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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 
1. На робочому місці не повинно бути сторонніх предметів. 
2. Сухі реактиви слід брати за допомогою шпателя, розчини – піпеткою, для 
кожного реактиву необхідно мати окремий шпатель або піпетку. 
3. Надлишок реактиву не виливати і не висипати назад в посуд, з якого вони 
взяті; поміщати в посуд для зливу або спускати із струмом води в каналізацію. 
4. Дотримуватися обережності в роботі з розчинами кислот, лугів та інших 
хімічних рідин. 
7. Не користуватися невідомими реактивами (без написів і етикеток). 
8. Нагріваючи рідини, тримати пробірку отвором від себе і людей, що 
знаходяться поруч. 
9. Після закінчення роботи слід вимити посуд, привести робоче місце в 
порядок і здати його лаборантові. 
10. Приступати до виконання досліду лише уяснивши його мету і завдання, 
обдумавши окремі етапи виконання.  
11. Досліди повинні виконуватися акуратно, без квапливості, з дотриманням 
усіх вимог, що містяться в методичних вказівках.  
12.У лабораторії необхідно дотримуватися тиші, забороняється їсти, пити і 
займатися сторонніми справами.  
13. Після використання реактиву його необхідно відразу ставити в штатив, 
щоб не створювати безладу на робочому місці.  
14. Після закінчення роботи обов’язково вимити руки. 

 
 

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ В ХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 
 
1. При легких термічних опіках місце, де є опік, змазують гліцерином або 
накладають вату, яка змочена спиртом. На більш сильні опіки відразу ж 
накладають вату або марлю, ретельно змочену 3% розчином таніну. 
2. При потраплянні на шкіру кислот та лугів необхідно промити уражене місце 
великою кількістю води, потім 3% розчином натрій гідрокарбонату NaHCO3 
(при потраплянні кислоти) або 1-2% розчином етанової (оцтової) кислоти 
CH3COOH (при потраплянні лугу). 
3. При потраплянні крапель кислоти або лугу в очі їх промивають водою, а 
потім 3% розчином натрій гідрокарбонату NaHCO3 (якщо потрапила кислота) 
або насиченим розчином борної кислоти H3BO3 (якщо потрапив луг). 
4. При порізах склом видаляють з ранки осколки скла, обробляють її розчином 
йоду  спиртового 5% та перев’язують. 
5. Студенти, які працюють в хімічній лабораторії, повинні знати місця 
розташування протипожежних засобів та аптечки.   
6. При будь-якому нещасному випадку студенти повинні негайно звернутися 
до викладача або лаборанта. 
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ЗАНЯТТЯ №1 
 

Тема: БІОГЕННІ S-ЕЛЕМЕНТИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК S-
ЕЛЕМЕНТІВ. БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, ЗАСТОСУВАННЯ 
 
I. Актуальність теми:  
Знання фізико-хімічних властивостей  s-елементів та їх біологічної ролі 
представляє значний інтерес, оскільки вони є основною складовою 
фізіологічних рідин організму людини. Йони s-елементів входять до складу 
буферних систем організму, забезпечують необхідний осмотичний тиск, 
беруть участь в утворенні мембранних потенціалів, у передачі нервових 
імпульсів (Na+, K+), структуроутворенні (Мg2+, Ca2+). Натрій хлорид NaCl 
використовується для виготовлення ізотонічного розчину, калій хлорид KCl – 
як антиаритмічний  засіб та при гіпокаліємії. Реакції ідентифікації катіонів ІА 
групи періодичної системи використовують при встановленні тотожності 
лікарських засобів, а також при дослідженні лікарських речовин на вміст 
домішок. Такі  s-елементи, як Берилій та Барій характеризуються токсичними 
властивостями. Тому для медичного спеціаліста середньої ланки знання з 
даної теми необхідні, перш за все, для повного усвідомлення значущості ролі 
s-елементів в забезпечені функціонуванні систем організму, а також 
профілактики та лікуванні хвороб, викликаних надлишком або нестачею s-
елементів в організмі.   
 
II. Цілі навчання:  
Сформувати уявлення про s-елементи, їх будову, хімічні властивості, 
кількісний склад для повного усвідомлення значущості ролі s-елементів в 
забезпечені функціонування систем організму, а також профілактики та 
лікування хвороб, викликаних надлишком або нестачею s-елементів в 
організмі.   
Знати: 
- хімічні властивості катіонів ІА та ІІА групи періодичної системи та їхні реакції 
ідентифікації; 
- методику проведення якісних реакцій на катіони s1-елементів (К+, Na+) та s2-
елементів (Са2+, Mg2+) у розчинах; 
- сполуки s-елементів, які використовуються в медичній практиці. 
Вміти: 
- пояснювати фізичні властивості s - елементів; 
- розписувати електронну структуру sелементів; 
- складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості s-
елементів. 

