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Шановні семикласники!

У цьому навчальному році ви розпочинаєте ви�
вчати надзвичайно цікавий предмет — хімію. Учені�хіміки
досліджують багато різних речовин, визначають їхній склад,
властивості, здійснюють перетворення одних речовин на інші.
Вони беруть участь у створенні матеріалів різноманітного
призначення, ліків, косметичних засобів, удосконалюють
виробництво металів, добрив, переробку корисних копалин,
промислових і побутових відходів. Людство використовує
досягнення хімічної науки для поліпшення умов життя, збере�
ження природи для майбутніх поколінь. Ми вже не можемо
обійтися без знань, які дає ця наука. 

Хімія розкриває свої таємницi всім, хто цікавиться нею і 
прагне зрозуміти, що таке речовина, як і чому одні речовини
перетворюються на інші. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

Кожен із вас навчиться спостерігати за речовинами під час
хімічних дослідів, зіставляти побачене і почуте на уроці з про�
читаним у підручнику, робити висновки. Хімія допоможе вам
набути навичок експериментування, сприятиме розширенню
світогляду. Багато з того, про що дізнаєтесь під час уроків, зна�
добиться вам у житті.

Як вивчати хімію

Перша порада. Наполегливо працюйте на уроці,
уважно слухайте розповідь учителя, спостерігайте за досліда�
ми, які він демонструє вам і які ви здійснюєте в хімічному
кабінеті; намагайтеся все зрозуміти.

Друга порада. Виконуючи домашнє завдання, спочатку про�
читайте відповідний матеріал у параграфі підручника, уважно
розгляньте малюнки, схеми, формули, а після цього розв’язуй�
те задачі і вправи. За необхідності зверніться до записів, зроб�
лених вами на попередніх уроках хімії.

Третя порада. Учіться самостійно досліджувати речовини. 
У цьому вам допоможуть домашні експерименти. Як їх вико�
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нувати — описано в підручнику. Здійснюйте ці досліди з дозво�
лу батьків.

Будьте завжди обережними. Невміле поводження з деякими
речовинами може зашкодити вашому здоров’ю.

Як користуватися підручником

На початку кожного параграфа вказано,
наскільки важливим і потрібним для вас є вміщений у ньому
матеріал, а наприкінці параграфів сформульовано висновки. 
У підручнику крім основного тексту є й допоміжний текст;
його подано похилим шрифтом і виокремлено кольоровою вер�
тикальною лінією. Додаткову інформацію і цікаві факти розмі�
щено на полях. Основнi означення виділено кольором, а новi
термiни, важливі твердження і слова з логічним наголосом —
курсивом. Текст до лабораторних дослiдiв і практичних робiт
подано на кольоровому тлi. 

Після кожного параграфа наведено завдання, вправи і зада�
чі, які розміщено переважно за зростанням складності. Напри�
кінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ,
словник термінів, а також предметний покажчик. Він допомо�
же швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про
певний термін, речовину, явище тощо.

Ми прагнули створити підручник, за яким вам буде легко і
цікаво навчатися. Сподіваємося, ви полюбите хімію. Щиро
бажаємо вам успіхів.

Автори
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1111 Хімія — природнича наука

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� з’ясувати, чому хімію вважають природничою
наукою; 

�� усвідомити зв’язок хімії з іншими науками;
�� дізнатися про внесок хіміків у розвиток людства;
�� зрозуміти, навіщо потрібно вивчати хімію.

Слово «хімія» має кілька значень. Хімією
називають одну з наук, навчальний предмет у
школі, університеті. Іноді це слово вживають
як скорочену назву хімічної промисловості.

Хімія — одна із природничих наук. На уро�
ках природознавства ви дізналися, що існує
кілька наук про природу. До них належить і
хімія. 

Хімія — наука про речовини та їх перетворення.

У різні часи вчені�хіміки здійснювали бага�
то експериментів із речовинами і намагалися
зрозуміти явища, які спостерігали. Вони
висували різні гіпотези, створювали теорії,
які перевіряли під час нових дослідів. 

Нині, вивчаючи речовини — як природні,
так і добуті в лабораторіях, — хіміки визнача�

Вступ
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ють їхній склад, внутрішню будову, виявляють
різні властивості. Результати їхньої діяльності
знаходять широке застосування в промислово�
сті, техніці, повсякденному житті.

Речовини та їх перетворення в навколиш�
ньому світі. Речовини є всюди — у повітрі,
природній воді, ґрунті, живих організмах 
(мал. 1). Вони поширені не лише на Землі, а й
на інших планетах.

Граніт

Пісок

Супутний 
нафтовий газ 

Нафта 

Лід

Азот, кисень

Мал. 1. 

Речовини 
та їхні 
суміші
в природі 

Вода, 
розчинені 
речовини

У природі кожної миті відбуваються пере�
творення речовин. Так, живі істоти при
диханні споживають частину кисню, що є в
повітрі, а видихають повітря з підвищеним
вмістом вуглекислого газу. Цей газ виділяєть�
ся під час пожеж, гниття і розкладання реш�
ток рослин, тварин. Зелене листя вбирає
вуглекислий газ і воду, які перетворюються в
рослинах на органічні речовини та кисень, що
надходить в атмосферу. У надрах планети
протягом мільйонів років утворювалися різні
мінерали, нафта, природний газ, вугілля. Без�
ліч хімічних процесів відбувається в річках,
морях і океанах. 

Людина щодня здійснює перетворення
речовин, навіть не здогадуючись про це.
Мило, яким миємо руки, при розчиненні у
воді перетворюється на речовини, що виявля�
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ють мийну дію. Зубна паста нейтралізує реш�
тки кислот у роті. Під час приготування їжі
з одних речовин утворюються інші, що
мають новий смак, колір, запах. Харчова
сода, додана у борошно, при нагріванні виді�
ляє вуглекислий газ, який розпушує тісто.
Оцтом можна видалити накип у чайнику, а
соком лимона — вивести деякі плями на
одязі. Ці та інші явища пояснює й передба�
чає наука хімія.

Хімія та інші науки. Усі природничі науки
пов’язані між собою (схема 1), впливають
одна на одну і взаємно збагачуються. Ізольо�
ваний розвиток кожної з них неможливий. 

Схема 1 
Зв’язок хімії з іншими природничими науками

Екологія

ФізикаБіологія

Біохімія Фізична хімія

Геологія

Космохімія

Екологічна хімія

Геохімія

Астрономія

Перетворення одних речовин на інші супро�
воджуються різними фізичними явищами,
наприклад виділенням чи поглинанням
теплоти. Тому хіміки мають добре знати фізи�
ку. Учений�біолог, не обізнаний із законами
хімії, не зможе зрозуміти і пояснити перетво�
рення речовин, які відбуваються в живих орга�
нізмах. Хімічні знання потрібні й геологу.
Використовуючи їх, він успішно здійснювати�
ме пошук корисних копалин. Лікар, фарма�
цевт, косметолог, металург, кулінар, люди
багатьох інших професій не досягнуть високої

ХІМІЯ
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майстерності, якщо не матимуть відповідної
хімічної підготовки. 

Хімія є точною наукою. Перед тим як про�
вести хімічний експеримент, і після його
завершення вчений�хімік здійснює необхідні
розрахунки. Їх результати дають змогу роби�
ти правильні висновки. Отже, діяльність хімі�
ка неможлива без знання математики.

За останні півтора століття з’явилося багато
нових наук, які стрімко розвиваються. Серед
них — споріднені з хімією фізична хімія, біо�
хімія, геохімія, агрохімія, космохімія, еколо�
гічна хімія.

Тисячоліттями люди жили в гармонії з при�
родою. Але останнім часом ситуація погірши�
лася. Навколишнє середовище дедалі більше
забруднюється виробничими та побутовими
відходами. Внесення на поля надмірної кіль�
кості добрив, потрапляння вихлопних газів із
двигунів автомобілів у повітря, шкідливих
речовин із виробництв у водойми і ґрунт при�
зводять до знищення рослин, загибелі тварин,
погіршення здоров’я людей. Серйозною загро�
зою для всього живого є хімічна зброя — 
особливі, надзвичайно отруйні речовини.
Знищення запасів такої зброї потребує чима�
лих зусиль, коштів і часу. 

Взаємини людини і природи вивчає наука
екологія1. У полі зору вчених�екологів постій�
но перебувають проблеми захисту навколиш�
нього середовища від забруднень. Збереження
довкілля залежить від бережного ставлення до
нього кожної людини, розуміння процесів, які
відбуваються при потраплянні різних речовин
у природу (мал. 2). 

Хімічна промисловість. На хімічних заво�
дах здійснюють переробку різноманітної
природної сировини, добувають багато
речовин. Продукти хімічних виробництв

1 Назва походить від грецьких слів oikos — дім, помешкання і lo�
gos — слово, вчення.
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Схема 2 
Досягнення хімії — людині

Мал. 2.

Збережемо 
довкілля

Косметичні 
засоби

Побутові 
хімічні засоби

Нафтопродукти

Мінеральні 
добрива

Метали

Будівельні 
матеріали

Полімерні 
матеріали

Синтетичні 
волокна

Лікарські засоби

Матеріали для 
космічної техніки

ХІМІЯ

необхідні людям для забезпечення належного
рівня життя (схема 2).
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Ще в середині XVIII ст., у період становлен�
ня науки хімії, видатний російський учений
Михайло Ломоносов писав: «Широко простя�
гає хімія руки свої у справи людські… Куди не
глянемо, скрізь постають перед очима наши�
ми успіхи її старанності». У наш час слова
вченого набули особливої актуальності.

Хімія — навчальний предмет. Хімію, як
фізику і математику, називають фундаменталь�
ною наукою. Тому предмет «хімія» є невід’єм�
ною складовою середньої освіти (мал. 3). 

Мал. 3. 

Учні 
виконують
хімічний
експеримент

Хімічні знання допомагають з’ясувати, щó
відбувається з речовинами в навколишній
природі і живих організмах, чим багата наша
планета, як змінюється все те, що на ній
існує. Без цих знань ми не можемо свідомо
поводитися з речовинами, ефективно і безпеч�
но їх використовувати.

В И С Н О В К И

Хімія — наука про речовини та їх пере�
творення. Це природнича наука, яка має
тісні зв’язки з фізикою, біологією, матема�
тикою. Хімією також називають навчаль�
ний предмет.
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Внесок науки хімії в розвиток цивілізації 
невпинно зростає. Досягнення учених�хіміків
впроваджуються в хімічну промисловість,
металургію, техніку, медицину, інші сфери
діяльності людей. 

