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           Практичний порадник містить основний теоретичний
матеріал з тем  «Будова речовини», «Хімічний зв’язок», «Типи
хімічних реакцій» та «Розчини».  Порадник створений у
графічному редакторі Canva. 
    "Хімія на 12" допоможе учням та абітурієнтам повторити,
узагальнити та систематизувати знання з даних тем,
підготуватися до уроку, ДПА, ЗНО.  Корисним буде й
вчителям під час пояснення тем. 
              Для вчителів, абітурієнтів, учнів ЗЗСО.



Атом

ядро

ЗАПАМ'ЯТАЙ
Порядковий номер х�м�чного елемента = к�льк�сть
електрон�в, протон�в, заряд ядра. 
К�льк�сть нейтрон�в = масове число -  к�льк�сть
протон�в

БУДОВА РЕЧОВИН
Атом - молекула -речовина

АТОМ
найменша х�м�чно непод�льна  частинка.
Складається з ядра  та електрон�в. 
Протони + нейтрони = ядро

НУКЛІД
це вид атом�в, що характеризується певним масовим
числом, атомним номером � енергетичним станом
ядер � має час життя, достатн�й для спостереження.
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електрони

протони нейтрони

+

+ 0

-

Нукл�ди
Природні

Штучні

Радіоактивні

Стабільні

є в природі завжди

утворилися під час ядерних реакцій

нестійкі, можуть перевторитися на інші
 нукліди з вивільненням енергії

нерадіоактивні 
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ІЗОТОПИ, ІЗОБАРИ, ІЗОТОНИ –
ВСЕ НА ІЗО!
Ізотопи – це р�зновид атом�в х�м�чного елемента, ядра атом�в
яких мають однаковий заряд (протонне число), але р�зну
масу (р�зне нуклонне число).
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ПРИКЛАД ЗАПИСУ
НУКЛІДУ

 Нуклонне число  A 

Протонне число  Z 

Символ хімічного елемента

Г�дроген - особливий

N - число нейтронів. 



І ЩЕ ТРІШКИ ТЕОРІЇ
Молекула – найменша нейтральна частинка
речовини, утворена з двох � б�льше х�м�чно
зв’язаних один з одним атом�в. Молекули
визначають властивост� речовини, мають
пост�йний як�сний � к�льк�сний склад.

Йони – заряджен� частинки атома. Кат�они – мають
заряд позитивний, ан�они – негативний.

Атом

Ізобари – нукл�ди з однаковою атомною масою, але р�зними
атомними числами.

Ізотони – нукл�ди з однаковим числом нейтрон�в у склад�
ядра, але з р�зною к�льк�стю протон�в. 

Кат�он Ан�он

віддає електрони приєднує електрони
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Потренуйся!
В�дскануй QR-код та виконай завдання.

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН 
Властивост� елемент�в, а також форми �
властивост� їх сполук перебувають у
пер�одичн�й залежност� в�д величини заряду
ядер їх атом�в.

ПЕРІОД 
це горизонтальн� рядки елемент�в, що починаються
лужним металом, а зак�нчуються �нертним газом.

ГРУПИ
 вертикальн� стовпчики х�м�чних елемент�в. 

В короткоперіодному варіанті періодичної системи групи
поділяються на підгрупи — головні (або підгрупи A), що
починаються з елементів першого і другого періодів, і побічні
(підгрупи В), що містять d-елементи.

 



ПРИНЦИП ПАУЛІ
В атом� не може бути двох елетрон�в з однаковими
значеннями вс�х квантових чисел. В кожн�й
атомн�й орб�тал� розм�щується максимум 2
електрони.

СТАН ЕЛЕКТРОНІВ В
АТОМІ
Прост�р поблизу ядра, в якому досить велика
ймов�рн�сть перебування електрона,
називається орб�таллю. 

ФОРМИ ОРБІТАЛЕЙ
сферична форма - s 
гантелепод�бна форма (об'ємна в�с�мка) -p
складн� форми -  d � f 

ПОНЯТТЯ ПРО СПІН
Сп�н – це рух електрона навколо своєї уявної ос�.
Сп�ни мають р�зн� напрямки руху. Позначають їх 
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ПРАВИЛО ХУНДА
При наявност� орб�талей з однаковою енерг�єю
кожна орб�таль заповнюється наполовину, а пот�м
повн�стю з утворенням електронних пар. 