 
ІІІ.  ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 1). 
2. Розв’язок задач. 
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Задача 1. В організмі людини вміст Калію складає близько 160 г. Із загальної 
кількості Калію 98% знаходиться у внутрішньому середовищі клітини і лише 
2% у позаклітинній рідині. Розрахуйте, скільки атомів Калію міститься у 
внутрішньоклітинній та позаклітинній рідинах.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 2. Організму дорослої людини необхідно близько 1200 мг Кальцію 
щодня. Приблизно 75% добової потреби в Кальції людина отримує з молочних 
продуктів, інші 25% – з овочів. Скільки Кальцію (мг/добу) повинна споживати 
людина у складі молочних продуктів та овочів? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 3. Магній — основна частина сольового балансу живих організмів. 
Добова потреба в Магнії складає 10 мг на 1 кг маси тіла. Розрахуйте масу 
даного елемента, що необхідна для людини вагою 63 кг. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Експериментальна частина. Проведення  лабораторних дослідів. 
1) Проведіть якісні реакції  на катіони ІА та ІІА групи періодичної системи 
елементів згідно запропонованої  методики.  
2) Обґрунтуйте висновки рівняннями реакцій. Всі рівняння реакцій записуйте в 
повній та скороченій йонній формі. 
3) Занесіть результати спостережень, напишіть відповідні рівняння реакцій та 
висновки в таблицю методики проведення експерименту. 
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Методика проведення якісних реакцій 
№ Методика проведення якісних реакцій 
1. Якісна реакція на катіони Na+. 

До 3-4 крапель розчину солі Натрію (NaCl або NaNO3) додайте 3-4 
краплі розчину калій гексагідроксостибіату (V) K[Sb(OH)6], внутрішні 
стінки пробірки потріть скляною паличкою. Відзначте зміни, які 
відбулися (випадання осаду, зміна забарвлення тощо). Напишіть 
рівняння реакції, зробіть висновок. 

 Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 

2. Якісна реакція на катіони К+. 
До 2-3 крапель розчину калій хлориду KCl додайте 2 краплі розчину 
натрій гідротартрату NaH5C4O6, внутрішні стінки пробірки потріть 
скляною паличкою. Відзначте зміни, які відбулися (випадання 
осаду, зміна забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, зробіть 
висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
 
Висновки 
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Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Якісна реакція на катіони Са 2+.  
До 2-3 крапель розчину солі Кальцію (СaCl2 або Ca(NO3)2) додайте 
2 краплі розчину натрій карбонату Na2CO3. Відзначте зміни, які 
відбулися (випадання осаду, зміна забарвлення тощо). Напишіть 
рівняння реакції, зробіть висновок.  
Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 

4. Якісна реакція на катіони Mg 2+.  
До 2-3 крапель розчинів солі Магнію (МgCl2 або MgSO4) додайте по 
2-3 краплі 1М розчину натрій карбонату Na2CO3. Утворюється білий 
осад МgCO3. Випробуйте відношення осаду до дії мінеральної 
кислоти (наприклад, хлоридної кислоти HCl). Чи розчиняється 
осад? Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
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Висновки 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 

 
ІV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ   
 
1.Біогенним s-елементам характерно 
явище антагонізму.  Для яких елементів 
це характерно: 
A. Mg та Be; 
B. Mg та  Na; 
C. Mg та  K; 
D. Mg та  Rb? 

2.Йони якого s-елемента 
вводять в організм людини при 
отруєнні солями Літію, щоб 
знизити концентрацію йонів Li+ 
та досягнути лікувального 
ефекту: 
A. Са2+; 
B. Na+; 
C. Ва2+; 
D. К+? 

3.Де в організмі людини 
концентруються йони Na+: 
A. У клітинній рідині; 
B. У позаклітинній рідині; 
C. У нирках; 
D. У печінці? 

 

4.Які хімічні властивості 
характерні для s-елементів ІА 
та ІІА груп: 
A.  Амфотерні властивості; 
B.  Кислотні властивості; 
C.  Відновні властивості; 
D.  Окисні властивості? 