Одним із найважливіших завдань людства
є збереження природи, запобігання її забруд�
ненню. Успішно виконувати його допомага�
ють хімічні знання. 

?
1. Наведіть визначення науки хімії та прокоментуйте його.
2. Знайдіть відповідність (запишіть номер кожного речення, а потім —

літеру а, б чи в із відповідним значенням слова «хімія»):

Речення                                    Значення слова «хімія»

1) хімія, як і фізика, а) навчальний предмет; 
має свої закони; б) галузь промисловості; 

2) світова продукція хімії — в) наука.
сотні мільйонів тонн 
різних речовин;  

3) хімію викладають 
в усіх країнах світу; 

3. Наведіть приклади перетворень речовин, про які не йшлося в тексті
параграфа.

4. Назвіть кілька речовин, які не існують у природі, а добуті людиною і
використовуються в повсякденному житті.

5. Прокоментуйте вивіску «Побутова хімія» в супермаркеті. 
6. Що ви знаєте про забруднення довкілля речовинами промислового

походження?

Як виникла і розвивалася
наука хімія

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� з’ясувати, як інтерес людей до речовин та їх
перетворень сприяв формуванню науки хімії; 

�� дізнатися про здобутки вчених=хіміків.
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Хімія — давня і водночас молода наука.
Правильні уявлення про склад речовин, їх
внутрішню будову та перетворення склалися
лише в останні півтора�два століття. 

Зародження науки хімії. Люди з давніх�
давен несвідомо здійснювали численні перетво�
рення речовин. Навчившись добувати вогонь,
вони спалювали деревину, щоб обігрівати
житло, готувати їжу. Виготовляючи вино,
людина використовувала процес бродіння, зав�
дяки якому виноградний цукор перетворював�
ся на спирт. На подібному процесі ґрунтувалося
пивоваріння. Пізніше було винайдено способи
добування металів із руд, створено виробництва
скла, порцеляни, паперу, пороху, цегли. 

Вважають, що хімія як ремесло виникла
задовго до початку нашої ери в Давньому
Єгипті (мал. 4). Слово «хімія» пов’язують 
із першою назвою цієї країни — Кемет1.
У Єгипті набули розвитку металургія, кера�
мічне виробництво, парфумерія, фарбування
тканин, виготовлення ліків. Багато таємниць,
пов’язаних із перетвореннями речовин, знали
лише жерці. 

1 За іншими гіпотезами слово «хімія» походить від давньогрецького
«хюма» — лиття металів або давньокитайського «кім» — золото.

Мал. 4. 

Хімічні 
ремесла 
в Давньому 
Єгипті:
а — склодуви; 
б — витвір
гончарів;
в — бальза+
мування; 
г — добування
металів

а

б

в г
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Над внутрішньою будовою речовин роз�
мірковували ще давньогрецькі філософи.
Вони стверджували, що речовини склада�
ються з найдрібніших і неподільних части�
нок — атомів. Але довести це в ті часи було
неможливо.

У давніх арабських країнах хімію назива�
ли алхімією («ал» — широковживаний араб�
ський префікс). Там почали розвиватися
споріднені з цією наукою мінералогія,
аптечна справа, а також різноманітні ви�
робництва — паростки сучасної хімічної
технології. 

У середньовіччі алхімія поширилася в
Європу. Чимало творів арабських і грецьких
учених, філософів було перекладено латин�
ською мовою. Намагаючись добути «філософ�
ський камінь», що перетворював би будь�
який метал на золото, запобігав старінню
людини, оберігав її від хвороб, алхіміки про�
водили безліч дослідів (мал. 5). Вони добули
багато речовин, розробили методи їх розділення
й очищення, вивчили властивості, вигото�
вляли різні види лабораторного посуду та
обладнання. Алхімікам належать численні,
часто випадкові, відкриття.

Мал. 5.

Експерименти
європейських
алхіміків 

Кожна наука стає справжньою, коли від�
кривають її закони, а на підставі здобутих
знань створюють теорії. Перші теорії перетво�
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рень речовин з’явилися в Європі в другій
половині ХVII ст., але були помилковими. 
У ХVIII ст. було відкрито закон збереження
маси речовин під час хімічної реакції1 (див. 
§ 19). Це дало поштовх стрімкому розвитку
науки хімії. 

Сучасна хімія. Нині хімія має міцний тео�
ретичний фундамент. Він дає змогу вченим
прогнозувати можливості існування ще неві�
домих речовин із необхідними для практично�
го використання властивостями, успішно реа�
лізовувати їх добування. 

Завдяки новим речовинам, які витримують
високі температури, глибокий вакуум, мають
унікальні властивості, люди навчилися ви�
користовувати атомну енергію, створили
комп’ютер, міжпланетні станції. Замість
деревини, скла, металів дедалі частіше засто�
совуються полімерні матеріали. Науковці
створюють лікарські препарати, які допома�
гають перемагати хвороби. 

Учені не лише вивчають речовини та їхні
перетворення, а й виявляють причини і зако�
номірності цих явищ, досліджують вплив на
них температури, тиску, інших чинників.
Вони розробляють і вдосконалюють мето�
ди переробки різноманітної природної сиро�
вини — нафти, вугілля, природного газу,
металічних руд, щоб добувати максимальну
кількість потрібних речовин із найменшими
витратами.

Хіміки працюють у добре обладнаних лабо�
раторіях (мал. 6). Можливості сучасної хімії
необмежені. 

За найвидатніші досягнення в хімії щороку
одному або кільком ученим присуджують 
престижну нагороду — Нобелівську премію.

Багато наших співвітчизників обрали жит�
тєвий шлях, пов’язаний з хімічною наукою.

1 Так називають перетворення одних речовин на інші.
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Вони працюють в університетах, науково�
дослідних інститутах Національної академії
наук. 

Українські хіміки збагатили теоретичну та
експериментальну хімію, добули десятки
тисяч нових речовин, розробили сотні методів
хімічного аналізу речовин, винайшли багато
матеріалів із корисними властивостями. Вони
успішно впроваджують результати своїх до�
сліджень у різні галузі промисловості, техні�
ки, інші сфери діяльності людей.

В И С Н О В К И

Становлення хімії відбувалося протягом
кількох тисяч років.

Хімію як фундаментальну науку започат�
кувало відкриття закону збереження маси
речовин під час їх перетворень.

Сучасна хімічна наука має теоретичну
основу і широкі можливості для досліджень.
Учені�хіміки добувають багато речовин і ви�
вчають їхні властивості з метою ефективного
використання на практиці. 

Мал. 6. 

Хімічна 
лабораторія 
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?
7. Чому хімію вважають давньою й водночас молодою наукою?
8. Скориставшись матеріалами з інтернету, підготуйте коротке пові=

домлення про цікаве відкриття або винахід алхіміків.
9. Доведіть, що людина в наш час не може обмежитися використан=

ням лише тих речовин, які є в природі.
10. Які завдання вирішують учені=хіміки?

Правила роботи 
в хімічному кабінеті. 
Лабораторний посуд 
і обладнання

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� засвоїти правила роботи в хімічному кабінеті;
�� ознайомитися з видами і призначенням лабора=

торного посуду та обладнання. 

Ви вже знаєте, що хімія — наука про речови�
ни та їх перетворення. Учені�хіміки здійсню�
ють різноманітні експерименти з речовинами 
в хімічних лабораторіях, використовують
сучасне обладнання, складні прилади.

Уроки хімії відбуваються в хімічному
кабінеті, оснащеному витяжною шафою 
(мал. 7). У ній виконують досліди, під час
яких виділяються гази з різким, неприєм�
ним запахом. 

Ви працюватимете з багатьма речовинами.
Деякі з них можуть спричинити запаморочен�
ня, отруєння, опіки, а легкозаймисті — поже�
жу. Тому з такими речовинами слід поводити�
ся дуже обережно, пам’ятати, де в хімічному
кабінеті знаходяться  аптечка і протипожежні
засоби. 
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Кожному учню потрібно знати правила робо�
ти в хімічному кабінеті та дотримуватися їх.

Правила роботи в хімічному кабінеті

1. Під час виконання дослідів на вашому столі мають бути
лише необхідні речовини (реактиви), обладнання, зошит,
підручник і письмове приладдя.

2. Виконуйте дослід після того, як усвідомите послідовність
своїх дій, дізнаєтесь про властивості речовин, які потрібно
добути і використовувати. 

3. За найменшого сумніву щодо реактивів, обладнання, послі+
довності та умов виконання досліду зверніться із запитан+
нями чи по допомогу до вчителя або лаборанта.

4. Зосередьтеся на виконанні кожного досліду, не відволі+
кайтеся на сторонні справи й не відволікайте одноклас+
ників.

5. Дбайливо ставтеся до майна хімічного кабінету, економно
витрачайте речовини.

6. Забороняється виконувати досліди, не заплановані вчите+
лем, змішувати будь+які речовини, зливати рідини на свій
розсуд, змінювати умови експерименту. 

7. Спостереження записуйте під час проведення досліду, а
результат і висновки — після завершення роботи.

Мал. 7. 

Витяжна 
шафа 
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8. Після виконання дослідів приберіть робоче місце, витріть
стіл ганчіркою насухо, помийте пробірки, інший посуд1

і разом з обладнанням здайте вчителеві або лаборантові.
9. Залишки речовин після дослідів висипте чи вилийте в при+

значені для цього посудини. Деякі розчини можна виливати
в раковину (про це скаже вчитель). Їхні рештки змийте про+
точною водою.

Для того щоб успішно здійснювати хімічні
експерименти, потрібно знати основні види
лабораторного посуду та обладнання, а також
уміти ними користуватися.

Лабораторний посуд. Більшість посуду для
хімічних дослідів зроблено зі скла, решта — із
порцеляни або пластмаси (мал. 8). Працюючи
зі скляним посудом, слід пам’ятати, що він
легко розбивається і може тріскати під час
нагрівання. Порцеляновий посуд призначе�
ний для нагрівання, розтирання твердих
речовин; він термостійкіший і міцніший за
скляний. 