8

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
Номер пер�оду =
к�лькост� енергетичних
р�вн�в
Номер групи = к�лькост�
електрон�в на
зовн�шньому
енергетичному р�вн�

ДОДАТКОВО
Загальне число електрон�в, що
знаходяться на певному
енергетичному р�вн� визначають за
формулою:
N = 2 * n
де N - загальне число елеткрон�в на
енергетичномсу р�вн�,
n - номер р�вня.
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ГРАФІЧНІ ЕЛЕКТРОННІ
ФОРМУЛИ (КОМІРКОВІ
СТРУКТУРИ)
•Ком�рка – орб�таль
•Стр�лка – електрон
•Напрямок стр�лки – нап-
рямок сп�на
•В�льна ком�рка – в�льна
 орб�таль
•       - неспарений електрон
•         - спарений електрон 
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ДОПОВНЕННЯ ДО
ІНСТРУКЦІЇ ПО ПСХЕ
Рад�ус атома - це в�дстань м�ж ядром
та зовн�шн�м електричним шаром.
Радіуси атомів у періоді зі зростанням протонного
числа (зліва направо) зменшуються, у групі (зверху
донизу) – зростають.

Електронегативн�сть - це
властив�сть атома одного
елемента захоплювати електро-
ни атом�в �ншого елемента. 
Електронегативність хімічних елементів у
періоді зростає зліва направо, а в групах
(головних підгрупах) – знизу догори.



ХІМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
Х�м�чний зв’язок – це взаємод�я, завдяки як�й
утримуються разом структурн� частинки
речовини (атоми, молекули, йони).
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Основна причина утворення зв’язку м�ж
атомами – їх прагнення створити ст�йку
електронну конф�гурац�ю зовн�шнього
енергетичного р�вня.

КОВАЛЕНТНІ ЗВ'ЯЗКИ
Ковалентний зв’язок – х�м�чний зв’я-
зок утворений сп�льними електронни-
ми парами.



ЙОННИЙ ЗВ’ЯЗОК
Йонним зв’язком називається 
х�м�чний зв’язок, що утворюється 
за рахунок електростатичної 
взаємод�ї м�ж йонами з зарядами
протилежного знаку.

МЕТАЛІЧНИЙ
ЗВ'ЯЗОК
Метал�чний зв’язок – зв’язок м�ж    
кат�онами в метал�.
Приклади речовин: метали (цинк, 
ср�бло, зал�зо та �н.) та сплави 
(бронза, латунь тощо).
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ВОДНЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК
Водневий зв’язок – це зв’язок, що
утворюється м�ж атомами Г�дрогену
одн�єї молекули та атомами б�льш
електронегативного елемента (O, N, F).
Приклади речовин: вода, спирти,
орган�чн� кислоти тощо.

Водневий зв'язок



КРИСТАЛІЧНІ ГРАТКИ
Кристал�чн� гратки – це геометрично
правильн� розм�щення атом�в, молекул чи
йон�в властив� речовинам, що перебувають
у кристал�чному стан�. 

12

Потренуйся!
В�дскануй QR-код та виконай завдання.

Зіграй в гру
Спробуй втекти
в�д �нопланетян! 



ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ
Х�м�чн� явища - явища, за яких одн�
речовини перетворюються на �нш�, що
в�др�зняються в�д вих�дних за складом �
властивостями, � при цьому не в�дбувається
зм�ни складу ядер атом�в.
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Хімічні явища інакше називають хімічними
перетвореннями, хімічними реакціями або хімічними
взаємодіями. 



ОКСИНО-ВІДНОВНІ
РЕАКЦІЇ
Окисно-в�дновн� реакц�ї – це реакц�ї, що
в�дбуваються з� зм�ною ступен�в окиснення атом�в.
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СТУПЕНІ ОКИСНЕННЯ
Ступ�нь окиснення (с.о.) - це умовний заряд на
атом� в молекул� або кристал�, який би виник на
ньому , коли б ус� полярн� зв’язки, утворен� ним,
мали йонний характер.

ВИЗНАЧЕННЯ С.О.
1.С.о. елемента в простій речовині = 0
2.Флуор має с.о. -1
3.Оксиген має с.о. -2 (в пероксиді -1: Н2О2,  в сполуці OF2 - +2)
4.Гідроген має с.о. +1 , а в сполуках з металами -1
5.С.о. металів завжди позитивний
6.Більш електронегативний елемент завжди має негативний с.о.
7.Сума ступенів окиснення всіх атомів у молекулі =0.

СКЛАДАННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ
1.Записати реагенти й продукти реакції в молекулярному вигляді
2.Визначити ступені окиснення всіх елементів, які входять до складу реагентів та
продуктів реакції
3.Визначити які елементи змінюють ступінь окиснення
4.Записати рівняння окиснення й відновлення із зазначенням числа прийнятих і
відданих електронів
5.Обчислити найменше спільне кратне для чисел відданих і прийнятих електронів й
обчислити коефіцієнти, на які необхідно помножити рівняння окиснення та
відновлення
6.Записати сумарне рівняння окиснення й відновлення
7.Розставити коефіцієнти у вихідному молекулярному рівнянні.