5.Лікар, який призначає пацієнту 
препарати йонів Кальцію повинен 
попередити, що перешкоджає процесу 
засвоєння даного елемента: 
A. Надлишок в організмі Na+; 
B. Нестача в організмі вітаміну D; 
C. Вживання молочних продуктів та       

яєць; 
D. Надлишок в організмі  Mg2+. 

6.Вкажіть в якому s-елементі 
енергія йонізації найбільша: 
A. Rb; 
B. Сs; 
C. K; 
D. Li. 

 

7. До ізотонічного  відносять розчин: 
A. KCl 0,9%; 
B. NaCl 0,9%; 
C. MgCl2 0,9%; 
D. LiCl 0,9%. 

8.Сполуки якого s-елемента 
призначають при порушенні 
серцевого ритму: 
A. Na; 
B. K; 
C. Li; 
D. Be? 
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9.Визначення концентрації якого s-
елемента в плазмі крові є показником 
захворювання  на лейкоз: 
A. Sr; 
B. Ba; 
C. Ra; 
D. Na? 

10. В  якості антацидного 
засобу, при гастритах та печії 
у шлунку призначають питну 
соду. Який хімічний склад даної 
сполуки: 
A. NaCl; 
B. NaHCO3; 
C. NaОН; 
D. Na2SO4? 

  
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна: 
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143 с. 
8. Чернобельская Г.М. Химия / Г.Чернобельская, Н.Чертков – М. : Медицина,  
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ЗАНЯТТЯ №2 
 

Тема: БІОГЕННІ P-ЕЛЕМЕНТИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК P-
ЕЛЕМЕНТІВ. БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, ЗАСТОСУВАННЯ 
 
І. Актуальність теми:  

У живому організмі р-елементи відіграють особливу роль. Вони входять 
до складу органічних макромолекул, складають основу буферної системи 
крові, забезпечують необхідний осмотичний тиск. Багато сполук р-елементів 
використовується в якості фармакологічних препаратів. Так, аніони СО3

2–, 
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SO4
2, NO2

–, SO3
2– тощо входять до складу сполук, серед яких багато лікарських 

засобів (натрій гідрокарбонат NaHCO3, натрій тіосульфат Na2S2O3, натрій 
сульфат Na2SO4, натрій тетраборат Na2B4O7, магній сульфат MgSO4 та ін), що 
використовують в якості спазмолітичних та проносних засобів. Для медичного  
спеціаліста середньої ланки знання з даної теми необхідні для розуміння 
протікання обмінних процесів та усвідомлення ролі  макро-  і мікро-  елементів 
в забезпеченні життєдіяльності організму. 

 
ІІ. Цілі навчання:  
Сформувати уявлення про р-елементи, їх будову, хімічні властивості, 
кількісний склад для повного усвідомлення значущості ролі р-елементів в 
забезпечені функціонуванні систем організму, а також профілактики та 
лікуванні хвороб, викликаних надлишком або нестачею р-елементів в 
організмі.   
Знати: 
- методику проведення якісних реакцій на аніони СО3

2–, SO4
2–, NO2

–, SO3
2– у 

розчинах; 
- сполуки р-елементів, які використовуються в медичній практиці. 
Вміти: 
- пояснювати фізичні властивості р-елементів; 
- розписувати електронну структуру р-елементів; 
- складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості р-
елементів. 
 
III.  ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 2). 
2.  Розв’язок задач. 
Задача 1. Добова потреба дітей у фосфорі становить 0,65 г. Яку кількість сиру 
повинна вживати дитина на день, для забезпечення добової потреби, якщо 
вміст Фосфору в сирі становить 1030 мг на 100 г ? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Задача 2. Селен має захисну дію на імунну систему та запобігає 
формуванню вільних радикалів, що мають шкідливу дію на організм людини. 
Добова потреба у Селені становить 50 мкг. Скільки рису необхідно вживати 
для забезпечення добової потреби селену, якщо вміст Селену у ньому 
становить 26 мкг/100г? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 23. Масова частка неорганічних речовин в кістках людини становить 
22%. Масова частка кальцій гідрофосфату CaHPO4 становить 85%, а масова 
частка кісток в організмі людини 20%. Визначте масу кальцій гідрофосфату і 
елемента Кальцію в організмі людини масою 70 кг.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Експериментальна частина.  Проведення лабораторних дослідів. 
1) Проведіть якісні реакції на аніони  СО3

2–, SO4
2–, NO2

– SO3
2– згідно методики.  

