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Група №26 

Хімія  

Урок 17-18 

Тема: Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів. 

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки. 

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 

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. 

 

Ковалентний зв'язок , його властивості. 



 

Учення про хімічний зв'язок – центральне питання сучасної хімії. Без 

нього неможливо зрозуміти причини різноманітності хімічних сполук, 

механізм їх утворення, будови й реакційної здатності. 

Утворення молекул з атомів спричиняє виграш енергії, оскільки за 

звичайних умов молекулярний стан стійкіший, ніж атомний. Учення про 

атомів пояснює механізм утворення молекул, а також природу хімічного 

зв’язку. 

В атомів на зовнішньому енергетичному рівні може міститись від одного 

до восьми електронів. Якщо число електронів на зовнішньому рівні атома 

максимальне, яке він може вмістити, то такий рівень називається завершеним. 

Завершені рівні характеризуються великою міцністю. Такі зовнішні рівні 

атомів благородних газів. Зовнішні рівні атомів інших елементів незавершені, 

і в процесі хімічної взаємодії вони завершуються. 

Хімічний зв'язок утворюється за рахунок валентних електронів, але 

здійснюється він по-різному.  

Хімічний зв'язок, що здійснюється електронними парами, 

називається ковалентним. Це двохелектронний і доцентровий( утримує 

двоє ядер) зв'язок. Сполуки з ковалентним зв’язком називаються 

гомеополярними, або атомними. 

Розрізняють два види ковалентного зв’язку: неполярний і полярний. 

У разі неполярного ковалентного зв’язку електронна хмара, утворена 

спільною парою електронів, або електронна хмара зв’язку, розподіляється в 

просторі симетрично відносно ядер обох атомів. Прикладом є двохатомні 

молекули, які складаються з атомів одного елемента. 

У разі полярного ковалентного зв’язку електронна хмара зв’язку зміщена 

в бік атома з більшою відносною електронегативність. Прикладом можуть 

бути молекули летких неорганічних сполук. 



Якщо між атомами виник один ковалентний зв'язок (одна спільна 

електрона пара), то він називається  одинарним; якщо дві спільні електроні 

пари – подвійним.  

2.Іонний зв'язок, його властивості. 

Особливості іонного зв’язку розглянемо на прикладі утворення молекули 

хлориду натрію NaCl. Атоми натрію і хлору, з яких утворилась ця сполука, 

значно відрізняються за електронегативність: для атома  натрію вона дорівнює 

1,01, для атома хлору 2,83. як, випливає з електронних формул Na 1s22s22p63s1 

і  Cl 1s22s22p63s23p5 , це – атоми з незавершеними зовнішніми рівнями. Для 

завершення зовнішнього рівня атому натрію легше віддати 1 електрон, ніж 

приєднати 7, а атому хлору легше приєднати 1 електрон, ніж віддати 7 

електронів. Схематично це можна записати так: 

Na – e- = Na+ 

Cl + e- = Cl- 

тобто електронна оболонка атома натрію перетворилась на стійку 

оболонку атома благородного газу неону – 1s22s22p6 (це натрій-іон Na+), а 

оболонка атома Cl – на оболонку атома благородного атома аргону - 

1s22s22p63s23p6 (це хлорид-іон Cl-). Між іонами Na+ і Cl- виникають сили 

електростатичного притягання, внаслідок чого утворюється молекула NaCl. 

Хімічний зв'язок між іонами, спричинений електростатичним 

притяганням, називається електровалентним, або іонним, зв’язком. 

Сполуки, які утворилися в наслідок притягання іонів, називаються 

гетерополярними, або іонними. 

Іонні сполуки утворюють атоми елементів, що значно відрізняються за 

електронегативність, наприклад атоми елементів головних підгруп І та ІІ груп 

з атомами елементів головних підгруп VI та  VII груп. 

 

 

3.Металічний зв'язок. 



Атоми більшості металів на зовнішньому енергетичному рівні містять 

невелике число електронів. Так, по одному електрону містять 16 елементів, по 

два – 58, по три – 4 елементи і жодного – тільки Палладій. Атоми елементів 

германію, олову і свинцю мають на зовнішньому рівні по 4 електрони, сурма і 

вісмут – по 5, полоній – 6, але ці елементи не є характерними металами. 

Елементи метали утворюють прості речовини – метали. За звичайних 

умов це кристалічні речовини( крім ртуті). На прикладі натрію розглянемо 

природу хімічного зв’язку в металах. 

В атома натрію, як і в інших металів, є надлишок валентних орбіта лей і 

нестача електронів. Так, валентний електрон (3s1) може займати одну з 9 

вільних орбіта лей -  3s(одна), 3p( три), 3d( п’ять). Під час зближення атомів 

внаслідок утворення кристалічної решітки валентні орбіталі сусідніх атомів 

перекриваються, в результаті чого електрони вільно переміщуються з однієї 

орбіталі на іншу, здійснюючи зв'язок між усіма атомами кристала металу. 

Такий тип хімічного зв’язку називається металічним зв’язком.  

1. Водневий зв'язок. 

Водневий зв'язок – це своєрідний хімічний зв'язок. Він може бути 

міжмолекулярним і внутрішньо молекулярним.  

Міжмолекулярний водневий зв'язок виникає між молекулами, до складу 

яких входять гідроген та сильно електронегативний елемент – флуор, оксисен, 

нітроген, рідше – хлор, Сульфур. Оскільки в такій молекулі спільна 

електронна пара сильно зміщена від атома гідрогену до атома 

електронегативного елемента, а позитивний заряд гідрогену сконцентрований 

у малому об’ємі, то протон взаємодіє з неподіленою парою іншого атома або 

іона, усуспільнюючи її. В результаті утворюється інший, слабкіший зв'язок, 

що дістав назву водневий. 

 Домашнє завдання: написати конспект, та навести по декілька прикладів 

сполук з йонним, ковалентним, металічним водневими хімічними зв’язками. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 