У хімічній лабораторії всі речовини та їхні
розчини містяться в щільно закритих банках і
пляшках. Їх відкривають тільки для того,
щоб узяти необхідну порцію речовини або роз�
чину, а потім закривають. Кришки і пробки
кладуть на стіл зовнішньою поверхнею.

Відбір твердої речовини із банки здійсню�
ють ложечкою або шпателем. Певний об’єм
рідини відбирають піпеткою або за допомо�
гою мірного циліндра.

Досліди в школі зазвичай виконують у про�
бірках. Їх зроблено із тонкого скла, тому
працювати з ними треба обережно. У пробірку
поміщають стільки твердої речовини, щоб
вона вкрила дно (0,5—1 г або не більше 1/4
чайної ложки). Рідини наливають 1—2 мл (у
пробірці це шар в 1—2 см).

1 Мити скляний посуд, який щойно нагрівали, не можна, тому що
гаряче скло тріскає при потраплянні на нього води.
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Воду в пробірку краще наливати за допомо�
гою промивалки — пластмасової посудини з
водою (мал. 9, а). Для цього трубку промивал�
ки спрямовують у пробірку і, не торкаючись
трубкою внутрішніх стінок пробірки, стиска�
ють рукою пластмасову посудину (мал. 9, б). 

Для подрібнення часточок твердої речовини
використовують порцелянову ступку з тов�
качиком. 

Мал. 8. 

Лабораторний посуд

1 — піпетка; 2 — скляна пластинка (предметне скло); 3 — скляна
паличка; 4 — скляна трубка; 5 — конічна колба; 6 — плоскодонна колба;
7 — хімічна склянка; 8 — мірний циліндр; 9 — кристалізатор; 10 —
пляшка для зберігання рідин; 11 — лійка; 12 — порцелянова чашка; 
13 — порцелянова ступка з товкачиком; 14 — крапельниця; 15 — банка
для зберігання речовин; 16 — пробірка; 17 — порцелянова ложка

6
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17

1

2

3

4

5

7

11

10

9

12



20

Випарювання розчинів здійснюють у пор�
целянових чашках або термостійких склян�
ках. У чашках також прожарюють тверді
речовини. Якщо потрібно випарити воду із
кількох крапель розчину, це роблять на пред�
метному склі.

Обладнання. У хімічному кабінеті є різне
обладнання (мал. 10, 11, 12).  

а б

Мал. 9. 

Промивалка (а) 
і користування 
нею (б)   

1 — металева ложка для спалювання речовин; 
2 — пробіркотримач; 3 — штатив для пробірок; 
4 — тринога; 5 — технохімічні терези; 6 — наважки;
7 — пінцет; 8 — порцеляновий і металевий шпателі

Мал. 10. 

Лабораторне
обладнання

5

4

2

3

1 8 7

6
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Для проведення дослідів часто використову�
ють лабораторний штатив. Він призначений
для закріплення пробірок, колб, хімічних скля�
нок, порцелянових чашок. Це металевий стер�
жень, закручений у підставку (мал. 12). Шта�
тив укомплектовано муфтами, лапками, кіль�
цями. Кожна муфта має два гвинти: один — для
з’єднання її зі стержнем штатива, а другий —
для закріплення в ній лапки або кільця. 

Мал. 11. 

Електронні
терези

Мал. 12. 

Лабораторний 
штатив

1 — підставка; 2 — стержень; 3 — муфта; 
4 — кільце; 5 — лапка

2

1

43

5

Пробірку закріплюють у лапці ближче до
отвору, а колбу — за шийку, причому так, щоб
посудина з лапки не випадала і її можна було в
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ній переміщувати. Гвинт лапки закручують
без надмірних зусиль, щоб не тріснуло скло. 

Кільце слугує підставкою для порцелянової
чашки, колби чи хімічної склянки, в яких
нагрівають речовини. 

У деяких дослідах користуються пробір�
котримачем. Спочатку зсувають у ньому
затискач у бік ручки, потім вставляють про�
бірку і, притримуючи її, переміщують зати�
скач у протилежному напрямі.

Нагрівання під час хімічних дослідів здій�
снюють, використовуючи спиртівку, сухе
пальне, газовий пальник або електронагрівач.

Спиртівка — скляна посудина певної
форми, в яку через металеву трубку вставле�
но ґніт — смужку зі спеціальної тканини 
(мал. 13, а). Перед використанням у спиртів�
ку наливають спирт (до половини об’єму) і
вставляють трубку із ґнотом і закріпленим на
ній диском. Потім до ґнота підносять запале�
ний сірник. Щоб погасити полум’я, спиртівку
накривають ковпачком (мал. 13, б), припи�
няючи доступ повітря до спирту, що горить.
Дмухати на полум’я не можна.

Сухе пальне — це шматочки білої горючої
речовини, схожі на цукор�рафінад або великі
пігулки (мал. 14). Шматочок пального кла�
дуть на термостійку підставку і підпалюють
від сірника. Гасять сухе пальне, накриваючи
його металевим ковпачком або порцеляновою
чашкою.

Мал. 13. 

Пристрої 
для нагрівання:
а — спиртівка; 
б — гасіння
полум’я
ковпачком; 
в — газовий
пальник

а б в
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Газовий пальник (мал. 13, в) використову�
ють у лабораторіях університетів, науково�
дослідних установ, промислових підприємств.
Це — металевий пристрій, який приєднують
до газової магістралі.

В И С Н О В К И

На уроках хімії під час дослідів учні мають
дотримуватися певних правил. 

Хімічний експеримент здійснюють з вико�
ристанням спеціального посуду та облад�
нання. 

?
11. Доберіть правильні закінчення речень (їх може бути декілька).

1) Досліди можна виконувати …
а) тільки=но розпочався урок; 
б) після дозволу вчителя; 
в) лише ті, які описано в підручнику або вказані вчителем; 
г) ті, які хочеться зробити самому.

2) Після закінчення практичної роботи необхідно ...
а) самому прибрати робоче місце; 
б) залишити всі речовини та обладнання на столі, щоб їх

прибрав лаборант; 
в) залишки розчинів і речовин злити чи зсипати у спеціаль=

ний посуд; 
г) помити руки. 

Мал. 14. 

Сухе пальне
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12. Назвіть посуд і обладнання, які використовують: 
а) для переливання рідин; 
б) для вимірювання об’єму рідкої речовини; 
в) для нагрівання речовин; 
г) для випарювання води з розчинів.

13. Чому лабораторний штатив і деталі до нього виготовляють із мета=
лу, а не з пластмаси?

14. Що відбуватиметься при спробі використати промивалку, в якій
кришка негерметично з’єднана з посудиною або трубкою?

Найпростіші операції 
в хімічному експерименті.
Правила безпеки 
в хімічному кабінеті 

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� навчитися правильно поводитися з речовинами,
розчинами та виконувати досліди з ними;

�� засвоїти правила безпеки в хімічному кабінеті.

Виявлення запаху речовини. Для вияв�
лення запаху речовини, що міститься в про�
бірці, необхідно рукою «захопити» повітря
над пробіркою і спрямувати до носа (мал. 15).
Повітря вдихають обережно, малими пор�
ціями. 

Перемішування рідини у склянці або про�
бірці. Цю операцію здійснюють за допомогою
довгої скляної палички (мал. 16, а). Можна
також узяти пробірку трьома пальцями ближ�
че до отвору та обережно струшувати її вміст 
(мал. 16, б). Забороняється закривати отвір
пробірки пальцем і збовтувати рідину верти�
кальними рухами.

Переливання рідини. Пляшку з рідиною
беруть у руку так, щоб закрити етикетку; тоді
залишки рідини не потраплятимуть на напис
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Мал. 15. 

Виявлення
запаху
речовини 

а б

Мал. 16.

Перемішування рідини: 
а — скляною паличкою; 
б — струшуванням 

і не псуватимуть його. Краєм отвору пляшки
з рідиною торкаються отвору пробірки або
іншої посудини, яку тримають похило, і обе�
режно наливають у неї необхідну кількість
рідини (мал. 17, а). Іноді використовують
лійку. Наливати рідину із пляшки в склян�
ку можна за допомогою скляної палички
(мал. 17, б).

Рідину з однієї пробірки в іншу перелива�
ють так, як показано на малюнку 17, в.

Фільтрування. У процесі цієї операції відок�
ремлюють нерозчинну тверду речовину від
рідини. Спочатку виготовляють фільтр із во�
локнистого паперу білого кольору. Кружечок

Мал. 17. 

Переливання
рідини: 
а — із банки 
в пробірку; 
б — за
допомогою
скляної
палички; 
в — із однієї
пробірки в іншу 

б в
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фільтрувального паперу складають удвоє, а
потім — ще раз удвоє (мал. 18), розкривають
суцільну четверту частину і поміщають
фільтр у лійку. Якщо він виступає за край
лійки, його виймають, відрізають частину по
колу так, щоб від краю фільтра до краю лійки
залишалося приблизно 0,5 см, і знову вста�
вляють у лійку. Фільтр змочують невеликою
кількістю води і притискають до внутрішньої
поверхні лійки. 

Мал. 19. 

Фільтрування 

Мал. 18.

Складання 
фільтру 

Лійку з фільтром поміщають у кільце лабо�
раторного штативу, а під нею ставлять склян�
ку для збирання рідини (фільтрату). Фільтру�
вання можна проводити, використовуючи
скляну паличку (мал. 19). 

⇒ ⇒

Нагрівання речовини у пробірці. Верхню
частину пробірки з речовиною чи розчином
закріплюють у пробіркотримачі або в лапці
лабораторного штатива (мал. 20). Запалюють
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а б

спиртівку чи сухе пальне. Спершу рівномірно
нагрівають усю пробірку, а потім, у верхній
зоні полум’я, де температура найвища, — ту
її частину, в якій міститься речовина або
розчин. Після досліду гарячу пробірку не
виймають із пробіркотримача, а кладуть
разом із ним для охолодження на керамічну
або металеву підставку. Якщо пробірку було
закріплено в штативі, її залишають охоло�
джуватися в ньому. Спиртівку або сухе пальне
гасять.

Нагрівання речовини або випарювання
рідини в порцеляновій чашці. У лабораторно�
му штативі за допомогою муфти закріплюють
кільце і розміщують у ньому порцелянову
чашку з речовиною або розчином. Запалюють
спиртівку. Кільце має бути встановлене так,
щоб нижня частина чашки перебувала у верх�
ній частині полум’я (мал. 21). 

