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Повторення вивченого в 7 класі.
Будова атома. Нуклони. Маса атома.   

Відносна атомна маса хімічного елемента Урок 1

1.	 Пригадай	 з	 курсу	 хімії	 7	 класу,	 що	 таке	 атом	 та	 з	 яких	 частинок	 він	 складається.	 Перевір	
себе,	переглянувши	відеофрагмент.

2.	 Розглянь	схему	будови	атома	 та	доповни	 її.

Атом

3.	 Спираючись	 на	 відеофрагмент,	 дай	 відповіді	 на	 запитання.	 У	 разі	 потреби	 звернись		
до	 тексту	на	с.	30.

•  Які частинки атома називають нуклонами?  
 

•  Як визначити кількість протонів в атомі хімічного елемента? Чому дорівнює це 
число? �
 

•  Чому атом є електрично нейтральним? �
 
 

4.	 Повтори	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Атом	—	найдрібніша	хімічно	неподільна	електрично	нейтральна		
частинка	речовини,	що	складається	з	позитивно	зарядженого	ядра		
й	негативно	заряджених	електронів,	розташованих	навколо	нього.

2.	 Ядро	атома	складається	з	нуклонів	—		
позитивно	заряджених	протонів	і	електрично	нейтральних	нейтронів.

3.	 Хімічний	елемент	—	вид	атомів	з	певним	зарядом	ядра.	 	
Заряд	ядра	атома	дорівнює	порядковому	(атомному)	 	
номеру	хімічного	елемента	в	періодичній	системі	 	
й	показує	кількість	протонів	у	ядрі	та	кількість	електронів	в	атомі.
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5.	 Розглянь	модель	атома.	Дай	відповіді	на	запитання.

•  Скільки електронів знаходиться навколо ядра зображеного 

атома? �

•  Який заряд має ядро зображеного атома?

 

•  Чи впливають нейтрони на заряд ядра атома? Чому?

 

 

6.	 Пригадай	 з	 курсу	 хімії	 7	 класу,	 що	 таке	 абсолютна	 й	 відносна	 атомні	 маси.	 Перевір	 себе,	
переглянувши	 презентацію.	 Дай	 відповіді	 на	 запитання.	 У	 разі	 потреби	 звернись	 до	 тексту	
на	с.	30.

•  Чому відносну атомну масу вимірюють в атомних одиницях маси, а не в грамах?

 

•  Яке числове значення атомної одиниці маси? �

•  Як можна визначити відносну атомну масу? �

 

•  Де наведено відносні атомні маси хімічних елементів?  

 

7.	 Повтори	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	 ).

1.	 Атомна	одиниця	маси	(а.о.м.)	—	одиниця	порівняння	маси	атомів	
хімічних	елементів	з	1/12	маси	атома	Карбону.

1 а.о.м. = 1/12 ma (C) = 1,66 ∙ 10–24 г

2.	 Відносна	атомна	маса	(Ar)	—	відношення	маси	атома	певного	 	
хімічного	елемента	до	1/12	маси	атома	Карбону.

Ar (Е) = 
m E

m
a

a1/12 C

( )
( )

8.	 Послуговуючись	 періодичною	 системою	 хімічних	 елементів	 Д.		І.	 Менделєєва,	 визнач,		
модель	атома	якого	хімічного	елемента	зображено	на	рисунку	 (див.	 завдання	5).	

 

	¾ Заповни	за	зразком	клітинку	періодичної	системи,	що	відповідає	визначеному	тобою	хіміч-
ному	елементу.	Зроби	відповідні	позначення.

N 7

Нітроген 14,007

Порядковий  номер  
елемента

Назва  елемента Відносна  атомна  маса

Символ   
елемента
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Домашнє  завдання

1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 ).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	
скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Атом	—	найдрібніша	хімічно	неподільна	електрично	нейтральна		
частинка	речовини,	що	складається	з	позитивно	зарядженого	ядра		
й	негативно	заряджених	електронів,	розташованих	навколо	нього.

2.	 Ядро	атома	складається	з	нуклонів	—		
позитивно	заряджених	протонів	і	електрично	нейтральних	нейтронів.

3.	 Хімічний	елемент	—	вид	атомів	з	певним	зарядом	ядра.	 	
Заряд	ядра	атома	дорівнює	порядковому	(атомному)	 	
номеру	хімічного	елемента	в	періодичній	системі	 	
й	показує	кількість	протонів	у	ядрі	та	кількість	електронів	в	атомі.

4.	 Атомна	одиниця	маси	(а.о.м.)	—	одиниця	порівняння	маси	атомів	хімічних	
елементів	з	1/12	маси	атома	Карбону.

1 а.о.м. = 1/12 ma (C) = 1,66 ∙ 10– 24 г

5.	 Відносна	атомна	маса	(Ar)	—	відношення	маси	атома	певного	 	
хімічного	елемента	до	1/12	маси	атома	Карбону.

Ar (Е) = 
m E

m
a

a1/12 C

( )
( )

2.	 Запиши	символи	хімічних	елементів:

у порядку зростання їхніх порядкових номерів — Fe, Cl, S, N, Ar, O, Li;

 

у порядку зменшення заряду ядра їхніх атомів — Al, Ag, He, Na, C, Si, Br.

 

3.	 Установи	 відповідність	 між	 символами	 хімічних	 елементів	 та	 їхніми	 відносними	 атомними	
масами,	послуговуючись	періодичною	системою.

Ne 24

B 20

S 11

Mg 32

Fe 28

Si 56

4.	 Послуговуючись	періодичною	системою,	визнач,	у	 скільки	разів…

атом Кальцію важчий за атом Неону  

атом Карбону важчий за атом Гелію  

атом Оксигену легший за атом Сульфуру  
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5.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного		
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Порядковий	
номер

Відносна	атомна	
маса

Li

N

P

Cr

Cu

Br

6.	 Розглянь	 модель	 атома.	 Пронумеруй	 у	 довільному	 порядку	 складові	 атома	 й	 напиши	 їхні	
назви.

1 —  

2 —  

3 —  

4 —  

5 —  

7.	 Послуговуючись	 періодичною	 системою	 хімічних	 елементів	 Д.		І.	 Менделєєва,	 визнач,		
модель	атома	якого	хімічного	елемента	зображено	на	рисунку	 (див.	 завдання	6).

 

	¾ Заповни	 клітинку	 періодичної	 системи,	 що	 відповідає	 визначеному	 тобою	 хімічному	 еле-
менту.	Зроби	відповідні	позначення.
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Урок 2

Повторення вивченого в 7 класі.
Нукліди. Ізотопи. Розв’язування задач на визначення 

відносної атомної маси хімічного елемента

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.

2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Пригадай	 склад	 атома.	 Поміркуй,	 чи	 існує	 зв’язок	 між	 масою	 атома	 та	 частинками,	 що	
входять	до	його	складу.

4.	 Переглянь	 презентацію	 про	 склад	 атома.	 Заповни	 таблицю.	 У	 разі	 потреби	 звернись		
до	 тексту	на	с.	31.

Субатомна	частинка Позначення Заряд
Відносна	атомна	маса	

(а.о.м.)

Протон p+

Нейтрон n0

Електрон e–

5.	 Повтори	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Нуклід	—	різновид	атома	з	певною	кількістю	протонів	і	нейтронів	у	ядрі.
2.	 Кожний	нуклід	характеризують	певними	числами:	 	

протонне	число	(Z)	указує	на	кількість	протонів	 	
і	дорівнює	заряду	ядра	атома;	 	
нейтронне	число	(N)	указує	на	кількість	нейтронів;	 	
масове	(нуклонне)	число	(А)	указує	на	загальну	кількість	нуклонів,	
дорівнює	сумі	протонного	й	нейтронного	чисел:	A = Z + N.

6.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Протонне	
число

Нейтронне	
число

Нуклонне	
число

Купрум

Цинк

Оксиген

Сульфур

Ферум

Магній

	¾ Порівняй	нуклонні	 числа	з	відносними	атомними	масами.

7.	 Як	 тобі	 відомо,	 відносна	 атомна	 маса	 приблизно	 дорівнює	 масовому	 (нуклонному)	 числу.	
Пригадай,	 чому	 відносна	 атомна	 маса	 майже	 завжди	 є	 дробовим	 числом,	 на	 відміну	 від	
нуклонного	числа,	 яке	є	цілим.

	¾ Перевір	себе,	переглянувши	презентацію	про	 ізотопи.
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8.	 Дай	відповіді	на	запитання.	У	разі	потреби	звернись	до	 тексту	на	с.	31.

•  Чим відрізняються нуклони та нукліди? �
 

•  Як визначити кількість нейтронів у ядрі атома? �
 

•  Чи існує зв’язок між ізотопами та нуклідами? �
 

•  Чи відрізняється протонне число в ізотопів одного хімічного елемента? �
 

9.	 Повтори	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Ізотопи	—	нукліди	одного	хімічного	елемента,	 	
які	мають	різну	кількість	нейтронів,	а	отже,	різну	відносну	атомну	масу.

2.	 Відносна	атомна	маса	хімічного	елемента	в	періодичній	системі	—		
середнє	значення	відносних	атомних	мас	його	ізотопів	 	
з	урахуванням	їх	поширеності	в	природі.

Ar(E) = ω1 ∙ A1 + ω2 ∙ A2 + … + ωn∙  An

10.	 Розглянь	зображені	моделі	атомів.	Заповни	таблицю.

