. 
Можливі ступені окиснення та приклади сполук, в яких вони реалізуються. 
71. Цинк. Хімічна активність. Амфотерність оксиду та гідроксиду, 
комплексні сполуки цинку. 
72. Гідроліз солей цинку, зміщення рівноваги в гідролізованих системах. 
Використання препаратів Цинку в медичній практиці. 
73. Оксиди та гідроксиди Меркурію(I) та Меркурію(II). Одержання, стійкість. 
Використання препаратів Меркурію(I) та Меркурію(II) у медичній практиці 
та косметології. 
74. Здійсніть перетворення: Hg → Hg2(NO3)2 → Hg(NO3)2 → HgI2 → 
K2[HgI4]. 
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