Випарювання рідини на предметному склі.
Предметне скло закріплюють у пробіркотри�
мачі. За допомогою скляної палички, трубки
або піпетки наносять на скло кілька крапель
водного розчину і рівномірно нагрівають над
полум’ям усю поверхню скла (мал. 22) до
повного випаровування води. Після досліду
гаряче скло кладуть разом із пробіркотрима�
чем для охолодження на керамічну або мета�
леву підставку.

Мал. 20. 

Нагрівання
рідини 
у пробірці:
а — закріпленій 
у пробірко+
тримачі; 
б — закріпленій 
у штативі 
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Правила безпеки 
під час роботи в хімічному кабінеті

1. Кожний дослід виконуйте чітко за інструкцією, вміщеною в
підручнику, та згідно з рекомендаціями вчителя.

2. Досліди з використанням або утворенням шкідливих летких
речовин, а також газів із різким запахом здійснюйте у витяж+
ній шафі з увімкненим мотором. 

3. За перебігом досліду в пробірці спостерігайте через її стінки.
Не можна дивитися на речовини в отвір пробірки, особливо під
час нагрівання.

4. Під час роботи з вогнем будьте особливо уважними і обереж+
ними. 

5. Нагрівайте пробірку з розчином або речовиною рівномірно.
При цьому заборонено наливати або насипати в неї будь+яку
речовину. Не ставте гарячу пробірку в пластмасовий штатив. 

6. Категорично забороняється брати речовини руками, пробува+
ти їх на смак, розсипати, розбризкувати або підпалювати.

7. Для дослідів використовуйте лише чистий і неушкоджений
лабораторний посуд.

8. Якщо на шкіру потрапила будь+яка речовина, струсіть її, змий+
те великою кількістю проточної води й одразу зверніться до
вчителя або лаборанта. 

9. Після виконання дослідів ретельно помийте руки з милом. 
10. Не вживайте їжі в хімічному кабінеті.
11. У разі нещасного випадку негайно зверніться до вчителя.

Мал. 21. 

Нагрівання рідини 
в порцеляновій чашці 

Мал. 22. 

Випарювання рідини 
на предметному склі
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Ці правила важливо пам’ятати ще й тому,
що деякі з них можуть знадобитися в повсяк�
денному житті. Заходи безпеки під час роботи
з фарбами, органічними розчинниками, мий�
ними засобами, отрутохімікатами, іншими
товарами побутової хімії вказано на упаков�
ках або етикетках (мал. 23).

Мал. 23. 

Етикетка 
на банці 
з лаком 
для підлоги 

В И С Н О В К И

На уроках хімії вчитель і учні здійснюють
різні операції з речовинами, їхніми розчина�
ми. Найчастіше доводиться наливати в 
пробірки воду і розчини, перемішувати їх,
нагрівати, іноді — випарювати, фільтрувати,
виявляти запах речовин.

Під час виконання хімічного експерименту
учні мають дотримуватися правил безпеки. 

?
15. Доберіть правильні закінчення речення: 

Нагрівати пробірку з речовиною треба ...
а) тримаючи її рукою біля отвору; 
б) попередньо закріпивши її в пробіркотримачі; 
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в) спочатку всю, рухаючи в полум’ї, а потім — лише ту части=
ну, де міститься речовина; 

г) тільки в тій частині, де міститься речовина. 
16. Чому для перемішування рідини у склянці іноді використовують

скляну паличку із гумовим наконечником (шматочком гумової
трубки)?

17. Який вид посуду доцільно використати для переливання значної
кількості рідини з однієї пляшки в іншу? 

18. Яких правил безпеки слід дотримуватися під час досліду, що перед=
бачає нагрівання?

19. Чому речовини під час хімічного експерименту нагрівають у скля=
ному або керамічному посуді, але не в пластмасовому?

20. Які правила безпеки, наведені в параграфі, є актуальними під час
ремонтних робіт у квартирі?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Будова полум’я.
Найпростіші операції 
в хімічному експерименті 

Перед виконанням практичної роботи уважно про�
читайте правила безпеки в хімічному кабінеті (с. 28) і
чітко їх дотримуйтеся. 

Будьте обережними з вогнем.

ДОСЛІД 1
Вивчення будови полум’я

Запаліть свічку. Ви побачите, що полум’я неодно�
рідне (мал. 24). У нижній, темній, частині полум’я
температура невисока. Через нестачу повітря горіння
тут майже не відбувається. Парафін, з якого виготовле�
но свічку, спочатку плавиться, а потім перетворюється
на газоподібні горючі речовини. 
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У середній частині полум’я температура вища. Тут
частина речовин згоряє, а решта перетворюється на
горючі гази і часточки сажі, які розжарюються і сві�
тяться. Тому ця частина полум’я найяскравіша.

Доведіть наявність часточок сажі, помістивши в
середню частину полум’я порцелянові чашку або шпа�
тель. Що спостерігаєте?

Верхня частина полум’я має найвищу температуру.
У ній усі речовини згоряють повністю; при цьому утво�
рюються вуглекислий газ і водяна пара. 

Під час проведення хімічних дослідів нагрівати
речовини потрібно у верхній частині полум’я, де
температура найвища.

ДОСЛІД 2
Приготування розчину солі

Шпателем відберіть із банки невелику кількість
кухонної солі1 (1/4—1/3 чайної ложки) і помістіть її в
хімічну склянку об’ємом 50 мл. Долийте до солі воду 
(не більше половини склянки) і перемішуйте скляною
паличкою до повного розчинення речовини.

t3 > t2 > t1

t3

t2

t1

Мал. 24. 

Будова 
полум’я

1 Учитель може замінити кухонну сіль на кальциновану соду або
забарвлену речовину (наприклад, мідний купорос).
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ДОСЛІД 3
Переливання розчину

Обережно перелийте частину розчину солі зі склян�
ки в пробірку до 1/4—1/3 її об’єму. Після цього пере�
лийте приблизно 2 мл розчину із цієї пробірки в іншу.
Обидві пробірки поставте у штатив.

ДОСЛІД 4
Нагрівання рідини в пробірці, 
закріпленій у лабораторному штативі

Пробірку із 2 мл розчину солі закріпіть похило в лапці
лабораторного штатива ближче до отвору. Запаліть
спиртівку1. Відрегулюйте висоту положення лапки в
штативі так, щоб нижня частина пробірки перебувала у
верхній частині полум’я. Обережно візьміть спиртівку в
руку і рівномірно прогрійте всю пробірку. Потім постав�
те спиртівку під пробірку і нагрівайте розчин у ній до
закипання. Не допускайте викиду рідини із пробірки!

Відставте спиртівку, не гасячи полум’я, для наступ�
ного досліду.

Пробірку з розчином після її охолодження вийміть
із лапки лабораторного штатива і поставте в штатив
для пробірок. 

ДОСЛІД 5
Нагрівання рідини в пробірці, 
закріпленій у пробіркотримачі

Закріпіть другу пробірку з розчином солі у пробір�
котримачі. Спочатку рівномірно нагрійте всю пробірку,
а потім — ту її частину, де міститься рідина. Тільки�но
розчин закипить, відставте спиртівку і погасіть
полум’я, накривши ковпачком.

1 Замість спиртівки можна використати сухе пальне.
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Не виймаючи пробірку із пробіркотримача, вилий�
те гарячий розчин у склянку і покладіть пробірку
разом із пробіркотримачем на спеціальну підставку
для охолодження. Не ставте гарячу пробірку в
пластмасовий штатив.

?
21. Із яких частин складається полум’я? Охарактеризуйте їх.
22. У якому випадку рідина в колбі закипить швидше — коли дно посу=

дини перебуває у верхній чи нижній частині полум’я? Відповідь
обґрунтуйте. 

23. Чому при нагріванні пробірки потрібно спочатку її всю прогріти?
24. У який бік слід спрямовувати пробірку при нагріванні в ній рідини? 
25. Чому не можна ставити гарячу пробірку в пластмасовий штатив?
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5555 Речовини. Атоми, молекули

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� розрізняти речовини і фізичні тіла;
�� відрізняти матеріали від інших речовин та їхніх

сумішей;
�� пригадати відомості про найменші частинки

речовини — атоми і молекули.

Речовина. У повсякденному житті ми стика�
ємося з багатьма речовинами. Серед них — вода,
цукор, кухонна сіль, харчова сода, лимонна
кислота, крейда,  залізо, золото… Цей перелік
можна значно розширити. У сотні разів більше
речовин добувають і використовують хіміки в
лабораторіях. 

Хімію починають вивчати з ознайомлення
із різними речовинами, їхніми найменшими
частинками, властивостями. Ця наука, як і
математика, біологія, фізика та інші науки,
має свою мову, терміни, поняття, закони.

Від того, наскільки успішними будуть ваші
перші кроки у світі хімії, залежать формуван�
ня інтересу до цієї науки і майбутні досягнен�
ня в навчанні. 

1розділ

Початкові 
хімічні поняття
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Деякі речовини, які є в природі, можна
добути з інших речовин. Так, при нагріванні
марганцівки виділяється кисень, а при нагрі�
ванні крейди — вуглекислий газ. Учені за
високої температури і великого тиску пере�
творюють графіт на алмаз. Щоправда, криста�
лики штучних алмазів дуже дрібні й непри�

Нині відомо понад 20 млн речовин. Багато з
них трапляється в природі (мал. 25). У повітрі
є різні гази, серед яких переважають азот і
кисень; у річках, морях, океанах — крім води,
розчинені в ній речовини; у земній корі —
численні мінерали, руди тощо. Велика кіль�
кість речовин міститься в живих організмах. 

Мал. 25. 

Природні 
речовини

Алюмінію, цинку, ацетону, вапна, поліети�
лену, багатьох інших речовин у природі
немає; їх виробляють на заводах (мал. 26).

Мал. 26. 

Речовини, 
добуті 
людиною

Гіпс Мармур Малахіт

Алюміній Ацетон Мідний купорос
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датні для виготовлення ювелірних прикрас.
Їх використовують у бурильних і шліфуваль�
них пристроях, інструментах для обробки
металів і каменю.

Невід’ємною ознакою речовини є маса. Світ�
лові промені, електричне та магнітне поля не
мають маси і тому до речовин не належать. 