р р n n
р n

Величина 1 2 3

Протонне число

Нейтронне число

Нуклонне число

•  Ізотопи якого хімічного елемента зображені на рисунку? �

	¾ Запиши	позначення	зображених	 ізотопів.	 �

11.	 Розв’яжи	задачу.
Природний Магній складається з ізотопів 24Mg, 25Mg і 26Mg. Обчисли віднос-

ну атомну масу Магнію, якщо відсотковий уміст його ізотопів відповідно дорівнює 
78,99 %, 10,00 % і 11,01 %.
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Домашнє  завдання

1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 39).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	
скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Нуклід	—	різновид	атома	з	певною	кількістю	протонів	і	нейтронів	у	ядрі.
2.	 Кожний	нуклід	характеризують	певними	числами:	 	

протонне	число	(Z)	указує	на	кількість	протонів	 	
і	дорівнює	заряду	ядра	атома;	 	
нейтронне	число	(N)	указує	на	кількість	нейтронів;	 	
масове	(нуклонне)	число	(А)	указує	на	загальну	кількість	нуклонів,	
дорівнює	сумі	протонного	й	нейтронного	чисел:	A = Z + N.

3.	 Ізотопи	—	нукліди	одного	хімічного	елемента,	 	
які	мають	різну	кількість	нейтронів,	а	отже,	різну	відносну	атомну	масу.

4.	 Відносна	атомна	маса	хімічного	елемента	в	періодичній	системі	—		
середнє	значення	відносних	атомних	мас	його	ізотопів	 	
з	урахуванням	їх	поширеності	в	природі.

Ar(E) = ω1 ∙ A1 + ω2 ∙ A2 + … + ωn∙  An

2.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Протонне	
число

Нейтронне	
число

Нуклонне	
число

Берилій

Неон

Аргентум

Калій

Бром

Фосфор

3.	 Визнач	хімічний	елемент	за	поданою	 інформацією.

Протонне число атома хімічного елемента становить 16.  
Нуклонне число дорівнює 7, кількість електронів 3.  
Атом цього елемента має на 1 протон більше, ніж атом Хлору.  
Атом цього елемента має на 3 електрони менше, ніж атом Бору.  
Нуклонне число дорівнює 39, кількість протонів 19.  

4.	 Визнач	назви	нуклідів,	 склад	атомних	ядер	яких	наведено	в	 таблиці.

Склад		
ядра

Z = 2
N = 2

Z = 3
N = 4

Z = 6
N = 6

Z = 6
N = 7

Z = 8
N = 8

Z = 8
N = 9

Нукліди
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5.	 Розглянь	зображені	моделі	атомів.	Заповни	 таблицю.

Величина 1 2 3

Протонне число

Нейтронне число

Нуклонне число

•  Ізотопи якого хімічного елемента зображені на рисунку?  

	¾ Запиши	позначення	зображених	 ізотопів.	  

6.	 Розв’яжи	задачу.
Природний Калій складається з ізотопів 39K, 40K і 41K. Обчисли відносну атом-

ну масу Калію, якщо відсотковий уміст його ізотопів відповідно дорівнює 93,26 %, 
0,01 % і 6,73 %.

7.	 Розв’яжи	задачу.
Природний Неон складається з ізотопів 20Ne, 21Ne і 22Ne. Обчисли відносну атом-

ну масу Неону, якщо відсотковий уміст його ізотопів відповідно дорівнює 90,48 %, 
0,27 % і 9,25 %.
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Урок 3

Повторення вивченого в 7 класі.
Структура періодичної системи. Періоди.  

Короткий та довгий варіанти періодичної системи

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.

2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Пригадай	з	курсу	хімії	7	класу	структуру	періодичної	системи	хімічних	елементів	Д.	 І.	Мен-
делєєва.	Перевір	себе,	переглянувши	презентацію.

4.	 Дай	відповіді	на	запитання.	У	разі	потреби	звернись	до	 тексту	на	с.	32.

•  Яку інформацію про хімічні елементи можна дізнатися з періодичної системи? 
 

•  Яка основна закономірність розташування хімічних елементів у періодах? �
 

•  Скільки періодів у періодичній системі? �
•  Які періоди називають малими, а які — великими? �

 
•  Чому лантаноїди та актиноїди розташовані в нижній частині періодичної систе-

ми? �
 

5.	 Повтори	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Періодична	система	—	класифікація	хімічних	елементів,	 	
представлена	у	вигляді	таблиці.	 	
Найбільш	поширеними	є	два	варіанти	графічного	зображення		
періодичної	системи:	короткий	та	довгий.

2.	 Період	—	горизонтальний	ряд	хімічних	елементів,	 	
розміщених	у	порядку	зростання	зарядів	ядер	їхніх	атомів.	 	
Кожний	період,	крім	першого,	розпочинається	з	лужного	 	
і	закінчується	інертним	елементом.

6.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Порядковий	
номер

Період Ряд

Li
P
Ti
Zn
I

Au

•  Які з вищевказаних хімічних елементів відносяться до малих періодів, а які — до 
великих?   
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7.	 Визнач	хімічні	 	 елементи	за	принципом	 гри	«Хрестики-нулики».
	  А Є елементами малих періодів;
	  Б є елементами великих періодів.

Cu Ti Cl

S Li Ni

N P Ca

C Na Sn

Al Mg Zn

F Ba Ag

8.	 Установи	 відповідність	 між	 символом	 хімічного	 елемента,	 його	 українською	 назвою	 та	 но-
мером	періоду,	у	 якому	він	розташований.

Bi Оксиген 1

Ar Бром 2

Ra Стронцій 3

O Гелій 4

Br Радій 5

Sr Аргон 6

He Бісмут 7

9.	 Виконай	 тестові	 завдання.

	 9.1.	 Символи	хімічних	елементів	великих	періодів:
	  А Li, Be, F;   Б Al, Si, P;
	  В Ca, Hg, K;   Г Na, Mg, Cl.

	 9.2.	 Протонні	 числа	хімічних	елементів	малих	періодів:
	  А 29, 30, 31;   Б 19, 20, 21;
	  В 34, 35, 36;   Г 16, 17, 18.

	 9.3.	Кількість	нейтронів	у	 ядрі	атома	 26
56 Fe :

	  А 26;     Б 30;
	  В 20;     Г 56.

	 9.4.	Нукліди	одного	хімічного	елемента	з	різним	нейтронним	числом	—	це…	
	  А нуклони;   Б атоми;
	  В ізотопи;    Г нейтрони.

10.	 Як	відомо,	хімічні	елементи	в	періодах	розміщені	в	порядку	зростання	їхніх	відносних	атом-
них	мас.	Порівняй	заряди	ядер	та	відносні	атомні	маси	таких	пар	хімічних	елементів:	Аргон	
і	Калій,	Кобальт	і	Нікель,	Телур	і	Йод.	�
 

•  Як за допомогою будови атома можна пояснити невідповідність зміни відносних 
атомних мас цих пар хімічних елементів до встановлених закономірностей роз-
міщення хімічних елементів у періодичній системі?  
 
 

А Б
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Домашнє  завдання

1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 39).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	
скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Періодична	система	—	класифікація	хімічних	елементів,	 	
представлена	у	вигляді	таблиці.	 	
Найбільш	поширеними	є	два	варіанти	графічного	зображення		
періодичної	системи:	короткий	та	довгий.

2.	 Період	—	горизонтальний	ряд	хімічних	елементів,	 	
розміщених	у	порядку	зростання	зарядів	ядер	їхніх	атомів.	 	
Кожний	період,	крім	першого,	розпочинається	з	лужного	 	
і	закінчується	інертним	елементом.

2.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Порядковий	
номер

Період Ряд

He
O
Al
Cr
Sr
Pt

3.	 Установи	відповідність	між	символом	хімічного	елемента,	його	українською	назвою	та	номе-
ром	періоду,	у	 якому	він	розташований.

Ag Хлор 1

Cl Плюмбум 2

H Аргентум 3

C Гідроген 4

Zn Францій 5

Pb Карбон 6

Fr Цинк 7

4.	 Визнач	хімічні	 	 елементи	за	принципом	 гри	«Хрестики-нулики».
	  А Є елементами малих періодів;
	  Б є елементами великих періодів.

Ra Li Cl

Ag B Cr

Sr F H

Na Ca Au

Si Hg I

N Ar Xe

А Б



14

Урок 4

Повторення вивченого в 7 класі.
Структура періодичної системи.  

Групи, підгрупи хімічних елементів

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.

2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Пригадай	 з	 курсу	 хімії	 7	 класу	 розміщення	 хімічних	 елементів	 за	 групами	 й	 підгрупами	
періодичної	 системи.	Перевір	себе,	переглянувши	презентацію.

4.	 Дай	відповіді	на	запитання.	У	разі	потреби	звернись	до	 тексту	на	с.	33.

•  Скільки груп хімічних елементів у короткому та довгому варіантах періодичної 
системи?  
 

•  На які підгрупи поділяють елементи в групі?  
 

•  Що називають родинами хімічних елементів?  
 

	¾ Пригадай	 визначення	 валентності	 та	 встанови,	 як	 валентність	 хімічного	 елемента	 співвідно-
ситься	з	номером	 групи,	у	 якій	він	знаходиться.

5.	 Повтори	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Група	—	вертикальний	ряд	періодичної	системи.	
Кожна	група	складається	з	двох	підгруп	—	головної	(А)	та	побічної	(Б).

2.	 Родина	—	підгрупа	хімічних	елементів,	що	мають	подібні	властивості.

