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Тема: Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки. Донорно-

акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону 

амонію). 

Мета:  

навчальна: поглибити знання про хімічний зв’язок, дати уявлення про 

йонний, ковалентний, металічний та водневий зв’язки, узагальнити та 

систематизувати знання учнів про хімічний зв’язок. 

розвивальна: продовжити розвивати вміння порівнювати, аналізувати, 

узагальнити, систематизувати, зіставляти, робити висновки. 

виховна: виховувати вміння працювати самостійно і в групах. 

 

Матеріал до уроку 

Йонний зв'язок, його властивості. 

Йонний зв’язок — це хімічний зв’язок, який утворюється за рахунок 

електростатичної взаємодії між йонами з зарядами протилежного знаку. 

Йонний зв’язок утворюється внаслідок повного переносу одного чи 

декількох електронів від одного атома до іншого. Такий тип зв’язку можливий 

тільки між атомами елементів, електронегативності яких значно 

відрізняються. При цьому відбувається перехід електрона від атома з меншою 

електронегативністю до атома з більшою електронегативністю. Треба 

запам’ятати, що такий тип хімічного зв’язку утворюється між атомами 

типових металів та типових неметалів. Наприклад, елементи першої та другої 

групи головних підгруп періодичної системи (типові метали) безпосередньо 

з’єднуються з елементами шостої та сьомої групи головних підгруп 

періодичної системи (типові неметали). 



Розглянемо механізм утворення йонного зв’язку в сполуці калій хлорид. 

Атом Калію містить один валентний електрон (визначаємо за номером групи, 

в якій знаходиться Калій). Атом Хлору містить сім валентних електронів 

(визначаємо за номером групи, в якій знаходиться Хлор). При взаємодії атомів 

Калію з атомами Хлору валентний електрон атома Калію повністю переходить 

на зовнішній рівень атома Хлору, добудовуючи його до восьмиелектронної 

структури. При цьому атом Калію, втрачаючи електрон, набуває позитивний 

заряд +1  та перетворюється на катіон , а атом Хлору, приєднуючи 

електрон, набуває негативний заряд –1 та перетворюється на аніон Cl-. 

Різнойменно заряджені йони притягуються завдяки електростатичним 

силам та утворюється сполука калій хлорид. Цей процес можна зобразити за 

допомогою схеми: 

 

 

 

Йонний зв’язок є крайнім випадком ковалентного полярного зв’язку. 

Сполуки з йонним зв’язком називають йонними. Прикладами речовин з 

йонним типом зв’язку можна назвати магній сульфід , алюміній 

хлорид , натрій бромід . Йонний зв’язок також існує в солях 

оксигеновмісних кислот і в лугах між атомами металів і атомами Оксигену. 

 

Ковалентний зв'язок , його властивості. 

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. 

Розглянемо два механізми утворення ковалентного зв’язку. 

Механізм спарювання, рівноцінний або обмінний механізм. Це 

спосіб утворення ковалентного зв’язку, коли кожний з атомів, що взаємодіють, 

віддає по одному електрону для спільної електронної пари. В утворені зв’язку 

беруть участь неспарені електрони і незбудженого, і збудженого атомів. 

Розглянемо на прикладі молекули водню: 

Н·+·Н =Н:Н + 431кДж 

 

Особливістю утворення сполук за обмінним механізмом 

є насичуваність, яка підтверджує, що атом утворює не будь-яке, а обмежене 

число зв’язків. Здатність до насичуваності хімічного зв’язку зумовлена тим, 

що даний атом максимально може приєднати таке число інших атомів з 

одноелектронними орбіталями, яке відповідає числу його власних 

одноелектронних орбіталей. 

     Наприклад, в молекулі ВеН2 атом Берилію приєднує два атоми 

Гідрогену з одноелектронними орбіталями, що відповідає числу власних 

одноелектронних орбіталей атому Берилію, і стає насиченим: 



 

  

       Під час утворення зв'язку енергія завжди виділяється (енергія 

зв'язку), таку ж кількість енергії необхідно затратити на його розрив (енергія 

дисоціації). Енергія зв'язку – це міра його міцності, яка вимірюється в 

кДж/моль або еВ/моль (знаходиться в широких межах 100…1000 кДж/моль). 

Таким чином, хімічний зв'язок характеризується енергією, довжиною 

зв'язку, які визначають його міцність. 

Кратність зв’язку 

Хімічний зв'язок, утворений більш ніж однією електронною парою, 

називається кратним. Підвищення кратності зв'язку призводить до зміцнення 

міжатомного зв'язку і зменшення між'ядерної відстані (довжини зв'язку). 

Полярність  зв'язку 

У випадку, коли електронна пара належить в рівній мірі обом атомам, 

утворюється ковалентний неполярний зв'язок (рисунок 2 а), характерний 

для сполук, утворених елементами неметалами з однаковим значенням 

елекронегативності, наприклад для газів: Н2,О2,Cl2, N2. Якщо ж сполука 

утворюються елементами з різною електронегативністю, то усуспільнена 

електронна пара буде зміщена до атома з більшою електронегативністю, 

утворюється ковалентний полярний зв'язок (рисунок 2 б): H2O, HCl, 

NH3 (полярні молекули або диполі). 