Із речовин складаються фізичні тіла. Фізич�
ними тілами є, наприклад, крапля води, кри�
стал мінералу, уламок скла, зерно пшениці,
яблуко, горіх, а також предмети, виготовлені
людиною, — годинник, іграшка, книжка,
намисто тощо.

�Назвіть речовини, з яких складаються такі
фізичні тіла: крижина, цвях, олівець.

Для речовин або їхніх сумішей, які викори�
стовують у будівництві, для виготовлення різ�
ного обладнання, предметів побутового вжит�
ку, художніх виробів, існує загальна назва —
матеріали (мал. 27). Першими матеріалами
в історії людства були ті, які надавала приро�
да, — деревина, камінь, глина. Згодом люди
навчилися виплавляти залізо та інші метали,
виробляти скло, вапно, цемент. У наш час
замість традиційних матеріалів дедалі ширше
використовують різноманітні пластмаси. 

� Із яких матеріалів можуть бути виготовлені
ваза, тарілка, стілець?

Граніт Пінопласт Лінолеум

Мал. 27. 

Будівельні
матеріали
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Агрегатні стани речовини. Відомо три агре�
гатні стани речовини — твердий, рідкий і
газоподібний. 

Під час нагрівання більшість твердих речо�
вин плавиться, а рідини закипають, перетво�
рюючись на пару. При зниженні температури
відбуваються зворотні перетворення. Гази за
високого тиску зріджуються. За усіх цих явищ
атоми і молекули не руйнуються. Отже, речо�
вина, змінюючи свій агрегатний стан, не пере�
творюється на іншу.

Кожний знає про три агрегатні стани води,
які існують у природі: лід, вода, водяна пара.
Але для цукру, наприклад, відомі два агрегатні
стани — твердий і рідкий. При нагріванні
цукор спочатку плавиться, потім утворена ріди�
на темніє, і з’являється неприємний запах. Це
свідчить про перетворення цукру на інші речо�
вини. Отже, газоподібного стану для цукру не
існує. Графіт не можна розплавити; за темпера�
тури 3500 °С він одразу перетворюється на пару.

ККррииссттааллііччнніі  ттаа  ааммооррффнніі  ррееччооввииннии.. Розглядаючи
кухонну сіль і цукор крізь збільшувальне скло,
можемо помітити, що часточки солі мають форму
куба, а цукру — іншу форму, переважно теж пра"
вильну, симетричну. Кожна така часточка є криста"
лом. Кристал — це самоутворене фізичне тіло, що
має плоскі грані та прямі ребра. Отже, сіль 
(мал. 28, а) і цукор — кристалічні речовини. До
таких речовин належать лимонна кислота, глюко"
за, більшість мінералів, метали тощо. У багатьох
випадках кристали дуже дрібні. Форма кристалу
зумовлена певним (упорядкованим) розміщенням
у ньому найменших частинок речовини. 

Скло — не кристалічна, а аморфна1 речовина.
Якщо його подрібнити, то отримаємо безформні
уламки (мал. 28, б). Аморфними речовинами є
крохмаль, поліетилен та ін.

1 Термін походить від грецьких префікса а� (означає заперечення) і
слова morphё — форма.
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Атоми, молекули. На уроках природознав�
ства ви дізналися про те, що речовини склада�
ються з безлічі найдрібніших, невидимих
навіть у потужний мікроскоп частинок — ато�
мів, молекул.

Атом1 — найменша частинка речовини, яка не має елек�
тричного заряду і складається з ядра і електронів, що руха�
ються навколо нього. 

Ядра атомів заряджені позитивно, а елек�
трони мають негативний заряд (мал. 29).

Мал. 28. 

Кристалічна (а) 
і аморфна (б)
речовини: 
а — кам’яна
сіль; б — скло

а б

1 Слово походить від грецького atomos — неподільний.
2 Слово походить від латинського слова moles (маса), зменшуваль�

ного суфікса cula і в перекладі означає «маленька маса».

Мал. 29. 

Модель
найпростішого
атома

електрон

ядро

+

–

Атоми можуть відрізнятися один від одного
за складом (наприклад, за кількістю електро�
нів), а також за масою.

Атомами утворена невелика кількість речо�
вин. Серед них — графіт, алмаз, деякі мінера�
ли, декілька газів. 

Молекула2 — частинка речовини, яка складається з двох
або більшої кількості сполучених атомів.
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Газ водень складається з молекул, у кож�
ній з яких міститься два однакових атоми 
(мал. 30, а). У молекулі води — три атоми
(мал. 30, б); два з них однакові, такі самі, що
і в молекулі водню, а третій — іншого складу
і майже в 16 разів важчий.

а б

Мал. 30. 

Моделі 
молекул:
а — водню;
б — води

Молекулярних речовин — більшість. Серед
них — майже всі гази, органічні речовини (за
деякими винятками), кислоти тощо.

Атоми і молекули в газах і рідинах безладно
рухаються, а в твердих речовинах перебува�
ють у певних «позиціях» і зазнають незнач�
них коливань.

В И С Н О В К И

Фізичні тіла складаються з речовин.
Невід’ємна ознака речовини — маса. 

Більшість речовин може перебувати у
трьох агрегатних станах — твердому, рідкому
й газоподібному.

Речовини та їхні суміші, які використову�
ють у будівництві, для виготовлення облад�
нання, різних предметів, називають матеріа�
лами.

Атом — найменша частинка речовини, яка
не має електричного заряду і складається з
ядра і електронів, що рухаються навколо
нього.

Молекула — частинка речовини, яка скла�
дається з двох або більшої кількості сполуче�
них атомів.
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6666

?
26. Виберіть серед наведених слів і словосполучень ті, які стосуються

речовин: стіл, мідь, пластмасова пляшка, спирт, газета, цукор,
водяна пара, срібний ланцюжок. 

27. Знайдіть відповідність:
Речовина Фізичне тіло

1) золото; а) ножиці;
2) залізо; б) каблучка;
3) поліетилен; в) вітрина;
4) скло; г) господарчий пакет.

28. Назвіть у наведеному переліку будівельні матеріали: гіпс, віск,
скло, графіт, цемент, гліцерин, капрон, мармур.

29. Наведіть приклади: 
а) кількох різних предметів, виготовлених з одного й того самого

матеріалу; 
б) предмета, виготовленого з кількох матеріалів; 
в) двох матеріалів, з яких виготовляють аналогічні предмети.

30. Яка частинка є найменшою — електрон, молекула чи атом?
31. Чи має молекула електричний заряд? Чи містяться в ній електрони?

Фізичні властивості речовин.
Як вивчають речовини

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� з’ясувати, які властивості речовин називають
фізичними;

�� навчитися характеризувати речовини за фізич=
ними властивостями;

�� підготуватися до експерименту з вивчення речо=
вин.

Кожна речовина має певні властивості. 

Властивості речовини — це ознаки, за якими речовина
відрізняється від іншої або подібна до неї.

Фізичні властивості речовин. Залізо легко
відрізнити від деревини за кольором, особли�
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вим блиском, а також на дотик: метал завжди
здається холоднішим, бо краще проводить
теплоту. Використовуючи магніт, бачимо, що
залізо притягується до нього, а деревина — ні.
На відміну від заліза деревина у воді не тоне,
бо її густина менша за густину води, а густина
заліза — більша. 

Властивості речовини, які виявляють спостереженням або
вимірюваннями, не перетворюючи її на іншу речовину,
називають фізичними. 

Найважливішими фізичними властивостя�
ми речовини є:

• агрегатний стан за певних температури й
тиску;

• колір, блиск (або їх відсутність);
• запах (або його відсутність);
• розчинність (або нерозчинність) у воді;
• температура плавлення;
• температура кипіння;
• густина;
• теплопровідність; 
• електропровідність (або неелектропровід�

ність).
Перелік фізичних властивостей твердих

речовин можна розширити, включивши до
нього твердість, пластичність (або крихкість).
Описуючи рідину, зазначають, якою вона є —
рухливою чи оліїстою.

Колір речовини, запах і смак визначають за
допомогою органів чуття, а густину, електро�
провідність, температури плавлення та кипін�
ня — вимірюваннями.

Відомості про фізичні властивості багатьох
речовин вміщено у спеціальній літературі,
зокрема в довідниках.

Більшість фізичних властивостей речовини
залежить від її агрегатного стану. Так, густина
льоду, води і водяної пари різна. Газуватий
кисень безбарвний, а рідкий — блакитний.
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Температури кипіння речовин змінюються зі
зміною тиску. Наприклад, вода за пониженого
тиску закипає при температурі, нижчій від 
100 °С. Густина будь"якого газу залежить від тиску
і температури.

Знання фізичних властивостей нерідко
допомагає «впізнавати» речовини. Напри�
клад, єдиний метал червоного кольору — мідь.
Солоний смак має лише кухонна сіль. Йод —
майже чорна тверда речовина, яка при нагрі�
ванні перетворюється на темно�фіолетову пару
(мал. 31). Для визначення багатьох речовин
беруть до уваги сукупність їхніх властивостей.

Мал. 31. 

Нагрівання 
йоду

Крім фізичних властивостей кожна речови�
на має хімічні властивості. Вони виявляються
в здатності речовини до перетворень на інші
речовини. Про ці властивості йтиметься далі. 

Як вивчають речовини. На уроках хімії ви
працюватимете з різними речовинами. Вам
необхідно вміти описувати їх зовнішній
вигляд, виявляти певні властивості, порівню�
вати з іншими речовинами, навчитися відріз�
няти одну речовину від іншої. 

Вивчаючи речовину, вчені�хіміки визна�
чають:

• її фізичні властивості;
• склад речовини, тобто те, з яких части�

нок вона складається, скільки і яких ато�
мів містять її молекули; 
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• внутрішню будову речовини в твердому
стані (розміщення в ній найменших
частинок);

• хімічні властивості.
Склад речовини встановлюють, здійснюючи

її хімічний аналіз, а внутрішню будову дослі�
джують за допомогою спеціальних приладів. 

Ретельного вивчення потребують щойно
добуті речовини. Якщо нова речовина виявляє
властивості, цінні для практики, то для неї зна�
ходять відповідну сферу використання. Іноді
хімік вирішує дослідити відому речовину, щоб
підтвердити або уточнити відомості про неї. 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛIД № 1
Ознайомлення 
з фізичними властивостями речовин

Вам видано три пробірки, в яких містяться калійна
селітра1, графіт і поліетилен2. У вашому розпорядженні
є склянка з водою (або промивалка) і скляні палички. 