6.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Порядковий	
номер

Період Група Підгрупа

Cu

Ca

Al

Sn

P

Se

Mn

Ni

7.	 Визнач,	 які	 хімічні	 елементи	 з	 поданого	 переліку:	 Калій,	 Хлор,	 Бром,	 Неон,	 Гелій,	 Рубідій,	
Йод,	Криптон,	Натрій,	Флуор,	Літій,	Аргон	—	є	…

лужними елементами  
галогенами  
інертними елементами  
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8.	 Визнач	хімічні	 	 елементи	за	принципом	 гри	«Хрестики-нулики».

	  А Є елементами головних підгруп;
	  Б є елементами побічних підгруп.

Mg Ag Ti

C Zn Mn

Si Sc Cd

F Se Ru

O Pd Br

Pt N Ca

9.	 Установи	 відповідність	 між	 символом	 хімічного	 елемента,	 його	 українською	 назвою	 та	 но-
мером	 групи,	у	 якій	він	розташований.

Ga Станум I

I Неон II

Te Галій III

As Гідроген IV

H Йод V

Ne Телур VI

Be Берилій VII

Sn Арсен VIII

10.	 Прочитай	твердження.	Познач	знаком	«+»	ті	твердження,	з	якими	ти	погоджуєшся,	знаком	
«–»	—	ті,	які	вважаєш	неправильними.

 В ізотопів одного хімічного елемента однакова відносна атомна маса.

 У періодичній системі сім періодів.

 Періодична система містить вісім груп.

 Періоди поділяють на головні та побічні.

 Групи поділяють на малі та великі підгрупи.

 Період починається лужним та закінчується інертним елементом.

 Родина лужних елементів розміщена в I групі періодичної системи.

 Родина галогенів розміщена в VI групі періодичної системи.

11.	 Визнач	хімічний	елемент	за	поданою	інформацією.

Порядковий номер 30.  
Відносна атомна маса 56.  
У ядрі атома 10 протонів.  
Розташований у 2 періоді, VII групі.  
Заряд ядра атома +7.  
Розміщений у 3 періоді, II групі.  

А Б
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Домашнє  завдання

1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 39).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	
скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Група	—	вертикальний	ряд	періодичної	системи.	
Кожна	група	складається	з	двох	підгруп	—	головної	(А)	та	побічної	(Б).

2.	 Родина	—	підгрупа	хімічних	елементів,	що	мають	подібні	властивості.

2.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента

Символ	хімічного	
елемента

Порядковий	
номер

Період Група Підгрупа

Au

Ba

In

Pb

N

Cl

Br

Fe

3.	 Установи	відповідність	між	символом	хімічного	елемента,	його	українською	назвою	та	номе-
ром	 групи,	у	 якій	він	розташований.

Sc Меркурій I

At Ксенон II

W Астат III

Bi Германій IV

Cs Бісмут V

Xe Вольфрам VI

Hg Цезій VII

Ge Скандій VIII

4.	 Заповни	 таблицю,	записуючи	кожний	символ	хімічного	елемента	у	відповідний	рядок.
Mg, He, F, Li, Xe, Sr, I, K, Kr, Cs, Cl, Ar, Ca, Br, Na, Rb, Ba, Ne.

Родини	хімічних	елементів Символи	хімічних	елементів

Лужні елементи

Лужноземельні елементи

Галогени

Інертні елементи
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Урок 5

Повторення вивченого в 7 класі.
Будова атома. Періодична система хімічних елементів 

(узагальнення)

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.

2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Щоб	описати	місце	хімічного	елемента	в	періодичній	системі,	 слід	визначити	його	порядко-
вий	 номер,	 а	 також	 номери	 періоду	 та	 групи.	 Укажи	 місце	 запропонованих	 хімічних	 еле-
ментів	у	періодичній	системі.

Fe  
Br  
Be  
Al  
Si  
Sb  
Se  

	¾ Запиши	 символи	 хімічних	 елементів	 у	 порядку	 збільшення	 їхніх	 відносних	 атомних	 мас.

 

4.	 Визнач	хімічний	елемент	за	поданою	 інформацією.

Є галогеном 4 періоду.  
Містить 53 протони в ядрі атома.  
Має порядковий номер 38.  
Розташований у 2 періоді, IV групі.  
Має відносну атомну масу 108.  
Є лужним елементом 2 періоду.  
Містить 29 електронів в атомі.  
Розташований у 3 періоді, VII групі.  
Є інертним елементом 3 періоду.  

5.	 Знайди	 в	 періодичній	 системі	 хімічний	 елемент	 з	 порядковим	 номером	 20.	 Заповни	 за	
зразком	 інформацію	 про	 цей	 елемент,	 яку	 можна	 дізнатися	 з	 періодичної	 системи:	 назву,	
символ,	порядковий	номер,	відносну	атомну	масу	хімічного	елемента.	Укажи	місце	хімічно-
го	елемента	в	 таблиці	 (період	 та	 групу).

N 7

Нітроген 14,007    

2 період, V група.   __ період, __ група.

6.	 Визнач	назви	нуклідів,	 склад	атомних	ядер	яких	наведено	в	 таблиці.

Склад	
ядра

Z = 4
N = 5

Z = 7
N = 7

Z = 7
N = 8

Z = 16
N = 16

Z = 17
N = 18

Z = 17
N = 20

Нукліди
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7.	 Виконай	 тестові	 завдання.

	 7.1.	Укажи	протонне	число	Алюмінію:
	  А 13;    Б 27;
	  В 10;    Г 24.

	 7.2.	Визнач	кількість	нейтронів	у	нукліді	 31
15Р:

	  А 15;    Б 30;
	  В 16;    Г 14.

	 7.3.	Нуклонне	число	визначається…
	  А кількістю нейтронів у ядрі;
	  Б сумою протонів та електронів;
	  В кількістю протонів у ядрі;
	  Г сумою протонів і нейтронів у ядрі.

	 7.4.	Хімічний	елемент,	нуклонне	число	якого	дорівнює	23:
	  А Ванадій;  Б Натрій;
	  В Алюміній;  Г Скандій.

	 7.5.	Хімічний	елемент,	 який	розташований	у	побічній	підгрупі:
	  А Берилій;  Б Магній;
	  В Стронцій;  Г  Цинк.

	 7.6.	Укажи	 групу	й	підгрупу,	у	 якій	розміщені	 галогени:
	  А VII А група;  Б VII Б група;
	  В VI Б група;  Г VIII А група.

8.	 Розв’яжи	задачу.
Природний Літій складається з двох ізотопів: 6Li і 7Li. На перший ізотоп припадає 

7,5 % усіх атомів хімічного елемента. Обчисли відносну атомну масу Літію (з точніс-
тю до сотих).

9.	 Розв’яжи	задачу.
Природний Бром складається з двох ізотопів: 79Br і 81Br. На перший ізотоп при-

падає 50,56 % усіх атомів хімічного елемента. Обчисли відносну атомну масу Брому 
(з точністю до сотих).
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Домашнє  завдання

1.	 Розгадай	кросворд.

По	горизонталі:
2. Вертикальний ряд періодичної системи.
3. Учений, автор періодичної системи.
7. Вид атомів з певним зарядом ядра.
8.  Позитивно заряджені частинки  

в ядрі атома.

По	вертикалі:
1. Родина хімічних елементів І А підгрупи.
2. Родина хімічних елементів VІI А підгрупи.
4.  Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених  

у порядку зростання зарядів ядер їхніх атомів.
5. Електрично нейтральні частинки в ядрі атома.
6.  Найдрібніша хімічно неподільна електрично  

нейтральна частинка речовини.

2.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва	хімічного	
елемента Літій Кальцій Флуор Аргон

Символ	хімічного	
елемента

Порядковий	номер
Відносна	атомна	

маса
Номер	періоду
Номер	групи,		

підгрупа
Родина

3.	 Розв’яжи	задачу.
Природний Галій складається з двох ізотопів: 69Ga і 71Ga. На перший ізотоп при-

падає 60,11 % усіх атомів хімічного елемента. Обчисли відносну атомну масу Галію 
(з точністю до сотих).

1

2

3

4 5 6

7

8
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Урок 6
Стан електронів в атомі.  

Електронні орбіталі та енергетичні рівні

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.

2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Пригадай	 з	 курсу	 хімії	 7	 класу,	 що	 ти	 знаєш	 про	 електронні	 орбіталі.	 Перевір	 себе,		
переглянувши	 відеофрагмент.	 Дай	 відповіді	 на	 запитання.	 У	 разі	 потреби	 звернись	 до	 тек-
сту	на	с.	33.

•  Які подвійні властивості виявляє електрон?  
 

•  Чому для електрона не можна застосовувати поняття «траєкторія»?
 
 

•  Що таке електронна оболонка атома?  
 

•  Яку форму мають s-орбіталі?  
•  Яку форму мають р-орбіталі?  

4.	 Вивчи	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Орбіталь	—	простір	навколо	ядра,	 	
де	ймовірність	знаходження	електрона	максимальна.

2.	 Орбіталі	різної	форми	позначають	буквеними	символами:	s, p, d і f.

5.	 Розглянь	орбіталі.	Визнач	 і	 підпиши	 їх	 типи.

    

6.	 Пригадай	з	курсу	хімії	7	класу	інформацію	про	енергетичні	рівні.	Перевір	себе,	переглянув-
ши	відеофрагмент.	Дай	відповіді	на	запитання.	У	разі	потреби	звернись	до	тексту	на	с.	33.

•  У чому причина розподілу електронів по енергетичним рівням?  
 