4 V 2 V

ХІМІЧНА РІВНОВАГА
 Х�м�чна р�вновага - це стан, при якому к�льк�сть
вс�х речовин, що беруть участь в оборотн�й
реакц�ї не зм�нюється з часом. Оборотн� реакц�ї
н�коли не в�дбуваються до к�нця.
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ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЄ 
" Якщо на систему, що знаходиться в стан�
р�вноваги, зд�йснювати зовн�шню д�ю
(зм�нювати концентрац�ю, тиск,
температуру), то р�вновага в систем�
зм�щується в тому напрямку, при якому
ефект д�ї зменшується." 

Анрі Л
уі. 

Дуже

приємно

ТЕМПЕРАТУРАТЕМПЕРАТУРАТЕМПЕРАТУРА
+ 

Екзотермічна
-

Ендотермічна

t зменшуємо t підвищуємо
ТИСКТИСКТИСК

Зменш тиск

Збільш тиск

2 V 2 V

Зміна тиску не впливає
на перебіг реакції 

Уявіть зміну тиску, як перетягування канату. Спочатку,
на мотку, його було багато. Як тільки ви приклали силу

(тиск) канат почав "рухатися" у ваш бік.

КОНЦЕНТРАЦІЯКОНЦЕНТРАЦІЯКОНЦЕНТРАЦІЯ

Збільшили 
концентраціюНапрям реакції Збільшили 

концентрацію
Напрям реакції 



Потренуйся!

РОЗЧИНИ
Розчини є одним �з р�зновид�в дисперсних систем.
Ус� дисперсн� системи складаються �з
дисперс�йного середовища (розчинника) та
дисперсної фази (розчиненої речовини). 
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 КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ЗА АГРЕГАТНИМ
СТАНОМ ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ АБО ДИСПЕРСІЙНОГО

СЕРЕДОВИЩА
 

В�дскануй QR-код та виконай завдання.



СПРАВЖНІ РОЗЧИНИ
Розчини- це однор�дн� (гомогенн�) сум�ш� зм�нної
структури, що складаються з к�лькох компонент�в
та продукт�в їхньої взаємод�ї.
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Якщо розчин складається із суміші двох рідин, то
розчинником називають ту, якої більше. А якщо, одним із
компонентів є вода, то незалежно від її вмісту , зазвичай,

розчинником називають воду.
 

КРИСТАЛОГІДРАТИ 
 Кристалог�драти - кристал�чн� речовини, до
складу яких входить певне число молекул
кристал�зац�йної води.

CАSO4 * 2 H2O – ГІПС 
(ДВОХВОДНИЙ КАЛЬЦІЙ СУЛЬФАТ)

НАЙВІЖЛИВІШІ КРИСТАЛОГІДРАТИНАЙВІЖЛИВІШІ КРИСТАЛОГІДРАТИНАЙВІЖЛИВІШІ КРИСТАЛОГІДРАТИ

CUSO4 * 5H2O – МІДНИЙ КУПОРОС
 (П’ТИВОДНИЙ КУПРУМ (ІІ)СУЛЬФАТ) NA2SO4 *10 H2O – ГЛАУБЕРОВА СІЛЬ 

(ДЕСЯТИВОДНИЙ НАТРІЙ СУЛЬФАТ)

FESO4 * 7 H2O – ЗАЛІЗНИЙ КУПОРОС 
(СЕМИВОДНИЙ ФЕРУМ (ІІ) СУЛЬФАТ)



МАСОВА  ЧАСТКА  ЕЛЕМЕНТА  В  РЕЧОВИНІ

МАСОВА  ЧАСТКА  РЕЧОВИНИ  В  РОЗЧИНІ
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Основн� формули
П Р А В И ЛО  Т Р Ь О Х  З Е :  З А В ЧИ ,  З А ПИШИ , З Д АЙ  Н А  2 0 0  З Н О !

КІЛЬКІСТЬ  РЕЧОВИНИ

маса

молярна маса

об'єм

молярний об'єм

загальне число молекул

 число Авогадро

молярний об'єм = 22,4 л\моль
 

число Авогадро = 6,02*10 моль
23 -1
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ГУСТИНА

ВІДНОСНА  ГУСТИНА  ЗА  ГАЗОМ

СЕРЕДНЯ  МОЛЯРНА  МАСА  СУМІШІ

ВИХІД  ПРОДУКТУ  РЕАКЦІЇ
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