2) Обґрунтуйте висновки рівняннями реакцій. Всі рівняння реакцій записуйте в 
повній та скороченій йонній формі. 
3) Занесіть результати спостережень, напишіть відповідні рівняння реакцій та 
висновки в таблицю методики проведення експерименту. 
 
Методика проведення якісних реакцій 
№ Методика проведення якісних реакцій 

1. Якісна реакція на сульфат-іон SO4
2-. 

 
До 2-3 крапель розчину солі натрій сульфат  Na2SO4, що містить аніони 
SO4

2- , додайте 2-3 краплі розчину барій хлорид BaCl2. Відзначте зміни, 
які відбулися (випадання осаду, зміна забарвлення тощо). Далі 
випробуйте відношення отриманого осаду до нітратної кислоти НNO3. 
Для цього додайте в пробірку 3-4 краплі розчину нітратної кислоти. 
Відзначте зміни, які відбулися. Напишіть рівняння реакції, зробіть 
висновок. 
Рівняння реакції 
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Висновки 
 
 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 

2. Якісна реакція на сульфіт-іон SO3
2-. 

До 2-3 крапель розчину солі натрій сульфіту  Na2SO3, що містить аніони 
SO3

2-, додайте 2-3 краплі розчину барій хлориду BaCl2. Відзначте зміни, 
які відбулися (випадання осаду, зміна забарвлення тощо). Далі 
випробуйте відношення отриманого осаду до нітратної кислоти НNO3. для 
цього додайте в пробірку 3-4 краплі розчину нітратної кислоти. Відзначте 
зміни, які відбулися. Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 

3. Якісна реакція на карбонат-іон  СО3
2–. 

До 10-15 крапель розчину натрій карбонату Na2CO3 додайте 10 крапель 
2М розчину хлоридної кислоти HCl. Пробірку закрийте пробкою з 
газовідвідною трубкою. Кінець трубки опустіть в пробірку з вапняною 
водою. Відзначте зміни, які відбулися (випадання осаду, зміна 
забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
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Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 

4. Якісна реакція на нітрит-іон  NO2
–. 

До 10-15 крапель розчинів натрій нітриту NaNO2  додають по 2-3 краплі 
2М розчину сульфатної кислоти  H2SO4  та краплями розчин калій 
перманганату  KMnO4. Відзначте зміни, які відбулися (випадання осаду, 
зміна забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
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ІV.  ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ 
 

1.Які елементи відносять до р-
елементів: 
A. Cr, Fr, Ra; 
B. B, Al, Ga; 
C. C, Si, Ge; 
D. N, P, As? 

2.Однією з функцій Оксигену в 
організмі людини є: 
A. Утворення озону; 
B. Перенесення кисню; 
C. Участь в реакціях гідролізу; 
D. Утворення комплексних 
сполук. 

3.Укажіть валентність атома Карбону в 
молекулі карбон (ІІ) оксиду: 
A. 1; 
B. 2; 
C. 3; 
D. 4. 

4.Укажіть який елемент 
Ферсман назвав  “елементом 
життя і думки”: 
A. Нітроген; 
B. Оксиген; 
C. Фосфор; 
D. Гідроген. 
 

5.Нестача йонів  Йоду  в організмі 
людини призводить до: 
A. Анемії; 
B. Деструкції кровоносних судин; 
C. Хронічного флюорозу; 
D. Ендемічного зобу. 

6.Недостатність йонів Флуору 
в організмі спричиняє: 
A. Анемії; 
B. Деструкції кровоносних 
судин; 
C. хронічний флюороз; 
D. ендемічний зоб. 

7.При інтоксикаціях та отруєннях 
організму призначають активоване 
вугілля. Якою дією характеризується 
вказаний препарат: 
A. Послаблююче; 
B. Адсорбент; 
C. Антидепресант; 
D. Абсорбент? 
 

8.Нашатирний спирт – це 
водний розчин амоніаку, з 
концентрацією діючої 
речовини: 
A. 10%; 
B. 0,1%; 
C. 1%; 
D. 5%. 

9.Рідкий азот використовують при 
лікуванні захворювань: 
A. Органів дихання; 
B. Шкіри;  
C. Шлунку; 
D. Нирок.  

10.Біологічне значення йонів 
Фосфору в організмі людини 
полягає у забезпеченні: 
A. Фосфорилірування; 
B. Перенесенні кисню; 
C. Дихання; 
D. Кровотворенні. 

Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №3 

 
Тема: БІОГЕННІ d-ЕЛЕМЕНТИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК d-
ЕЛЕМЕНТІВ. БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, ЗАСТОСУВАННЯ 

 
І. Актуальність теми:  
Кількісний вміст d-елементів в організмі людини значно менший, ніж s- та р-
елементів. Однак їх роль у фізіологічних та патологічних процесах значна. 
Біометали – незамінні складові біомолекул, приймають участь в каталітичних 
біохімічних реакціях, активізують діяльність ферментів. До найважливіших d-
елементів відносять елементи IVA, VA, VIA груп періодичної системи 
Д.І.Менделеєва. Сполуки цих елементів широко застосовуються в медицині у 
складі багатьох лікарських засобів, наприклад цинк оксид (дезінфікуючий 
засіб), цинк сульфат (антисептичний засіб), алюміній гідроксид (адсорбуючий 
засіб). Тому вивчення біологічної ролі d-елементів та їх сполук  для молодшого 
медичного спеціаліста особливо важливе для розуміння багатьох розділів 
фармакології, фізіології та ряду клінічних дисциплін. 
 
ІІ. Цілі навчання:  
Сформувати уявлення про d-елементи, їх будову, хімічні властивості, 
кількісний вміст для повного усвідомлення значущосі в забезпечені 
функціонуванні систем організму, а також профілактики та лікуванні хвороб, 
викликаних надлишком або нестачею d-елементів в організмі.   
Знати: 
-  методику проведення якісних реакцій на катіони d-елементів (Fe2+, Fe3+, 
Cu2+, Zn2+, Mn2+); 
-  важливі сполуки d-елементів, які використовуються в медичній практиці. 
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Вміти: 
- пояснювати фізичні властивості d -елементів; 
- розписувати електронну структуру d-елементів; 
- складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості d-
елементів. 

 
ІІІ. ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 3). 
2. Розв’язок задач. 
Задача 1. Загальний вміст Феруму в організмі людини становить приблизно  
4,25 г. Визначте, скільки грам Феруму міститься в: а) гемоглобіні крові;  
б) тканинах та тканинних ферментах; в) печінці, селезінці та кістковому мозку, 
якщо масова частка елементу у них відповідно становить 57%, 23% та 20%. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 2. Масова частка Цинку, що входить до складу отрути кобри дорівнює 
0,5%. Скільки атомів Цинку міститься у 1 краплі (30 мг) даної отрути?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 3. Людина за добу поглинає з їжею 3 мг Купруму, з яких засвоюється 
лише 30%. Скільки атомів Купруму міститься в організмі людини кожного дня?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Експериментальна частина.  Проведення  лабораторних дослідів. 
1) Проведіть якісні реакції на катіони d-елементів (Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mn2+) 

згідно методики. 
2) Обґрунтуйте висновки рівняннями реакцій. Всі рівняння реакцій записуйте в 
повній та скороченій йонній формі. 
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3) Занесіть результати спостережень , напишіть відповідні рівняння реакцій та 
висновки в таблицю методики проведення експерименту. 
 
Методика проведення якісних реакцій 
 

№ 
 

Методика проведення якісних реакцій 

1. 
Якісна реакція на катіон  Zn2+. 
До 2-3 крапель розчину солі цинк сульфату ZnSO4 додайте 2 краплі розчину 
натрій гідрооксиду NaОН. Відзначте зміни, які відбулися (випадання осаду, 
зміна забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. Далі 
випробуйте відношення отриманого осаду до хлоридної кислоти  HCl та 
надлишку розчину  натрій гідрооксиду NaОН. Для цього вміст пробірки 
поділіть на дві частини. До однієї частини додайте 2-3 краплі НСl, до другої 
– надлишок розчину лугу  NaОН. Напишіть рівняння реакції, зробіть 
висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
 
Біологічне значення елементу в організмі людини 
 
 
 
 

2. 
Якісна реакція на катіон Fe2+. 
До 2-3 крапель розчину ферум (II) хлориду FeCl2 додайте по краплях розчин 
хлоридної кислоти HCl до pH=2-4 (контролюйте за допомогою 
універсального індикатоpного паперу) і 2-3 краплі розчину сульфосаліциловї 
кислоти (С6Н3(ОН)(СООН)(SО3Н)). Відзначте зміни, які відбулися 
(випадання осаду, зміна забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, 
зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
Висновки 
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Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 
 

3. 
Якісна реакція катіони Fe3+. 
До 2-3 крапель розчину ферум (III) хлориду  FeCl3 додайте одну краплю 
розчину  амоній роданіду NH4NCS. Відзначте зміни, які відбулися 
(випадання осаду, зміна забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, 
зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 