 

•  Якими літерами латинського алфавіту позначають енергетичні рівні?
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•  Як визначити кількість енергетичних рівнів в атомі певного хімічного елемента? 
 

 
•  Яким чином можна зобразити будову електронної оболонки атома?

 
 

7.	 Вивчи	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Орбіталі	близьких	за	енергією	електронів	 	
перебувають	приблизно	в	одній	і	тій	самій	ділянці	простору	
й	утворюють	енергетичні	рівні	(електронні	шари).

2.	 Кожний	енергетичний	рівень	з	номером	n	містить	n2	орбіталей.
3.	 Кількість	енергетичних	рівнів	в	атомі	хімічного	елемента		

дорівнює	номеру	періоду,	у	якому	він	розташований.

8.	 Заповни	 таблицю.

Номер	енергетичного	
рівня

Позначення	енергетичного	
рівня

Кількість	орбіталей

1

2

3

4

9.	 Визнач	 заряд	 ядра	 зображеного	 атома	 та	 напиши	 назву	 хімічного	 елемента.	 Пригадай,	
що	на	схемі	позначають	дуги,	а	що	—	числа	біля	дуг.

2 8 2
 

10.	 Заповни	таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва		
хімічного		
елемента

Символ		
хімічного		
елемента

Кількість		
електронів

Кількість		
енергетичних		

рівнів

He

N

S

K

Sr
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Домашнє  завдання

1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 ).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	
скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Орбіталь	—	простір	навколо	ядра,	 	
де	ймовірність	знаходження	електрона	максимальна.

2.	 Орбіталі	різної	форми	позначають	буквеними	символами:	s, p, d і f.
3.	 Орбіталі	близьких	за	енергією	електронів	 	

перебувають	приблизно	в	одній	і	тій	самій	ділянці	простору	
й	утворюють	енергетичні	рівні	(електронні	шари).

4.	 Кожний	енергетичний	рівень	з	номером n містить n2 орбіталей.
5.	 Кількість	енергетичних	рівнів	в	атомі	хімічного	елемента		

дорівнює	номеру	періоду,	у	якому	він	розташований.

2.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва		
хімічного		
елемента

Символ		
хімічного		
елемента

Кількість		
електронів

Кількість		
енергетичних		

рівнів

Be

Si

Br

Sb

Ba

3.	 Склади	 схеми	 будови	 електронних	 оболонок	 атомів	 хімічних	 елементів	 (див.	 завдання	 2).	
Познач	заряд	ядра	атома	 та	кількість	енергетичних	рівнів.

            

4.	 Установи	відповідність	між	зображенням	кожної	орбіталі	 та	 її	формою.

x

y

z

x

y

z

x

y

z

p-орбіталь d-орбіталь s-орбіталь
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Урок 7
Енергетичні рівні та підрівні. Розподіл електронів  

в електронній оболонці атома

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.
2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Пригадай	 з	 курсу	 хімії	 7	 класу,	 як	 електрони	 розподіляються	 в	 електронній	 оболонці	 ато-
ма.	Перевір	себе,	переглянувши	відеофрагмент.	Дай	відповіді	на	запитання.	У	разі	потреби	
звернись	до	 тексту	на	с.	34.

•  Яка максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні? 
 

•  Який енергетичний рівень називається незавершеним?  
 

•  Чому дорівнює кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома 
хімічного елемента?  

•  Яку назву мають такі електрони?  

4.	 Вивчи	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Максимальну	кількість	електронів	на	кожному	енергетичному	рівні	
обчислюють	за	формулою:	N(e–) = 2n2,	де	n	—	номер	рівня.

2.	 Кількість	електронів	на	зовнішньому	енергетичному	рівні	атома		
хімічного	елемента	дорівнює	номеру	групи,	 	
у	якій	він	розташований	(для	елементів	головних	підгруп).

5.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва		
хімічного		
елемента

Символ		
хімічного		
елемента

Кількість		
енергетичних		

рівнів

Кількість		
електронів		

на	останньому	
рівні

Na

Sn

Bi

Se

Ga

I

Ca

6.	 Склади	 схеми	 будови	 електронних	 оболонок	 атомів	 хімічних	 елементів	 (див.	 завдання	 5),	
які	 відносяться	 до	 3	 та	 4	 періодів.	 Познач	 заряд	 ядра	 атома,	 кількість	 енергетичних	 рівнів	
та	кількість	електронів	на	кожному	рівні.	У	разі	необхідності	звернись	до	алгоритму	(с.	34).
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7.	 Пригадай	 з	 курсу	 хімії	 7	 класу,	 як	 електрони	 розподіляються	 по	 підрівням.	 Перевір	 себе,	
переглянувши	відеофрагмент.	Дай	відповіді	на	запитання.	У	разі	потреби	звернись	до	тек-
сту	на	с.	35.

•  Як визначити кількість підрівнів на кожному енергетичному рівні?
 

•  Як позначають підрівні?   
•  Із чого складається p-підрівень? 
•  Який склад третього енергетичного рівня?  

 
•  Графічно орбіталь позначають _____________________________, який має назву 

 .

8.	 Вивчи	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Електрони	з	однаковою	енергією	та	формою	електронних	орбіталей	
утворюють	підрівні,	які	також	називають	s-,	p-,	d-	і	f-підрівнями.

2.	 Кількість	підрівнів	дорівнює	номеру	енергетичного	рівня.

9.	 Заповни	 таблицю.

Енергетичний	
рівень

n

Кількість
підрівнів

n

Кількість
орбіталей

n2

Максимальна	кількість	
електронів		

на	енергетичному	рівні
2n2

1

2

3

4

•  Як взаємопов’язані кількість орбіталей та максимальна кількість електронів 
на  енергетичному  рівні?
 
 

10.	 Дай	відповіді	на	запитання.

•  Атомне ядро якого хімічного елемента містить 26 протонів і 30 нейтронів? 
 

•  Атом якого хімічного елемента має такий розподіл електронів по енергетичних 
рівнях: 2, 8, 8?  

•  Атом якого хімічного елемента має такий розподіл електронів по енергетичних 
рівнях: 2, 8, 18, 7?  
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Домашнє  завдання
1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 39).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	

скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Максимальну	кількість	електронів	на	кожному	енергетичному	рівні	
обчислюють	за	формулою:	N(e–) = 2n2,	де	n	—	номер	рівня.

2.	 Кількість	електронів	на	зовнішньому	енергетичному	рівні	атома		
хімічного	елемента	дорівнює	номеру	групи,	 	
у	якій	він	розташований	(для	елементів	головних	підгруп).

3.	 Електрони	з	однаковою	енергією	та	формою	електронних	орбіталей	
утворюють	підрівні,	які	також	називають	s-,	p-,	d-	і	f-підрівнями.

4.	 Кількість	підрівнів	дорівнює	номеру	енергетичного	рівня.

2.	 Заповни	 таблицю,	послуговуючись	періодичною	системою.

Назва		
хімічного		
елемента

Символ		
хімічного		
елемента

Кількість		
енергетичних		

рівнів

Кількість		
електронів		

на	останньому	
рівні

N

Ge

As

O

Ar

F

Be

3.	 Склади	 схеми	 будови	 електронних	 оболонок	 атомів	 хімічних	 елементів	 (див.	 завдання	 2),	
які	 відносяться	 до	 2	 та	 3	 періодів.	 Познач	 заряд	 ядра	 атома,	 кількість	 енергетичних	 рівнів	
та	кількість	електронів	на	кожному	рівні.

         

4.	 Виконай	 тестові	 завдання.
	 4.1.	 	Однакову	 кількість	 електронів	 на	 зовнішньому	 енергетичному	 рівні	 мають	 атоми	 хіміч-

них	елементів	 з	протонними	числами:
	   А 8  і  9;    Б 9  і  10;
	   В 17  і  18;   Г 9  і  17.

	 4.2.	 	Однакову	 кількість	 енергетичних	 рівнів	 мають	 атоми	 хімічних	 елементів	 з	 протонними	
числами:

	   А 4  і  5;    Б 4  і  12;
	   В  3  і  11;    Г 12  і  20.
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Урок 8
Спін електрона. Правила заповнення  

електронної оболонки атома

1.	 Налаштуйся	на	активну	роботу	на	уроці.

2.	 Попрацюй	за	методикою	перевірки	домашнього	завдання	 (с.	39).

3.	 Переглянь	 презентацію	 про	 спін	 електрона.	 Дай	 відповіді	 на	 запитання.	 У	 разі	 потреби	
звернись	до	 тексту	на	с.	35.

•  На яку властивість електрона вказує його спін?  
 

•  У якому випадку спіни електронів є антипаралельними?  
 

•  Як графічно позначаються електрони?  
 

•  Що таке електронна пара?  

4.	 Вивчи	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 Спін	електрона	—	властивість,	що	характеризує	відношення	електрона		
до	магнітного	поля,	можливість	обертання	електрона	навколо	своєї	осі.

2.	 На	одній	орбіталі	можуть	перебувати	не	більше	ніж	два	електрони,	
причому	їхні	спіни	мають	бути	антипаралельними	(протилежними).

5.	 Заповни	 таблицю.

Номер		
енергетичного	

рівня
1 2 3 4

Підрівень s- s- p- s- p- d- s- p- d- f-

Максимальна	
кількість		

електронів

6.	 Переглянь	 презентацію	 про	 правила	 заповнення	 електронної	 оболонки	 атома.	 Дай	 відпо-
віді	на	запитання.	У	разі	потреби	звернись	до	 тексту	на	с.	36.