Опишіть речовини. Який вигляд мають часточки
кожної речовини? Це — кристалики, дрібні кусочки
довільної форми, порошок? З’ясуйте, чи розчиняють�
ся речовини у воді, легші або важчі вони за воду. 

Запишіть фізичні властивості речовин у таблицю:

1 Калійна селітра — мінеральне добриво.
2 Учитель може замінити графіт на сірку, мідні або залізні ошурки,

а поліетилен — на інший полімер.

Фізичні 
властивості

Речовина

Селітра

Агрегатний стан 
за звичайних умов

Колір

...

Графіт Поліетилен
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За якою властивістю (властивостями) можна відріз�
нити кожну речовину від двох інших? 

Назвіть властивості, подібні для двох речовин, трьох
речовин.

Хімічний експеримент. Хімія — експери�
ментальна наука. Вона не може існувати й
розвиватися без здійснення різноманітних
дослідів з речовинами.

Перед тим як розпочати експеримент, хімік
усвідомлює його мету, збирає інформацію про
речовини, з якими працюватиме. Потім він
складає план експерименту, визначає умови
його проведення. Під час досліду вчений спо�
стерігає за речовинами, фіксує зміни, що 
відбуваються з ними, здійснює необхідні
вимірювання. Результати спостережень, вимі�
рювань, відповідні обчислення він занотовує в
лабораторний журнал. Після завершення екс�
перименту хімік аналізує і пояснює отримані
результати, робить висновки.

Підсумком проведення низки дослідів може
бути виявлення певної закономірності. На
підставі багатьох закономірностей вчені ство�
рюють теорію. Сукупність теорій становить
основу кожної науки.

В И С Н О В К И

Властивості речовини — це ознаки, за
якими вона відрізняється від іншої речовини
або подібна до неї. Фізичні властивості визна�
чають спостереженням, вимірюваннями, без
перетворення речовини на іншу.

Досліджуючи речовину, вивчають її фізич�
ні та хімічні властивості, склад, внутрішню
будову.
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Хімічний експеримент здійснюють за пла�
ном, проводячи спостереження, вимірюван�
ня, обчислення. Отримані результати разом
із висновками записують у лабораторний
журнал.

?
32. Які властивості речовин називають фізичними? Які фізичні власти=

вості визначають візуально, а які — вимірюваннями?
33. Опишіть фізичні властивості крейди.
34. Які речовини, що є у вас вдома, можна виявити за запахом?
35. У посудинах без етикеток містяться парфуми, олія, кухонна сіль,

кусочки заліза і граніту. За якими властивостями речовин можна
визначити вміст кожної склянки?

36. Назвіть кілька твердих речовин, які ви можете легко відрізнити від
усіх інших.

37. Що визначає хімік, вивчаючи речовину?
38. Якими мають бути ваші дії та їх послідовність, якщо необхідно здій=

снити хімічний експеримент?
39. Учень записував спостереження під час хімічного експерименту не

в зошиті, а на аркушиках паперу, вирваних із нотатника. Учитель
визнав це за недолік роботи учня. Як ви думаєте, чому?

НА ДОЗВІЛЛІ

Властивості деяких речовин

Напишіть на окремих папірцях назви речовин: кухонна сіль 
«Екстра», цукрова пудра, крохмаль. Насипте на кожний папірець по
кілька грамів відповідної речовини. 

Опишіть зовнішній вигляд речовин. 
Потріть кожну речовину пальцями і виявіть, наскільки дрібними

є її часточки. 
Випробуйте речовини на смак. (Із речовинами, які є в хімічній

лабораторії, це робити категорично заборонено.) 
З’ясуйте, чи розчиняється кожна речовина у воді. 
Занотуйте результати спостережень і випробувань у таблицю,

аналогічну поданій для лабораторного досліду 1 (с. 43). 
Як можна відрізнити кожну речовину від інших?
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Чисті речовини і суміші 

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� переконатися в тому, що абсолютно чистих речо=
вин не існує;

�� розрізняти однорідні й неоднорідні суміші речо=
вин;

�� з’ясувати, в яких сумішах фізичні властивості
речовин зберігаються, а в яких — ні.

Чисті речовини і суміші. У кожній речовині
завжди міститься певна кількість домішок,
тобто інших речовин. Вони потрапляють до неї
під час її добування, зберігання або викорис�
тання. Речовину, в якій домішок дуже мало
(наприклад, менше 1 г в 1 кг), прийнято вважа�
ти чистою. З такими речовинами працюють у
науковій лабораторії, шкільному хімічному
кабінеті. Чисті цукор і кухонну сіль ми вико�
ристовуємо як харчові продукти.

Якщо вміст домішок у речовині істотний,
тоді маємо суміш речовин. У природі дуже
рідко трапляються чисті речовини, а переважа�
ють суміші. Те саме стосується харчових про�
дуктів, лікарських і косметичних засобів, това�
рів побутової хімії, будівельних матеріалів.

Кожну речовину, що міститься в суміші,
називають компонентом.

Існують однорідні й неоднорідні суміші.
Однорідні суміші. Додамо невелику пор�

цію цукру в склянку з водою і будемо перемі�
шувати, доки весь цукор не розчиниться.
Рідина матиме солодкий смак. Отже, цукор
не зник, а залишився в суміші. Проте його
кристаликів ми не побачимо, навіть розгля�
даючи краплю рідини у потужний мікро�
скоп. Виготовлена суміш із цукру і води є
однорідною (мал. 32); у ній рівномірно пере�
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мішані найдрібніші частинки (молекули)
цих речовин. 

Мал. 32. 

Однорідна 
суміш 
(водний 
розчин 
цукру)

Суміші, компоненти яких неможливо виявити спостере�
женням, називають однорідними.

Більшість металічних сплавів — також
однорідні суміші. Так, у сплаві золота з
міддю, який використовують для виробниц�
тва ювелірних прикрас, відсутні червоні
часточки міді й жовті часточки золота. 

Із матеріалів, що є однорідними сумішами
речовин, виготовляють багато предметів різ�
номанітного призначення (мал. 33).

До однорідних сумішей належать усі сумі�
ші газів, у тому числі й повітря. Відомо чима�
ло однорідних сумішей рідин. Така суміш
утворюється при змішуванні, наприклад,
спирту і води.

Мал. 33.

Предмети,
виготовлені 
з однорідних
сумішей
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�Наведіть свій приклад однорідної суміші.

Однорідні суміші ще називають розчинами,
навіть якщо вони тверді або газоподібні.

За деякими фізичними властивостями
однорідні суміші відрізняються від їх компо�
нентів. Так, сплав олова зі свинцем, який
використовують для паяння, плавиться за
нижчої температури, ніж чисті метали. Вода
закипає за температури 100 °С, а водний роз�
чин кухонної солі — за вищої температури.
Якщо воду охолодити до температури 0 °С,
вона почне перетворюватися на лід. Розчин
солі за цих умов лишається рідиною. У
цьому можна переконатися взимку, коли
дороги і тротуари, вкриті льодом, посипають
сіллю або сумішшю солі з піском. Лід під
дією солі плавиться, й утворюється її водний
розчин, який на слабкому морозі не замер�
зає. А пісок потрібен для того, щоб дорога не
була слизькою.

Неоднорідні суміші. Вам відомо, що крейда
не розчиняється у воді. Якщо її порошок вси�
пати у склянку з водою, то в утвореній суміші
завжди перебуватимуть часточки крейди, які
видно неозброєним оком. 

Суміші, компоненти яких можна виявити спостереженням,
називають неоднорідними.

До неоднорідних сумішей (мал. 34) нале�
жить більшість мінералів, ґрунт, будівельні
матеріали, живі тканини, каламутна вода,
молоко і чимало інших харчових продуктів,
деякі лікарські й косметичні засоби. 

�Наведіть свій приклад неоднорідної суміші.

Деякі суміші мають загальні назви. Неодно�
рідну суміш рідини і газу називають піною.
Вона утворюється, наприклад, коли у склянку
наливають із пляшки газований напій (компо�
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ненти піни — рідина і вуглекислий газ) або
перемішують розчин прального засобу (компо�
ненти піни — рідина і повітря). Добре струше�
ну суміш двох рідин, які не розчиняються
одна в одній, називають емульсією. Прикла�
дом емульсії є молоко; його головні складо�
ві — вода і рідкі жири. Якщо перемішати ріди�
ну із нерозчинною в ній добре подрібненою
твердою речовиною (наприклад, крейдою), то
отримаємо суспензію. В атмосфері нерідко
утворюються аерозолі — дим, туман.

� У яких агрегатних станах перебувають ком�
поненти в аерозолях? 

У неоднорідній суміші фізичні властивості
компонентів зберігаються. Якщо цукор змі�
шати з борошном або крохмалем, то ці суміші
також матимуть солодкий смак. Залізні

Мал. 34. 

Неоднорідні 
суміші: 
а — мінерал 
із часточками
золота; 
б — суміш 
води і сірки;
в — суміш 
води та олії; 
г — суміш 
газу з рідиною

в г

а б



50

ошурки, змішані з мідними або алюмінієви�
ми, не втрачають здатності притягуватися до
магніту. Вода в суміші з піском, крейдою або
глиною замерзає за температури 0 °С і заки�
пає за 100 °С.

В И С Н О В К И

Кожна речовина містить домішки. Чистою
вважають речовину, в якій кількість домішок
незначна. 

Суміші речовин бувають однорідними і не�
однорідними. В однорідній суміші (розчині)
окремі речовини, або компоненти, не можна
виявити спостереженням, а в неоднорідній
суміші це можливо. 

Деякі фізичні властивості однорідної сумі�
ші відрізняються від властивостей її компо�
нентів. У неоднорідній суміші властивості
компонентів зберігаються. 

?
40. Поясніть, чому абсолютно чистих речовин не буває.
41. Які типи сумішей речовин існують і чим вони різняться?
42. Запишіть наведені слова і словосполучення у відповідні стовпчики

поданої нижче таблиці: алюміній, ртуть, йодна настоянка, граніт, лід
із джерельної води, вуглекислий газ, залізобетон. 

Чисті речовини Суміші
однорідні неоднорідні

43. Який популярний напій залежно від способу приготування буває
однорідною або неоднорідною сумішшю? 

44. Чи можна водний розчин кухонної солі перетворити на неоднорід=
ну суміш? Якщо так, то як це зробити? 

