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Група №23 

Хімія  

Урок 15-16 

Тета: Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені 

окиснення неметалічих елементів 2 і 3 періодів. 

Мета: розвивати навички складання електронних та графічних формул;  

продовжити формування вмінь і навичок учнів з визначення електронної 

будови атома за його положенням у періодичній системі та знаходження 

хімічного елемента у періодичній системі за електронною формулою атома; 

формувати уявлення учнів про збуджений стан атома та  його можливу 

валентність. 

 

Матеріал до уроку 

Валентні електрони в атомах хімічних елементів розміщуються на 

останньому, або, якщо мова йде про d-елементи, на останньому і 

передостанньому енергетичних рівнях. 

Збуджений стан атома характеризується переходом валентного електрона на 

вільну електронну орбіталь. 

Збуджений стан атома не відповідає принципу мінімальної енергії і тому 

надзвичайно нестійкий, тривалість його існування 10-7-10-9 секунди.  

В електронних формулах атом у збудженому стані позначається зірочкою. 

 

Валентні стани елементів 

Валентність — кількість хімічних зв'язків, які може утворювати хімічний 

елемент. 



Валентність дорівнює кількості неспарених електронів. 

З наявністю збудженого стану атомів повязане існування елементів зі змінною 

валентністю. 

Наприклад, атоми галогенів в основному стані проявляють властивість І, а у 

збудженому — ІІІ, V, VII. 

 

Для атомів неметалічних елементів у порівнянні з атомами металічних 

елементів характерні: 

—  менший атомний радіус; 

—  чотири й більше електронів на зовнішньому енергетичному рівні. 

Звідси випливає найважливіша властивість атомів неметалічних 

елементів — тенденція до прийому електронів, яких не вистачає, щоб їх 

стало 8, тобто окисні властивості.  

Якісною характеристикою атомів неметалічних елементів, тобто 

своєрідною мірою їх немета- лічності, може служити 

електронегативність — властивість атомів хімічних елементів поляризувати 

хімічний зв'язок, відтягати до себе спільні електронні пари. Чим більш 

електронегативний даний хімічний елемент, тим яскравіше виражені 

неметалічні властивості. 

Визначення можливих ступенів окиснення елементів  

Ступінь окиснення — це умовний заряд на атомі в молекулі або кристалі, 

який би виник на ньому, коли б усі полярні зв’язки, утворені ним, мали іонний 

характер. На відміну від валентності, ступінь окиснення може бути 

позитивним, негативним або дорівнювати нулю.  



Ступені окиснення, які елементи можуть проявляти в різних сполуках, у 

більшості випадків можна визначити за будовою зовнішнього електронного 

рівня або за місцем елемента в Періодичній системі.  

Атоми неметалічних елементів можуть виявляти як позитивні, так і 

негативні ступені окиснення, залежно від того, з атомом якого елемента вони 

утворюють зв’язок.  

Якщо елемент більш електронегативний, то він проявляє негативний 

ступінь окиснення, а якщо менш електронегативний — позитивний. 

Абсолютне значення ступеня окиснення неметалічних елементів можна 

визначити за будовою зовнішнього електронного шару. 

 Атом здатний прийняти стільки електронів, щоб на його зовнішньому рівні 

розташувалося вісім електронів: неметалічні елементи VII групи приймають 

один електрон і виявляють ступінь окиснення -1, VI групи — два електрони й 

виявляють ступінь окиснення -2 тощо.  

Неметалічні елементи здатні віддавати різне число електронів: 

щонайбільше стільки, скільки розташовано на зовнішньому енергетичному 

рівні. Інакше кажучи, максимальний ступінь окиснення неметалічних 

елементів дорівнює номеру групи.  

Завдяки промотуванню електронів на зовнішньому рівні атомів число 

неспарених електронів, які атом може віддавати в хімічних реакціях, буває 

різним, тому неметалічні елементи здатні виявляти різні проміжні значення 

ступеня окиснення. 

 Можливі ступені окиснення s- і р-елементів Група ПС 1 II III IV V VI VII 

Вищий ступінь окиснення+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7  

Проміжний ступінь окиснення +2, 0 +3, 0 +4, +2, 0 +5, +3, +1, 0  

Нижчий ступінь окиснення 0 0 0 -4 -3 -2 -1 

 Визначення ступенів окиснення в сполуках Будь-яка молекула 

електронейтральна, тому сума ступенів окиснення атомів усіх елементів 

повинна дорівнювати нулю. Визначимо ступінь окиснення в сульфур(ІV) 

оксиді SO2 та у фосфор(V) сульфіді P2S5. Сульфур(ІV) оксид SO2 утворений 



атомами двох елементів. З них електронегативність більша в Оксигену, тому 

атоми Оксигену будуть мати негативний ступінь окиснення. Для Оксигену він 

дорівнює -2. У цьому разі Сульфур виявляє позитивний ступінь окиснення. У 

різних сполуках Сульфур може виявляти різні ступені окиснення, тому в 

цьому разі його необхідно обчислити. У молекулі SO2 два атоми Оксигену зі 

ступенем окиснення -2, тому спільний заряд атомів Оксигену дорівнює -4. Для 

того, щоб молекула була електронейтральною, атом Сульфуру має повністю 

нейтралізувати заряд обох атомів Оксигену, тому ступінь окиснення Сульфуру 

дорівнює +4. У молекулі фосфор(V) сульфіду P2S5 більш електронегативним 

елементом є Сульфур, тобто він виявляє негативний ступінь окиснення, а 

Фосфор — позитивний. Для Сульфуру негативний ступінь окиснення 

становить тільки -2. Разом п’ять атомів Сульфуру несуть негативний заряд, що 

дорівнює -10. Тому два атоми Фосфору мають нейтралізувати цей заряд зі 

спільним зарядом +10. Оскільки атомів Фосфору в молекулі два, то кожний 

повинен мати ступінь окиснення +5. Складніше обчислювати ступінь 

окиснення не в бінарних сполуках — солях, основах та кислотах. Але для 

цього також слід скористатися принципом електронейтральності, а ще 

пам’ятати про те, що в більшості сполук ступінь окиснення Оксигену 

становить -2, Гідрогену +1. Розгляньмо це на прикладі калій сульфату K2SO4. 

Ступінь окиснення Калію в сполуках може бути тільки +1, а Оксигену -2. 

 Із принципу електронейтральності обчислюємо ступінь окиснення 

Сульфуру: 2(+1) + 1(х) + 4(-2) = 0, звідки х = +6. 

 При визначенні ступенів окиснення елементів у сполуках слід 

дотримуватися таких правил:  

1. Ступінь окиснення елемента в простій речовині дорівнює нулю. 

 2. Флуор – найбільш електронегативний хімічний елемент, тому ступінь 

окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.  

3. Оксиген – найбільш електронегативний елемент після Флуору, тому 

ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках, окрім фторидів, негативний: у 

більшості випадків він дорівнює -2, а в пероксидах - -1.  



4. Ступінь окиснення Гідрогену в більшості сполук дорівнює +1, а в 

сполуках з металічними елементами (гідридах) - -1.  

5. Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.  

6. Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь 

окиснення.  

7. Сума ступенів окиснення всіх атомів у молекулі дорівнює нулю. 

 

 

Домашнє завдання : написати конспект та   письмово визначити 

валентність і ступінь окиснення атомів вуглецю в речовинах з 

формулами С2Н6, С2Н4, С2Н2. 

 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 

 