•  Що відображає електронно-графічна формула?  
 

•  Як заповнюється електронами p-підрівень?  
 

•  Який підрівень буде заповнюватися раніше — 3d або 4s? Чому?  
 
 

•  Чому дорівнює число l для s-підрівня?  
•  В атомі кожний електрон розміщується так, щоб його _______________ була 

____________________.
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7.	 Вивчи	 інформацію	за	методикою	«Тренажер	пам’яті»	 (с.	39).

1.	 В	атомі	кожний	електрон	розміщується	так,	 	
щоб	його	енергія	була	мінімальною.

2.	 У	межах	одного	енергетичного	підрівня	електрони		
розподіляються	по	орбіталях	таким	чином,	 	
щоб	число	неспарених	електронів	було	максимальним.

3.	 Підрівні	заповнюються	електронами	за	порядком	збільшення	суми	(n + l),	
де	n	—	номер	енергетичного	рівня,	на	якому	знаходяться	орбіталі,	 	
а	l	—	число,	що	відповідає	підрівню	(типу	орбіталі).

8.	 Склади	 електронно-графічні	 формули	 атомів	 Літію,	 Нітрогену	 та	 Алюмінію.	 У	 разі	 необ-
хідності	 звернись	до	алгоритму	 (с.	37).

3p 3p 3p

3s 3p 3s 3p 3s 3p

2s 2s 2s

1s 1s 1s

•  Скільки валентних електронів мають атоми кожного із цих хімічних елементів?

 

9.	 Обчисли,	 який	з	підрівнів	буде	заповнюватися	раніше:

4d або 5s  

 

4f або 6s  

 

10.	 Склади	 електронні	 й	 електронно-графічні	 формули	 атомів	 Скандію	 та	 Феруму.	 У	 разі		
потреби	звернись	до	тексту	на	с.	37,	38.

3d 3d

4s 3p 4s 3p

3s 3s

2p 2p

2s 2s

1s 1s
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Домашнє  завдання
1.	 Повтори	 інформацію	 за	 методикою	 «Тренажер	 пам’яті»	 (с.	 39).	 Перекажи	 її	 стільки	 разів,	

скільки	потрібно,	щоб	блискуче	відтворити	на	уроці.

1.	 Спін	електрона	—	властивість,	що	характеризує	відношення	електрона		
до	магнітного	поля,	можливість	обертання	електрона	навколо	своєї	осі.

2.	 На	одній	орбіталі	можуть	перебувати	не	більше	ніж	два	електрони,	
причому	їхні	спіни	мають	бути	антипаралельними	(протилежними).

3.	 В	атомі	кожний	електрон	розміщується	так,	 	
щоб	його	енергія	була	мінімальною.

4.	 У	межах	одного	енергетичного	підрівня	електрони		
розподіляються	по	орбіталях	таким	чином,	 	
щоб	число	неспарених	електронів	було	максимальним.

5.	 Підрівні	заповнюються	електронами	за	порядком	збільшення	суми	(n + l),	
де	n	—	номер	енергетичного	рівня,	на	якому	знаходяться	орбіталі,	 	
а	l	—	число,	що	відповідає	підрівню	(типу	орбіталі).

2.	 Склади	 електронні	 й	 електронно-графічні	 формули	 атомів	 Берилію,	 Силіцію	 та	 Сульфуру.	
У	разі	потреби	звернись	до	алгоритмів	 (с.	37,	38).

3p 3p 3p

3s 3p 3s 3p 3s 3p

2s 2s 2s

1s 1s 1s

•  Скільки валентних електронів мають атоми кожного із цих хімічних елементів?
 

3.	 Визнач	хімічний	елемент	за	електронною	формулою	атома.

1s22s22p6 —  

1s22s22p63s23p64s2 —  

1s22s22p63s23p5 —  

1s22s22p63s23p63d104s2 —  

1s22s22p63s23p63d24s2 —  
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4.	 Виконай	 тестові	 завдання.

	 4.1.	 Кількість	орбіталей	на	f-підрівні:
	  А 3;   Б 5;  
	  В 7;   Г 8.

	 4.2.	 Хімічний	елемент,	 з	 якого	починається	заповнення	3d-підрівня:
	  А Ca;   Б Sc;  
	  В V;   Г Cr.

	 4.3.	 	Максимальна	 кількість	 електронів,	 що	 можуть	 розміститися	 на	 одній	 електронній		
орбіталі:

	 А два електрони з паралельними спінами;
	 Б один електрон;
	 В два електрони з антипаралельними спінами;
	 Г будь-яка кількість електронів.

	 4.4.	 	Максимальна	кількість	електронів,	 які	можуть	розміститися	на	другому	енергетичному	
рівні:

	 А 18;   Б 2;  
	 В 8;   Г 32.

	 4.5.	 Орбіталь/орбіталі,	 з	 якої/з	яких	складається	перший	енергетичний	рівень:
	  А s- і p-орбіталі;
	  Б лише s-орбіталь;
	  В p- і d-орбіталі;
	  Г лише f-орбіталь.

	 4.6.	 Хімічний	елемент,	 зовнішній	енергетичний	рівень	якого	завершений:
	  А Ar;   Б S;  
	  В Si;   Г Mn.

	 4.7.	 	Формула,	 за	 якою	 обчислюють	 максимальну	 кількість	 електронів	 на	 енергетичному	
рівні:

	  А 4n2;   Б n2;  
	  В 2n2;   Г 2n.

	 4.8.	 	Установи	відповідність	між	 електронною	формулою	атома	хімічного	елемента	 та	 його	
розміщенням	у	періодичній	системі.

	  1 1s22s22p63s23p2    А 4 період, VII Б підгрупа
	  2 1s22s22p6     Б 3 період, IV група
	  3 1s22s22p63s23p63d54s2   В 4 період, III А підгрупа
	  4 1s22s22p63s23p63d104s24p1  Г 2 період, VIII група
	          Д 2 період, V група

А Б В Г Д

1

2

3

4
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Матеріали до уроків

До	уроку	1
Будова	атома

Усе, що нас оточує, складається з атомів: повітря, яким ми дихаємо, земля, на-
віть людське тіло. Атоми являються будівельними блоками будь-якої матерії. Важко 
уявити, наскільки вони малі — одна десята частина одної мільйонної міліметра в ши-
рину. Кожна піщинка складається з трильйонів атомів. За допомогою електронного 
мікроскопа можна зробити фотографії атомів, збільшених у 10 мільйонів разів.

Кожний атом будь-якого хімічного елемента має схожу базову структуру. Ато-
ми складаються з трьох субатомних частинок — протонів, нейтронів та електронів. 
Більша частина атома — порожній простір, у центрі знаходиться щільна сфера, яку  
називають ядром. До складу ядра входять протони і нейтрони, які мають загальну 
назву нуклони. У ядрі зосереджено 99,9% маси атома. Протони заряджені позитив-
но, а нейтрони не несуть електричного заряду. Навколо ядра розташовані негативно 
заряджені електрони, які разом утворюють електронну оболонку атома. Кількість 
електронів в атомі завжди дорівнює кількості протонів у ядрі атома, тому позитивні 
та негативні заряди зрівноважені, і атоми завжди електрично нейтральні.

Кількість протонів, тобто заряд ядра атома — те, що робить кожний атом унікаль-
ним. Це число називають порядковим номером.

Найлегший атом — атом Гідрогену. У нього тільки 1 протон. Якщо б атом мав 
2 протони, то це був би атом Гелію. А 8 протонів — це атом Оксигену. Оскільки в ато-
мі завжди однакова кількість електронів і протонів, порядковий номер також указує 
на кількість електронів в атомі.

Відносна	атомна	маса
Важлива характеристика атома — це його маса. Атом є найдрібнішою частинкою 

речовини, тому має дуже малу масу. Наприклад, маса найлегшого атома — атома Гід-
рогену становить 1,67 ∙ 10-24 г. Одним з найважчих є атом Урану, його маса дорівнює 
3,95 ∙ 10-22 г. Користуватися такими величинами досить незручно, тому в хімії застосо-
вують поняття відносна	атомна	маса.

Якщо вона відносна, то вимірюється відносно чогось. На сьогоднішній день за ета-
лон приймають величину, що називається атомна	 одиниця	 маси (скорочено а.о.м.) і 
дорівнює 1/12 маси атома Карбону: 1,66∙10-24 г. Абсолютну масу кожного атома ділять 
на цю величину й одержують відносну атомну масу Ar, яка показує, у скільки разів 
маса певного атома більша за 1/12 маси атома Карбону.

Отже, відносна	 атомна	 маса — це відношення маси атома певного хімічного еле-
мента до 1/12 маси атома Карбону. Ця величина не має розмірності.

Знаючи маси атомів у грамах, можна обчислити їхні відносні атомні маси. Напри-
клад, відносна атомна маса Гідрогену дорівнює відношенню абсолютної маси атома 
Гідрогену до 1/12 маси атома Карбону і становить 1; відносна атомна маса Натрію до-
рівнює відношенню абсолютної маси атома Натрію до 1/12 маси атома Карбону і ста-
новить 23; відносна атомна маса Урану дорівнює відношенню абсолютної маси атома 
Урану до 1/12 маси атома Карбону і становить 238.

Відносні атомні маси всіх хімічних елементів подано в періодичній системі хіміч-
них елементів Д. І. Менделєєва. Для простоти розрахунків атомні маси округляють 
до цілих чисел, за винятком Хлору, у якого атомна маса становить 35,5.
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До	уроку	2
Склад	атома

Ядро атома — його центральна частина, у якій зосереджена основна маса атома. 
До складу ядра входять протони і нейтрони, які мають загальну назву нуклони.