45. Наведіть 1—2 приклади металічних сплавів (однорідних сумішей
металів). Які переваги мають ці сплави у використанні порівняно з
чистими металами — їхніми компонентами?  



8888

51

Методи розділення сумішей

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� з’ясувати суть основних методів розділення сумі=
шей речовин;

�� обирати метод розділення суміші залежно від її
типу, агрегатного стану і властивостей компо=
нентів.

Часто виникає потреба виділити із суміші
один компонент (наприклад, добуте вугілля
відокремлюють від негорючих речовин) або
очистити певну речовину від домішок. Іноді із
суміші вилучають кожний компонент для
його подальшого використання. На уроках
природознавства ви дізналися про такі методи
розділення сумішей, як відстоювання, випа�
рювання, а також навчилися проводити філь�
трування. Відомі й інші методи розділення
сумішей. Обираючи метод, враховують тип
суміші, агрегатні стани компонентів та їхні
відмінності за фізичними властивостями 
(схема 3). 

Схема 3 
Методи розділення сумішей

відстоювання фільтрування дія магніту випарювання перегонка, 
або дистиляція

(пісок і вода,
олія і вода)

(крейда і вода,
глина і вода)

(водний розчин
кухонної солі)

(нафта)(залізні ошурки
і тирса)

неоднорідних однорідних

МЕТОДИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ

Відстоюванням можна розділити неодно�
рідну суміш твердої речовини і рідини або
аналогічну суміш двох рідин. Речовина, що
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має більшу густину, поступово накопичується
в нижній частині суміші. Наприклад, глина,
змішана з водою, осідає на дно посудини, а
деревна тирса спливає. Струшена суміш води і
бензину за короткий час розділяється на два
шари. У верхньому шарі виявляємо легшу
рідину — бензин, а в нижньому — воду. 

Неоднорідні суміші, в яких тверді часточки
надто повільно осідають у рідині, розділяють
центрифугуванням. Основою лабораторної цент"
рифуги (мал. 35) є ротор, у якому закріплюють
спеціальні пробірки з неоднорідною сумішшю
твердої та рідкої речовин. Під час обертання
ротора в пробірках відбувається осадження
твердої речовини (вона має більшу густину), а
над нею залишається прозора рідина. 

Центрифуга є у пральній машині. Білизна
відокремлюється в ній від рідини, яка витікає
через невеликі отвори у стінках центрифуги в
нижню частину машини. 

Мал. 35. 

Лабораторна
центрифуга

Неоднорідну суміш твердої речовини і ріди�
ни або твердої речовини і газу можна розділи�
ти фільтруванням (с. 26). Із цією метою
суміш пропускають через фільтр — спеціаль�
ний папір або тканину, вату, пісок. Часточки
твердої речовини затримуються фільтром, а
рідина чи газ проходить крізь його пори, про�
міжки між волокнами або часточками.



53

Процес фільтрування покладено в основу
роботи респіратора — пристрою, який вико�
ристовують люди, що працюють у запиленому
просторі. Він містить фільтри, які перешко�
джають потраплянню пилу в легені (мал. 36).
Найпростіший респіратор — пов’язка з кіль�
кох шарів марлі. Фільтр, який вилучає пил із
повітря, є також у пилососі.  

Мал. 36. 

Робітник 
у респіраторі 

За допомогою магніту з промислових і побу�
тових відходів вилучають залізо. У такий спо�
сіб збагачують залізну руду — магнетит. 
Завдяки здатності часточок цієї руди притягу�
ватися до магніту її відокремлюють від піску,
глини, ґрунту.

Для виділення твердої речовини із суміші з
леткою рідиною1 використовують випарюван�
ня (с. 27). Суміш поміщають у відкриту посу�
дину і нагрівають. Рідина поступово перетво�
рюється на пару, а в посудині залишається
тверда речовина.

Перегонка, або дистиляція2 — метод розді�
лення сумішей (переважно однорідних) рідин,

1 Рідину називають леткою, якщо вона має невисоку температуру
кипіння. Серед таких рідин — медичний ефір (температура кипіння
за тиску 760 мм рт. ст. +34,6 °С), ацетон (+56,5 °С), етиловий спирт
(+78,3 °С), вода (+100 °С).

2 Термін походить від латинського слова distillatio — стікання 
краплинами.



Перегонкою очищують водопровідну воду
від домішок. Отриману чисту воду називають
дистильованою. Її використовують у науково�
дослідних лабораторіях, у виробництві речо�
вин для новітньої техніки, у фармакології для
приготування ліків тощо.
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а також очищення рідини від розчинених у
ній речовин. На заводах перегонкою нафти,
що є сумішшю багатьох речовин, добувають
бензин, гас, дизельне пальне. 

У лабораторії перегонку здійснюють так, як
зображено на мал. 37. При нагріванні суміші
рідин спочатку закипає речовина, яка має
найнижчу температуру кипіння. Її пара вихо�
дить із посудини, охолоджується, конденсу�
ється1, а утворена рідина стікає в приймач.
Коли цієї речовини не залишиться в суміші,
температура почне підвищуватись, і згодом
закипає інший компонент. У цей момент
приймач замінюють на інший. Нелеткі рідини
залишаються в посудині.

1 Термін походить від латинського слова condensatio — згущення,
ущільнення.

1

вода

вода із
водопроводу

3

4 5

1 — суміш рідин із різними  температурами кипіння; 2 — термометр; 
3 — водяний холодильник; 4 — приймач; 5 — вода з льодом

Мал. 37. 

Лабораторна 
установка 
для перегонки: 
а — звичайна; 
б — спрощена

а б

2
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Розділення різних сумішей відбувається і в
природі. Із повітря на земну поверхню осіда�
ють часточки пилу, а під час дощу і снігу —
потрапляють краплі води, сніжинки. Кала�
мутна вода при відстоюванні стає прозорою.
Вона також очищується від нерозчинних
речовин, проходячи крізь пісок. Після випа�
ровування води на берегах лиманів залиша�
ються солі, які були розчинені в ній. Із води,
що витікає зі свердловини, виділяються роз�
чинені гази.

Іноді мимовільне розділення сумішей є
небажаним. Це стосується деяких харчових
продуктів (майонез, соуси, креми), косметич"
них засобів. Щоб запобігти «руйнуванню» таких
сумішей, до них додають спеціальні речовини —
стабілізатори, емульгатори. Ці добавки обов’яз"
ково мають бути безпечними для організму
людини.

В И С Н О В К И

Існують різні методи розділення сумішей
на окремі речовини (компоненти). Їх обира�
ють з огляду на тип суміші, агрегатні стани і
фізичні властивості компонентів. 

Неоднорідні суміші розділяють відстою�
ванням, фільтруванням, іноді — за допомо�
гою магніту, а однорідні — випарюванням,
перегонкою (дистиляцією).

?
46. Знайдіть відповідність, врахувавши можливість застосування кіль=

кох методів розділення певної суміші.
Тип суміші                                   Метод розділення суміші

1) неоднорідна суміш двох рідин;             а) відстоювання;
2) однорідна суміш двох рідин;                 б) фільтрування;
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3) неоднорідна суміш рідини в) перегонка.
і твердої речовини;  

4) однорідна суміш рідини 
і твердої речовини;   

47. Які суміші можна розділити фільтруванням: 
а) суміш піску і глини; 
б) суміш спирту і мідних ошурків; 
в) суміш води і бензину; 
г) суміш води з кусочками пластмаси?

Назвіть речовини, що залишаться на фільтрі.
48. Який метод — фільтрування чи відстоювання — дає змогу розділи=

ти неоднорідну суміш рідкої та твердої речовин із мінімальними
втратами компонентів? 

49. Яку суміш доводилося розділяти вам або вашим батькам у домаш=
ніх умовах? Який метод було використано для цього? 

50. Як би ви розділили суміш: а) кухонної солі та крейди; б) спирту і
води? Які відмінності у властивостях речовин дають змогу викори=
стати обраний вами метод?

51. За матеріалами з інтернету підготуйте стисле повідомлення про те,
як у промисловості розділяють повітря на його головні компоненти —
азот і кисень. 

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Очищення води від накипу фільтруванням

Як відомо, у природній воді під час кип’ятіння з’являється неве=
лика кількість твердих часточок, які осідають на дно посудини, а
іноді й вкривають її стінки. Це — так званий накип. Він утворюєть=
ся із розчинених у воді речовин. Накип не завдає шкоди здоров’ю,
але його часточки, наприклад, у склянці чаю роблять напій непри=
вабливим.

Ви можете очистити воду від накипу за допомогою фільтруван=
ня. Візьміть господарську лійку, помістіть в її отвір змочений
водою жмуток вати1 (він слугуватиме фільтром) і легко натисніть
на нього. Вставте лійку в чисту скляну або пластмасову ємність.
Наливайте у лійку порціями прокип’ячену охолоджену воду, яка
містить накип. Прозора рідина стікатиме в посудину, а накип зали=
шиться на ваті.

Очистити воду від накипу можна й відстоюванням. 

1 Замість вати можна використати марлю, склавши її в кілька шарів.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Розділення неоднорідної суміші 

Перед виконанням практичної роботи уважно про�
читайте правила роботи і безпеки в хімічному кабінеті
(с. 17, 28). Ви маєте чітко їх дотримуватися.

Пригадайте, як слід поводитися зі спиртівкою,
сухим пальним, як нагрівати скляний і порцеляновий
лабораторний посуд. У разі потреби прочитайте відпо�
відний текст у параграфах 3 і 4. 

Будьте обережними з вогнем.

Видана вам суміш містить такі компоненти:
варіант 1 — деревні ошурки, пісок і кухонну сіль;
варіант 2 — ошурки парафіну, дрібні кусочки мід�

ного дроту і кальциновану соду.
У вашому розпорядженні — дві хімічні склянки,

промивалка з водою, скляна паличка, лійка, шпатель
або пластмасова ложечка, фільтрувальний папір, пор�
целянова чашка, пробіркотримач, спиртівка чи сухе
пальне, лабораторний штатив, керамічна або пластма�
сова підставка.

Розділіть суміш на компоненти. Візьміть до уваги,
що в кожній суміші є розчинна у воді речовина, а
також те, що один із нерозчинних компонентів лег�
ший за воду, а другий — важчий. 