                                         

                                                                                      (а)                                 

                                (б) 



а –  неполярний ковалентний зв’язок, б – полярний ковалентний зв’язок 

Рисунок 2.  Види ковалентного зв’язоку  ( δ – ефективні 

заряди, l – довжина диполя) 

  

Дипольний момент – це векторна величина (вектор, напрямлений від 

позитивно зарядженої частини (кінця) диполя до негативно зарядженого). 

Сумарний дипольний момент молекули дорівнює векторній сумі дипольних 

моментів окремих зв'язків та неподілених електронних пар. Тому можуть 

існувати неполярні молекули з полярним типом зв'язку, коли μ = 0, наприклад, 

молекула СO2: 

 

До неполярних відносяться і такі симетричні молекули (С6Н6, CF4, SF6, 

СН4 та ін.). 

  

 

В молекулі води, яка має кутову форму, полярні зв’язки Н–О 

розташовані під кутом 105º. Через це їх дипольні моменти не компенсуються, 

і молекула є полярною. 

 

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.  

Водневий зв'язок. 

Водневий зв'язок — це взаємодія атома Гідрогену однієї молекули (або її 

частини), сполученого з дуже електронегативним атомом, із неподіленою 

електронною парою дуже електронегативного атома іншої молекули (або 

її частини). 

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. 

Механізм утворення водневого зв'язку 



У багатьох речовинах існує особливий тип хімічного зв'язку — водневий. У 9 

класі ви вивчали, що водневий зв'язок є міжмолекулярним, тобто утворюється 

між молекулами (або між частинами однієї молекули). 

Розглянемо утворення водневого зв'язку на прикладі молекул води. У молекулі 

води між атомами Оксигену та Гідрогену зв'язок ковалентний. Через значну 

різницю електронегативностей (ΔΕΗ = 3,44 - 2,20 = 1,24) цей зв'язок дуже 

полярний. Унаслідок цього на атомах Гідрогену наявний позитивний заряд і 

дефіцит електронної густини, а в атома Оксигену заряд негативний і є дві 

неподілені електронні пари: 

 

Неподіленими електронними парами атом Оксигену притягується до атомів 

Гідрогену інших молекул води, і між молекулами води виникає додаткова 

взаємодія — водневий зв'язок, який позначають крапками: 

 

Водневий зв'язок має частково електростатичний характер, а частково — 

донорно-акцепторний: 

 



Отже, молекула певної речовини утворює водневий зв'язок за наявності 

неподілених електронних пар на одному з атомів та за наявності дуже 

полярного зв'язку з одним із атомів Гідрогену. 

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку 

передбачає, що один з атомів надає для утворення зв’язку неподілену (власну) 

пару електронів, а інший атом надає вакантну (порожню, без електронів) 

атомну орбіталь. 

Донор – це атом, який надає пару електронів в область утворення 

хімічного зв’язку. 

Акцептор – це атом, що має вакантну орбіталь, який притягує 

частину електронної густини від електронної пари донора. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ 

КОВАЛЕНТНОГО ЗВ'ЯЗКУ. Розглянемо його утворення на прикладі 

катіона амонію NH+
4, а для цього виконаємо спершу демонстраційний дослід. 

Ополоснемо одну чисто вимиту колбу концентрованим розчином амоніаку, 

іншу — концентрованою хлоридною кислотою. З'єднаємо отвори колб, як 

показано на малюнку 1, б. Спостерігатимемо, що колби починають у верхніх 

своїх частинах заповнюватися білим «димом». Такий вигляд мають дрібні 

кристалики солі амоній хлориду NH4Cl — продукту реакції сполучення цих 

двох летких сполук неметалічних елементів з Гідрогеном. 

NH3 + НСl = NH4Cl (амоній хлорид) 



 

Мал.1. Взаємодія амоніаку з гідроген хлоридом: а — колби з 

реагентами; б — утворення амоній хлориду 

У реакції катіон Гідрогену, утворений унаслідок дисоціації хлоридної 

кислоти, приєднався до молекули амоніаку й утворився амоній-катіон NH+
4. 

NH3 + H+ + Cl- = NH+
4 + Cl- 

Утворення молекули амоніаку. 
   

У атома Нітрогену п'ять зовнішніх електронів, три з яких — неспарені. 

Атом Нітрогену приєднує до себе три атоми Гідрогену. 

Нітроген — більш електронегативний елемент, тому на його атомі буде 

негативний заряд, а на атомах Гідрогену — позитивні заряди. 

 
 

Амоній-катіон — це однозарядний позитивний йон NH+
4, що 

утворюється внаслідок приєднання Гідроген-катіону до молекули амоніаку. 

Утворення амоній-катіону відбувається за допомогою ковалентного 

зв'язку, але його механізм особливий — донорно-акцепторний. Щоб зрозуміти 

цей механізм, розглянемо електронну формулу молекули амоніаку: 

 



Як свідчить електронна формула, за рахунок трьох неспарених 

електронів Нітроген утворив три ковалентні полярні зв'язки з трьома атомами 

Гідрогену. Усі атоми молекули амоніаку досягли завершення зовнішніх 

енергетичних рівнів. В атома Нітрогену він складається з восьми електронів, у 

атомів Гідрогену — з двох. 

Електронегативність Гідрогену дорівнює 2,1; Нітрогену — 3,5. Тому 

спільні електронні пари зміщені до більш електронегативного Нітрогену. Цим 

пояснюється полярність утворених ковалентних зв'язків. 

 

Домашнє завдання. Опрацювати §7 , написати конспект та підготуватися до 

контрольної родоти. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 

 