Маса протона дорівнює 1,67∙10-24 г, що майже збігається з атомною одиницею маси 
(1,66∙10-24 г), тобто відносна маса протона становить 1 а.о.м. Аналогічною є відносна 
маса нейтрона. На відміну від них, маса електрона дуже мала: вона більш ніж у 1800 
разів менша за маси протона й нейтрона відповідно (me- = 9,11∙10-28 г). Тому її при-
ймають за 0.

Загальну кількість протонів у ядрі називають протонним числом і позначають 
символом Z. Протонне число дорівнює порядковому номеру хімічного елемента в пе-
ріодичній системі.

Загальну кількість нейтронів у ядрі називають нейтронним числом і позначають 
символом N.

Масове	 (нуклонне)	 число вказує на загальну кількість нуклонів (протонів і ней-
тронів), які містяться в ядрі атома. Позначають символом A:

A = Z + N.

Нуклонне число кожного атома приблизно дорівнює його відносній атомній масі.

Нукліди	та	ізотопи
Різновид атома з певною кількістю протонів і нейтронів у ядрі має назву нуклід. 

Якщо протонне число нукліда визначають за порядковим номером хімічного елемен-
та, то нейтронне число можна обчислити за формулою:

N = A – Z,

де N — нейтронне число, А — нуклонне число, Z — протонне число.
Наприклад, для Літію його нуклонне число дорівнює 7, а протонне число — 3. 

Звідси кількість нейтронів у ядрі атома Літію дорівнюватиме 7 – 3 = 4.
Протонне та нуклонне числа позначають відповідно нижнім лівим і верхнім лівим 

індексами біля символу хімічного елемента. Найчастіше використовують позначення 
з обома індексами: 7

3 Li.
Відносну атомну масу можна визначити, додаючи маси протонів і нейтронів. 

Оскільки вона в атомних одиницях маси виражається цілими числами, то і маса ато-
мів повинна виражатися цілим числом. Чому ж тоді в більшості хімічних елементів 
відносні атомні маси дробові? Виявляється, що це пояснюється складом ядер їхніх 
атомів.

Було з’ясовано, що атоми одного й того ж хімічного елемента можуть мати як од-
накову, так і різну кількість нейтронів у ядрі, тобто відрізнятися своїми нейтронни-
ми числами.

Наприклад, окрім нукліду Літію із чотирма нейтронами, існують нукліди з трьо-
ма та п’ятьма нейтронами.

Нукліди одного хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів, а отже, 
різну відносну атомну масу, називають ізотопами.

Ізотопи позначають так:
1) записують символ хімічного елемента і позначають верхнім лівим індексом ну-

клонне число (6Li, 7Li, 8Li), або повністю позначають: 6
3 Li, 7

3 Li, 8
3 Li (де нижній індекс 

указує на значення протонного числа);
2) записують назву хімічного елемента і через дефіс указують нуклонне число: Лі-

тій-6, Літій-7, Літій-8.
У природі хімічні елементи мають різну кількість ізотопів.
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Карбон, який обрано за точку відліку відносних атомних мас хімічних елементів, 
має три ізотопи: Карбон-12, Карбон-13 і Карбон-14. Еталоном відносної атомної маси 
є саме Карбон-12, інші зустрічаються в природі в дуже малих кількостях.

Природний Магній складається з трьох ізотопів: Магнію-24, Магнію-25 і Маг-
нію-26, які поширені в природі нерівномірно: 78,99%, 10% і 11,01% відповідно.

Відносна атомна маса хімічного елемента в періодичній системі є середнім значен-
ням відносних атомних мас його ізотопів з урахуванням їх поширеності в природі.

Наприклад, відносна атомна маса Хлору відповідає природному вмісту двох ізото-
пів: Хлору-35 і Хлору-37 — 75% і 25% відповідно. Для знаходження відносної атомної 
маси Хлору необхідно обчислити суму добутків відсоткового вмісту кожного ізотопу  
(у вигляді десяткових дробів) на його масове (нуклонне) число: Ar(Cl) = 0,75 ∙ 35 +  
+ 0,25 ∙ 37 = 26,25 + 9,25 = 35,5.

Отримана величина близька до зазначеного в періодичній системі значення від-
носної атомної маси Хлору (35,453).

Ось чому значення відносних атомних мас, поданих у періодичній системі хіміч-
них елементів Д. І. Менделєєва, відрізняються від цілих значень.

До	уроку	3
Структура	періодичної	системи.	Періоди

Періодична система — це класифікація хімічних елементів, представлена у вигля-
ді таблиці. Вона містить 118 відомих на сьогодні хімічних елементів, а також стислу 
інформацію про них. Для кожного хімічного елемента в ній наводяться символ, на-
зва, порядковий номер та відносна атомна маса.

Періодична система має чітку структуру. У ній виділяють періоди — горизонталь-
ні ряди хімічних елементів, розміщених у порядку зростання зарядів ядер їхніх ато-
мів. Періоди починаються з Гідрогену або лужного елемента і закінчуються інертним 
елементом.

Сучасна періодична система складається із семи періодів. Перші три періоди на-
зивають малими — у них розташована невелика кількість хімічних елементів:  
у першому — лише 2, у другому й третьому — по 8. Інші періоди називають велики-
ми — четвертий і п’ятий періоди містять по 18 елементів, а в шостому та сьомому — 
по 32.

У нижній частині періодичної системи знаходяться лантаноїди та актиноїди. Вони 
розміщені після Лантану (№ 57) та Актинію (№ 89). Однак розташування цих хіміч-
них елементів у таблиці зробило б її громіздкою й незручною. Ось чому зазвичай їх 
виносять за межі таблиці.

Найбільш поширеними є два варіанти графічного представлення періодичної сис-
теми: короткий та довгий. У короткому варіанті таблиці малі періоди складаються з 
одного ряду, а великі періоди — з двох рядів. У довгому варіанті таблиці хімічні еле-
менти кожного періоду записано в один ряд.

До	уроку	4
Структура	періодичної	системи.	Групи

Вертикальні ряди періодичної системи називають групами. У короткому варіанті 
таблиці 8 груп. Їх позначають римськими цифрами. Кожну групу поділяють на дві 
підгрупи — головну (А) й побічну (Б). У головну підгрупу входять хімічні елементи 
як малих, так і великих періодів, а в побічну — тільки великих періодів. Головні під-
групи утворені хімічними елементами з подібними властивостями. У даному варіанті 
періодичної системи головні підгрупи виділені рожевим та жовтим кольорами, а по-
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бічні — синім та зеленим. Номер групи, як правило, збігається з вищою валентніс-
тю хімічного елемента, яку він виявляє в сполуках з Оксигеном. Наприклад, Фосфор 
розташований у V групі і має вищу валентність V, Хлор у VII групі — валентність 
VII. Для зручності загальні формули вищих оксидів винесені в окремий горизонталь-
ний рядок періодичної системи.

У довгому варіанті періодичної системи 18 груп, які позначають арабськими циф-
рами. Більшість із цих груп мають певну назву, наприклад, хімічні елементи 1 групи 
називають лужними, 2 — лужноземельними, 17 — галогенами, а 18 — інертними. 
Групи хімічних елементів з подібними властивостями ще називають родинами. У дов-
гому варіанті головних і побічних підгруп немає.

До	уроку	6
Електронні	орбіталі.	Форми	орбіталей

В електрона дуже малі розміри, і він одночасно проявляє властивості і частинки, 
і хвилі, тобто має подвійну природу. Подібно до частинок, в електрона є певна маса 
і заряд, водночас під час руху електрон проявляє хвильові властивості — його поло-
ження в просторі не можна точно визначити в певний момент часу. Завдяки такій 
природі ми не маємо можливості визначити, по якій траєкторії рухається електрон 
в атомі, тому для електрона поняття «траєкторія» застосовувати не можна. Про елек-
трон можна говорити, що в даній точці простору є певна ймовірність його перебуван-
ня. Ці властивості електрона вивчали такі видатні вчені й нобелівські лауреати як 
німецький фізик Вернер Гейзенберг та австрійський фізик Ервін Шредінгер.

В атомі електрон утворює електронну хмару, густина якої показує, де ймовірність 
знаходження електрона висока, а де низька. Простір навколо ядра, де ймовірність 
знаходження електрона максимальна, називають орбіталлю.

Електронні орбіталі, що складаються з окремих електронів в атомі, разом утворю-
ють електронну оболонку атома.

У більшості атомів електрони перебувають на різних орбіталях, серед яких виді-
ляють чотири типи. Кожна орбіталь має певну форму. Орбіталі різної форми позна-
чають буквеними символами: s, p, d і f. s-орбіталі мають форму кулі, тобто електрон, 
що перебуває на такій орбіталі, більшу частину часу проводить усередині сфери. 
р-орбіталі мають форму об’ємної вісімки, або, як її ще називають, гантелеподібну. 
Форми d- і f-орбіталей більш складні: їх можна зобразити як комбінацію відповідно 
двох та чотирьох об’ємних вісімок. Електрони, що перебувають на зазначених орбіта-
лях, мають відповідну назву s-, p-, d- і f-електрони.