План виконання роботи

ЕТАП 1
Змішування суміші з водою

У невелику склянку помістіть порцію суміші (2—3 г)
і налийте 20—30 мл води. За допомогою скляної палич�
ки перемішуйте вміст склянки протягом 1—2 хв. 
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Що спостерігаєте після припинення перемішуван�
ня? Який компонент суміші розчинився? Де накопи�
чився кожний із нерозчинних компонентів?

ЕТАП 2
Виділення 
нерозчинних компонентів суміші

Речовину, яка спливла на поверхню рідини, можна
вилучити двома способами — зібравши її шпателем
(пластмасовою ложечкою) або фільтруванням. 

Проведіть фільтрування, як описано в § 4. Наливай�
те рідину по скляній паличці у фільтр повільно, щоб у
нього не потрапив той компонент суміші, який знахо�
диться на дні склянки. 

Після фільтрування долийте у склянку трохи води,
перемішайте суміш, дочекайтесь осідання твердої речо�
вини і профільтруйте рідину через щойно використа�
ний фільтр. Таким чином вдається зменшити втрати
розчинного компонента, частина розчину якого зали�
шалася разом із кожним нерозчинним компонентом.

Обережно вийміть фільтр із ошурками деревини чи
парафіну і покладіть його на керамічну або пластмасо�
ву підставку. Із отриманою прозорою рідиною (фільт�
ратом) працюватимете на етапі 3.

До другого нерозчинного компонента суміші, який
залишився на дні склянки, додайте трохи води, пере�
мішайте суміш, дайте їй відстоятися, злийте воду і
перенесіть шпателем (ложечкою) тверду речовину зі
склянки на аркуш фільтрувального паперу. Можна
також змити цю речовину водою на новий фільтр,
використавши промивалку.

ЕТАП 3
Виділення 
розчинного компонента суміші

Розчинний компонент виділіть випарюванням його
розчину, добутого на етапі 2. Для цього фільтрат пере�



59

лийте зі склянки в порцелянову чашку, поставте її на
кільце штатива (c. 28, мал. 21), запаліть спиртівку і
обережно нагрівайте до повного випаровування води. 
(Щоб переконатися, що у фільтраті міститься розчин�
на речовина, потрібно випарити кілька крапель ріди�
ни на предметному склі.)

Під час виконання кожного етапу експерименту
записуйте в таблицю метод розділення суміші, свої
дії та спостереження, а після його завершення — вис�
новки: 

Номер 
і назва
етапу

1.

2. ...

...

Змішу�
вання
суміші 
з водою

Відстоювання До порції
суміші
доливаю
воду...

3.

Метод
розділення

суміші

Послідовність
дій

Спосте�
реження

Висновки

?
52. Чи можна добути кожний компонент виданої вам суміші без його

втрат? Відповідь обґрунтуйте.
53. Учень випарював рідину, нагріваючи її. Через якийсь час у посуди=

ні нічого не залишилося. Учень вирішив, що рідина була чистою
речовиною. Якщо ви з ним не згодні, вкажіть, які домішки могли
бути у вихідній речовині. 

54. Тверда речовина повністю розчинилася у воді. Чи можна вважати
цю речовину чистою? Відповідь поясніть.

55. Брусок парафіну забруднений піском. Як би ви очистили парафін
від цієї домішки? Які властивості речовин дають змогу здійснити
такий експеримент?
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Атоми. Хімічні елементи

Матеріал параграфа допоможе вам: 

�� з’ясувати склад атомів;
�� зрозуміти, що таке хімічний елемент;
�� засвоїти назви і символи хімічних елементів; 
�� використовувати періодичну систему як джерело

відомостей про хімічні елементи.

Атоми. Гіпотезу про те, що всі речовини
складаються з невидимих і неподільних
частинок — атомів, висунули ще давньогрець�
кі філософи. Наявність запаху деяких речо�
вин вони пояснювали рухом атомів і дією на
органи чуття, а процес розчинення — про�
никненням атомів однієї речовини між атома�
ми іншої речовини. 

Довести існування атомів вдалося лише в
ХІХ ст. за допомогою складних фізичних екс�
периментів. Водночас було з’ясовано, що атом
не є суцільною, монолітною частинкою. Він
складається з ядра і електронів. Одну з пер�
ших моделей атома — планетарну — було
запропоновано в 1911 р. Згідно з нею ядро зай�
має незначну частину об’єму атома, а електро�
ни рухаються навколо ядра (с. 38, мал. 29), як
планети навколо Сонця.

Електрон значно легший за атомне ядро.
Він має негативний заряд, що є найменшим
серед існуючих у природі. Тому величину
заряду електрона фізики обрали за одиницю
вимірювання зарядів найдрібніших частинок
(крім електронів існують ще й інші заряджені
частинки). Отже, заряд електрона дорівнює
–1. Цю частинку позначають так: е–. 

Ядро атома заряджене позитивно. Заряд
ядра і сумарний заряд усіх електронів атома
однакові за величиною, але протилежні за

Цікаво знати

Якщо атом 
збільшити 
до розмірів 
стадіону, то ядро
виглядатиме, 
як вишнева 
кісточка. 
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знаком. Тому атом є електронейтральним.
Якщо заряд ядра атома становить +1, то
такий атом містить один електрон, якщо 
+2, — два електрони і т. д.

ЙЙооннии.. Деякі атоми за певних умов можуть
втрачати один або кілька своїх електронів. У
цьому разі атом перетворюється на позитивно
заряджену частинку. Інші атоми здатні приєдну"
вати додаткові електрони й перетворюватися
на частинки з негативним зарядом. Такі заря"
джені частинки називають йонами. Якщо атом
втрачає один електрон, то утворюється йон із
зарядом +1, а якщо приєднує два електрони, то
заряд йона становить –2. Із протилежно заря"
джених йонів складається значна кількість
речовин, зокрема кухонна сіль.

Хімічні елементи. Атоми розрізняють за
величиною заряду їхніх ядер. 

Вид атомів із певним зарядом ядра називають хімічним

елементом.

Атоми із зарядом ядра +1 належать одному
хімічному елементу, із зарядом +2 — іншому
елементу і т. д.

Поняття «хімічний елемент» застосовують
для класифікації атомів. Із подібною метою,
наприклад, запроваджено сорти фруктів, ово�
чів, квітів тощо. Слід пам’ятати: хімічний
елемент — не частинка і не речовина (так само
сорт яблук — це не яблуко). Він не має агре�
гатного стану, густини, температур плавлен�
ня і кипіння, інших фізичних властивостей. 

Нині відомо 115 хімічних елементів. Заря�
ди ядер їхніх атомів становлять від +1 до
+112, а також +114, +116 і +118. 

Майже 90 елементів існують у природі, а
решта (як правило, з найбільшими зарядами
атомних ядер) — штучні елементи. Їхні атоми
добувають учені на унікальному обладнанні.



Символ
елемента

Заряд
ядра

атома
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Ядра таких атомів є нестійкими й розпада�
ються.

Інформацію про поширеність хімічних еле�
ментів у довкіллі, рослинах, організмі люди�
ни ви знайдете після параграфа в тексті під
заголовком «Для допитливих».

Назви хімічних елементів. Кожний еле�
мент має назву. Сучасні українські назви
майже всіх хімічних елементів походять від
латинських назв (табл. 1). Їх пишуть з великої
літери. Назви елементів використовують і для
відповідних атомів. 

Таблиця 1
Назви і символи деяких хімічних елементів

Назви хімічних елементів мають різне похо�
дження. Одні пов’язані з властивостями (кольо�
ром, запахом) або назвами речовин, інші — з
назвами планет, країн тощо. Декілька елемен�
тів названо на честь видатних учених. Серед
цих елементів — Менделевій, Ейнштейній,
Коперніцій. Походження деяких назв невідо�
ме, оскільки вони виникли дуже давно. 

� Яка ваша думка щодо походження назв
таких елементів: Скандій, Нептуній, Про�
метій, Нобелій?

Цікаво знати

До 1994 р. 
18 елементів
мали інші 
українські
назви. Їх 
можна знайти 
у виданих 
раніше 
підручниках 
з хімії.

+1 Гідроген Hydrogenium H

С

N

O

F

Si

P

S

Hg

Аш

Це

Ен

О

Фтор

Силіціум

Пе

Ес

Гідраргірум

Carboneum

Nitrogenium

Oxygenium

Fluorum

Silicium

Phosphorus

Sulfur

Hydrargyrum

Карбон

Нітроген

Оксиген

Флуор

Силіцій

Фосфор

Сульфур

Меркурій

+6

+7

+8

+9

+14

+15

+16

+80

Назва елемента

українська латинська

Вимова
символа
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Символи хімічних елементів. Крім назви,
кожний елемент має ще й скорочене позна�
чення — символ, або знак. У наш час викори�
стовують символи елементів, запропоновані
майже 200 років тому відомим шведським
хіміком Й.�Я. Берцеліусом. Вони складають�
ся з однієї латинської літери (першої в
латинських назвах елементів) або двох1. У
таблиці 1 такі літери в назвах елементів виді�
лено курсивом. 

Вимова символів майже всіх елементів збі�
гається з їхніми назвами. Наприклад, символ
елемента Йоду І читається «йод», а не «і», а
елемента Феруму Fe — «ферум», а не «фе».
Усі винятки зібрано в таблиці 1. 

У деяких випадках використовують загаль�
не позначення хімічного елемента — Е.

Символи і назви хімічних елементів
містяться в періодичній системі. 

Періодична система хімічних елементів. У
1869 р. російський хімік Д. І. Менделєєв
запропонував таблицю, в якій розмістив відо�
мі на той час 63 елементи. Її було названо
періодичною системою хімічних елементів. У
нашому підручнику надруковано два варіанти
періодичної системи — короткий (форзац І) і
довгий (форзац ІІ). 

Періодична система складається із гори�
зонтальних рядків, які називають періодами,
і вертикальних стовпчиків — груп. Перети�
наючись, вони утворюють клітинки, де
міститься найважливіша інформація про
хімічні елементи. Номери періодів указано
арабськими цифрами, а номери груп — рим�
ськими цифрами.

Кожну клітинку пронумеровано. У ній
міститься символ хімічного елемента, а під
ним — назва (мал. 38). 

Цікаво знати

Символи 
хімічних 
елементів 
у всіх країнах
одні й ті самі.

1 Символ одного з елементів, відкритих останніми роками, склада�
ється з трьох літер.
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