Енергетичні	рівні
Окрім форми, орбіталі характеризуються енергією. Електрони з меншою енергі-

єю розташовані на орбіталях ближче до ядра, з більшою — далі. Орбіталі близьких 
за енергією електронів перебувають приблизно в одній і тій самій ділянці просто-
ру й утворюють енергетичні	 рівні	 (електронні шари). Кожний енергетичний рівень  
позначають числом n (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) або великою латинською літерою (К, L, 
М, N O, P, Q). Для першого, найближчого до ядра та найнижчого за енергією рівня 
n = 1, його позначають літерою К, для другого n = 2 (рівень L), для третього n = 3 
(рівень М) тощо.

За допомогою періодичної системи можна визначити, скільки енергетичних рівнів 
формують електронні орбіталі в атомі певного хімічного елемента. Кількість енерге-
тичних рівнів в атомі хімічного елемента дорівнює номеру періоду, у якому він роз-
ташований.
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Наприклад, Літій розташований у другому періоді, тому електронна оболонка 
його атома має 2 енергетичні рівні. Натрій — у третьому, відповідно 3 рівні. Калій — 
у четвертому, відповідно 4 рівні.

До	уроку	7
Розподіл	електронів	в	електронній	оболонці	атома

На кожному енергетичному рівні може розміститися тільки певна кількість елек-
тронів. Якщо номер енергетичного рівня позначити літерою n, то максимальну кіль-
кість електронів на кожному енергетичному рівні обчислюють за формулою: 

N(e-) = 2n2. 

Для першого рівня N = 2 ∙ 12 = 2, тобто максимальна кількість електронів на пер-
шому енергетичному рівні дорівнює 2. Другий енергетичний рівень містить 8 елек-
тронів, третій — 18, четвертий — 32 тощо.

Якщо на енергетичному рівні знаходиться максимально можлива кількість елек-
тронів, то його називають завершеним. Енергетичні рівні, що містять менше від мож-
ливої кількості електронів, називають незавершеними.

За допомогою періодичної системи можна визначити, скільки електронів міс-
титься на зовнішньому енергетичному рівні певного хімічного елемента. Кількість 
електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента дорівнює 
номеру групи, у якій він розташований. Такі електрони називають валентними. Це 
правило дотримується переважно для елементів головних підгруп.

Наприклад, Калій розташований у I групі, тому на його зовнішньому енергетично-
му рівні знаходиться 1 електрон. Магній — у ІІ групі, відповідно на його зовнішньому  
енергетичному рівні знаходиться 2 електрони. В Алюмінію — 3 валентні електрони, 
у Карбону — 4 тощо.

Алгоритм	складання	схеми	будови	електронної		оболонки		
атома	хімічного	елемента

1. Указуємо символ хімічного елемента.

2. За порядковим номером хімічного елемента визначаємо 
заряд ядра (позначаємо в колі).

3. За номером періоду встановлюємо кількість енергетичних 
рівнів (позначаємо дужками).

4. За номером групи хімічного елемента визначаємо і запису-
ємо кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

5. Указуємо максимальну кількість електронів на першому 
енергетичному рівні (2), а кількість електронів на другому рівні 
знаходимо, обчисливши залишок: 

17 – 7 – 2 = 8.

Якщо енергетичних рівнів більше, тоді пишемо кількість електронів за номером 
групи під останнім рівнем, під першими рівнями — максимальну кількість електро-
нів для цих рівнів, а під передостаннім — їх залишок.

Cl

Cl +17

Cl +17

Cl +17

7

Cl +17

2   8   7
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Енергетичні	рівні	та	підрівні
Кожний енергетичний рівень складається з енергетичних підрівнів, які утворені 

електронами з однаковою енергією та формою електронних орбіталей. Кількість енер-
гетичних підрівнів дорівнює номеру енергетичного рівня, тобто перший енергетичний 
рівень складається з 1 підрівня, другий — з 2, третій — з 3 тощо. Ці підрівні по-
значають так само, як і орбіталі, з яких вони утворені, тобто s-орбіталі утворюють 
s-підрівень, р-орбіталі — р-підрівень, d-орбіталі — d-підрівень тощо.

Енергетичний підрівень може містити тільки певне число орбіталей. Кожен 
s-підрівень утворений однією s-орбіталлю, р-підрівень — трьома р-орбіталями, 
d-підрівень — п’ятьма d-орбіталями, f-підрівень — сімома f-орбіталями.

Графічно орбіталь позначають квадратом, який має назву енергетичної комірки. 
Отже, графічне зображення орбіталей перших чотирьох енергетичних рівнів буде 
мати такий вигляд:

n = 4

s p d f

n = 3

s p d

n = 2

s p
n = 1

s

Орбіталі

Підрівні

Номер
рівня

Р
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Е
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я

Як видно зі схеми, перший енергетичний рівень складається з одного s-підрівня, 
утвореного однією s-орбіталлю. Другий рівень складається з двох підрівнів (s і p), 
утворених однією s-орбіталлю й трьома p-орбіталями. Третій рівень складаєть-
ся з трьох підрівнів (s, p, і d), утворених однією s-орбіталлю, трьома p-орбіталями і 
п’ятьма d-орбіталями. На четвертому рівні додається ще сім f-орбіталей. Нумерація 
енергетичних рівнів при їх графічному зображенні йде знизу вгору, за зростанням 
енергії.

До	уроку	8
Спін	електрона.	Принцип	заборони	Паулі

На кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони, які мають 
однакову енергію, але відрізняються особливою властивістю — спіном. Спін електро-
на — це його внутрішня властивість, що характеризує відношення електрона до маг-
нітного поля, можливість обертання електрона навколо своєї осі. Якщо два електрони 
обертаються в одному напрямку, то їхні спіни паралельні, а якщо в різних напрям-
ках — то їхні спіни антипаралельні.

На одній орбіталі можуть перебувати не більше ніж два електрони, причому їхні 
спіни мають бути антипаралельними, тобто протилежними. Це правило називають 
принципом	 заборони	 Паулі, за ім’ям швейцарського фізика, лауреата Нобелівської 
премії Вольфганга Паулі.

Згідно принципу Паулі, на одній орбіталі може бути не більше двох електро-
нів, тому: s-підрівень містить 1 s-орбіталь, на ній може знаходитися максимум 
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2 s-електрони; р-підрівень складається з 3 р-орбіталей, на яких максимальна кіль-
кість р-електронів дорівнює 6; d-підрівень містить 5 орбіталей, на них може розмі-
щуватися максимум 10 d-електронів; f-підрівень складається із 7 орбіталей, на яких 
максимальна кількість f-електронів дорівнює 14.

Принцип	мінімальної	енергії.
Правило	Хунда,	правило	Клечковського

В атомі кожний електрон розміщується так, щоб його енергія була мінімальною. 
Цей принцип називають принципом	 мінімальної	 (найменшої)	 енергії. Електрони за-
ймають орбіталі послідовно, за порядком збільшення енергії рівня. Спочатку запо-
внюється перший енергетичний рівень, потім — другий, третій тощо. У межах одного 
енергетичного рівня першим заповнюється s-підрівень, другим — p-підрівень.

Розглянемо будову електронної оболонки атома Бору. Він розташований у друго-
му періоді під номером 5. Із цього випливає, що, згідно принципу Паулі, в електрон-
ній оболонці атома Бору на першому і на другому енергетичних рівнях на орбіталях 
s-підрівня розміщуються по 2 електрони, які мають антипаралельні спіни. На дру-
гому енергетичному рівні на орбіталі р-підрівня розміщується останній п’ятий елек-
трон.

Будову електронної оболонки атома можна зобразити у двох варіантах — у вигля-
ді електронно-графічної та електронної формул. Перший варіант відображає розподіл 
електронів за енергетичними комірками. У другому наводяться всі зайняті енергетич-
ні підрівні із зазначенням числа електронів на кожному з них. Електронна формула 
атома Бору: 1s22s22р1.

Якщо на підрівнях, що складаються з декількох орбіталей, розміщується декіль-
ка електронів, то виникає питання: які орбіталі вони займають? Наприклад, якщо на 
р-підрівні містяться два електрони, то вони можуть зайняти або одну р-орбіталь, або 
дві різні р-орбіталі.

Для такого випадку існує правило, згідно з яким у межах одного енергетичного 
підрівня електрони розподіляються по орбіталях таким чином, щоб число неспарених 
електронів було максимальним. Тобто електрон займає вільну орбіталь, а за відсут-
ності вільної утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі. Це прави-
ло називають правилом	Хунда, за ім’ям німецького фізика Фрідріха Хунда.

Розглянемо будову електронної оболонки атома Карбону. Він розташований у дру-
гому періоді під номером 6. Із цього випливає, що в електронній оболонці атома Кар-
бону є 6 електронів, 2 з яких розміщені на першому енергетичному рівні на s-орбіталі, 
ще 2 — на другому енергетичному рівні на s-орбіталі. І останні 2 неспарені електрони 
за правилом Хунда розташовані на окремих p-орбіталях. Електронна формула Карбо-
ну: 1s22s22p2.

Електронно-графічна формула Карбону:

2p2

2s2

1s2

В атомах хімічних елементів четвертого періоду починає заповнюватися електро-
нами четвертий енергетичний рівень, незважаючи на те, що третій рівень ще не запо-
внений. Це пов’язано з тим, що енергія 4s-підрівня менша, ніж енергія 3d-підрівня. 
Тільки після того, як 4s-підрівень заповниться, починає заповнюватися 3d-підрівень.
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Порівняти енергію різних електронних підрівнів можна за допомогою суми двох 
чисел (n + l). Число n — це номер енергетичного рівня, на якому знаходяться орбі-
талі, а l — це число, що відповідає енергетичному підрівню (типу орбіталі). Так, для 
s-орбіталей l = 0, для p-орбіталей l = 1, для d-орбіталей l = 2, для f-орбіталей l = 3. Це 
правило отримало назву правила	 Клечковського або правила Маделунга, за прізви-
щами вчених, що його паралельно відкрили.

Згідно правилу, підрівні заповнюються електронами за порядком збільшення суми 
(n + l). Якщо для двох підрівнів ця сума однакова, то заповнюється той підрівень, що 
знаходиться на ближчому до ядра електронному рівні. Так, для 4s-підрівня сума (n + l)  
дорівнює 4 + 0 = 4, а для 3d-підрівня сума (n + l) дорівнює 3 + 2 = 5. Отже, енергія 
4s-підрівня менша, ніж у 3d-підрівня, тому він заповнюється раніше. У такий спосіб 
можна порівнювати енергії будь-яких енергетичних підрівнів.

Алгоритм	складання	електронно-графічної	формули		
атома	хімічного	елемента

1. Визначаємо загальну кількість електронів в атомі. 
2. З’ясовуємо кількість енергетичних рівнів.
3. Записуємо можливі підрівні для кожного енергетичного рівня.
4. Послуговуючись правилами заповнення електронами енергетичних рівнів і під-

рівнів, розподіляємо електрони за орбіталями.

Складання	електронно-графічної	формули		
на	прикладі	атома	Хлору

1. Порядковий номер Хлору становить 17, отже, у його атомі 17 протонів і відпо-
відно 17 електронів.

2. Хлор розташований у третьому періоді, тому його атом має три енергетичні рів-
ні.

Записуємо можливі підрівні для кожного енергетичного рівня.
3. Енергетичні рівні і підрівні заповнюємо так:
а) на першому енергетичному рівні одна орбіталь, на якій може міститися лише 2 

електрони;
б) на другому рівні чотири орбіталі, на яких може знаходитися 8 електронів (запо-

внюємо повністю спочатку s-, а потім р-орбіталь);
в) залишилося 7 електронів, які потрібно розподілити по орбіталях третього енер-

гетичного рівня: спочатку заповнюємо електронами s-орбіталь, решту — 5 електронів 
— розміщуємо по одному на кожній р-орбіталі, залишається два електрони, їх допи-
суємо в першу та другу р-орбіталі;

г) d-підрівень залишається незаповненим.
Електронно-графічна формула атома Хлору:

3p

3s

2p

2s

1s
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Алгоритм	складання	електронної	формули	атома		
хімічного	елемента

1. Визначаємо загальну кількість електронів в атомі.
2. З’ясовуємо кількість енергетичних рівнів.
3. Послідовно позначаємо коефіцієнтом номер рівня, відповідним буквеним сим-

волом — можливі підрівні для кожного енергетичного рівня, верхнім індексом — 
кількість електронів на підрівнях.

Складання	електронної	формули	на	прикладі	атома	Хлору

1. Порядковий номер Хлору становить 17, отже, у його атомі 17 протонів і відпо-
відно 17 електронів.

2. Хлор розташований у третьому періоді, тому його атом має три енергетичні рів-
ні.

3. Послідовно записуємо розподіл електронів:
а) указуємо номер першого енергетичного рівня, який складається з одного 

s-підрівня, де знаходяться 2 s-електрони (кількість електронів позначаємо вгорі спра-
ва). Маємо запис: 1s2;

б) записуємо номер другого енергетичного рівня, буквеними символами познача-
ємо підрівні, з яких він складається (s і p). На s-підрівні знаходяться 2 s-електрони, 
а на p-підрівні — 6 p-електронів (електрони позначаємо індексами вгорі справа). Має-
мо запис: 2s22p6;

в) указуємо номер третього енергетичного рівня, буквеними символами познача-
ємо підрівні, з яких він складається (s, p і d). Із 7 електронів, що залишилися, на 
s-підрівні знаходяться 2 s-електрони, на p-підрівні — 5 p-електронів (позначаємо їх 
індексами вгорі справа). Маємо запис: 3s23p5;

г) d-підрівень залишається незаповненим.
Сумарна електронна формула атома Хлору: 1s22s22p63s23p5.
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Методика	«Тренажер	пам’яті»

1. Закриваєш аркушем паперу всі рядки, крім першого. На рахунок «один» — 
«фотографуєш» рядок; на рахунок «два» — пошепки розповідаєш «сфотографоване», 
не дивлячись у текст.

2. Закінчивши роботу над першим реченням, розповідаєш його з  пам’яті.
3. Ставиш запитання, на яке вдома відповідаєш сам, а в класі — однокласники:
• до слова/словосполучення, яке є не зовсім зрозумілим;
• за змістом речення.
Увага!	У разі утруднень з відповіддю на запитання звернись по допомогу до одно-

класників чи дорослих.
4. Так  само  працюєш  над  рештою  речень.
Увага!	Після закінчення роботи над другим реченням переказуєш обидва; над тре-

тім реченням — переказуєш три речення тощо.

Методика	перевірки	домашнього	завдання

Попрацюй у парі. 
1. Розкажіть одне одному з пам’яті інформацію в рамочках, яку ви вивчили вдома.
2. Обміняйтеся зошитами й здійсніть взаємоперевірку виконаних завдань. У разі 

потреби зверніться до вчителя.
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Хімічний	елемент



Карта  знань

Ядро атома складається з нуклонів — позитивно заряджених протонів  
і електрично нейтральних нейтронів

Хімічний	елемент — вид атомів з певним зарядом ядра.
Заряд	ядра дорівнює порядковому (атомному) номеру хімічного елемента  

в періодичній системі й показує кількість протонів у ядрі  
та кількість електронів в атомі

Атомна	одиниця	маси	(а.о.м.)	— одиниця порівняння маси атомів  
хімічних елементів з 1/12 маси атома Карбону

Відносна	атомна	маса	(Ar)	— відношення маси атома  
певного хімічного елемента до 1/12 маси атома Карбону

Відносна атомна маса хімічного елемента в періодичній системі —  
середнє значення відносних атомних мас його ізотопів  

з урахуванням їх поширеності в природі

Нуклід — різновид атома з певною кількістю протонів і нейтронів у ядрі

Ізотопи — нукліди 
одного хімічного 

елемента, які мають 
різну кількість ней-
тронів, а отже, різну 
відносну атомну масу

Кожний нуклід характеризують певними числами: 
протонне	число (Z) указує на кількість протонів і до-

рівнює заряду ядра атома; нейтронне	число (N) указує 
на кількість нейтронів; масове	(нуклонне)	число (А) 

указує на загальну кількість нуклонів, дорівнює сумі 
протонного й нейтронного чисел: A = Z + N

Атом	—	найдрібніша	хімічно	неподільна	електрично	нейтральна		
частинка	речовини,	що	складається	з	позитивно	зарядженого	ядра		
й	негативно	заряджених	електронів,	розташованих	навколо	нього

Будова	атома.	Відносна	атомна	маса



Будова	електронної	оболонки	атома	хімічного	елемента

Електрон

Спін	електрона — властивість,  
що характеризує відношення 

електрона до магнітного поля, 
можливість обертання  

електрона навколо своєї осі
В атомі кожний електрон розміщується так,  

щоб його енергія була мінімальною

Підрівні заповнюються 
електронами за порядком 
збільшення суми (n + l),  

де n — номер  
енергетичного рівня,  
на якому знаходяться 
орбіталі, а l — число, 

що відповідає підрівню 
(типу орбіталі)

Орбіталь — простір навколо ядра,  
де ймовірність знаходження  

електрона максимальна.  
Орбіталі різної форми позначають 

буквеними символами: s, p, d і f

Електрони з однаковою енергією та формою 
електронних орбіталей утворюють підрівні, 
які також називають s-, p-, d- і f-підрівнями.

Кількість підрівнів дорівнює номеру  
енергетичного рівня

Орбіталі близьких за енергією електронів перебувають приблизно в одній і тій самій 
ділянці простору й утворюють енергетичні	рівні	(електронні шари).

Кожний енергетичний рівень з номером n містить n2 орбіталей.
Кількість енергетичних рівнів в атомі хімічного елемента дорівнює номеру періоду, 

у якому він розташований

Максимальну кількість електронів на кожному енергетичному рівні  
обчислюють за формулою: N(e–) = 2n2, де n — номер рівня.

Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента 
дорівнює номеру групи, у якій він розташований (для елементів головних підгруп)

У межах одного  
енергетичного  

підрівня електрони 
розподіляються  

по орбіталях таким 
чином, щоб число  

неспарених  
електронів було  
максимальним

На одній орбіталі можуть  
перебувати не більше  

ніж два електрони,  
причому їхні спіни мають бути 

антипаралельними  
(протилежними)

Карта  знань



Періодична	система	хімічних	елементів	Д.	І.	Менделєєва

Хімічний	елемент	—	вид	атомів	з	певним	зарядом	ядра

Періодична	система	— класифікація хімічних елементів,  
представлена у вигляді таблиці. Найбільш поширеними є два варіанти  

графічного зображення періодичної системи: короткий та довгий

Період — горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку 
зростання зарядів ядер їхніх атомів. Кожний період, крім першого,  

розпочинається з лужного і закінчується інертним елементом

Родина — підгрупа хімічних елементів, що мають подібні властивості

Група — вертикальний ряд періодичної системи. Кожна група  
складається з двох підгруп — головної	(А) та побічної	(Б)

Карта  знань
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