4. 
Якісна реакція на катіон Mn2+. 
До 4-5 крапель 2М розчину нітратної кислоти НNO3 додайте 2 краплі 
розчину аргентум (І) нітрату AgNO3, кілька кристалів амонію персульфату 
(NH4)2S2O8 й нагрійте до 50-60 °С. У нагріту суміш внесіть за допомогою 
скляної палички одну краплю розведеного розчину солі калій перманганату 
KMnO4 й перемішайте. Відзначте зміни, які відбулися (випадання осаду, 
зміна забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
Висновки 
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ІV.  ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ 
 

1. Сполуки Арґентуму використовують 
в офтольмалогії як антибактерицидні  
засоби. Визначіть масову частку 
Арґентуму у сполуці AgNO3: 
A. 64%; 
B. 54%; 
C. 74%; 
D. 84%. 

2. Яка сполука Мангану широко 
використовується в медичній 
практиці, як антибактерицидний 
засіб: 
A. KMnO4; 
B. MnSO4; 
C. K2MnO;  
D. MnO2? 

3.Який біогенний d-елемент  є 
комплексоутворювачем 
цианокобаламіну  (вітаміну В12) : 
A. Ферум; 
B. Цинк; 
C. Алюміній; 

4.Лікарські препарати сполук 
Феруму призначають при: 
A. Гіпертонії; 
B. Подагрі; 
C. Психічних захворюваннях; 
D. Анемії. 

 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
 
 
 
 

5. 
Якісна реакція на катіони  Сu2+. 
До 2-3 крапель розчинів солей Купруму, наприклад CuSO4 додайте по 2-3 
краплі концентрованого розчину амоніаку NH3, а потім його надлишок.  
Відзначте зміни, які відбулися (випадання осаду, зміна забарвлення тощо). 
Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
 
 
 
 
Висновки 
 
 
 
 
Біологічне значення елемента в організмі людини 
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D. Кобальт? 
5. Який елемент не відносять до  d – 
елементів: 
A. Ферум; 
B. Флуор; 
C. Цинк; 
D. Манган? 

6. Йони Цинку є складовою 
частиною: 
A. Вітаміну В12; 
B. Гормону інсуліну; 
C. Гемоглобіну; 
D. Хлорофілу. 

7. Сполуки Літію призначаються при  
лікуванні психічних розладів.  
Укажіть сполуку яка буде реагувати з 
Li2O3: 
A. Ca(HCO3); 
B. MgCl2; 
C. HCl; 
D. KNO3. 

8. Кількість речовини, що 
міститься у 14 г Феруму складає: 
A. 0,25 моль; 
B. 0,1 моль; 
C. 0,02 моль; 
D. 0,5моль. 

9. До складу гемоглобіну входять 
атоми наступного d- елемента: 
A. Феруму; 
B. Tітану; 
C. Moлібдену; 
D. Купруму. 
 

10. Укажіть елемент, сполуки 
якого виявляють канцерогенні 
властивості: 
A.   Mn; 
B.   Pt; 
C. Ni; 
D. Cr. 

 
Оцінка 

 
 
 
 

Висновки: 
____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ 4 
 

ТЕМА: КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ 
 
І. Актуальність теми:  
Комплексні сполуки в організмі людини відіграють особливу роль. До їх складу 
входять, переважно, біологічно-активні d-елементи (наприклад Mn, Co, Fe). 
Незважаючи на незначний вміст вказаних елементів  в біологічних системах, 
фізіологічні функції комплексних сполук, до складу яких вони входять, 
відіграють значущу роль у забезпеченні життєдіяльності організму. Для живих 
організмів  важливими є такі комплекси, як порфірин, хлорофіл, кобаломін 
(вітамін В12), гемоглобін, міоглобінат. Комплексні сполуки використовують в 
медичній практиці в якості стабілізаторів при зберіганні крові та ліків; для 
виведення токсичних металів тощо. Тому, для медичного спеціаліста 
середньої ланки знання з даної теми є особливо необхідними, оскільки дають 
можливість оцінити значущість  та біологічну роль комплексних сполук, є 
основою при вивченні фізіології (процеси дихання), фармакології (зберігання 
лікарських препаратів), основ екології та профілактичної медицини. 

 
ІІ. Цілі навчання:  
Сформувати уявлення про комплексні сполуки, особливості їх будови та 
хімічні властивості.  
Знати: 
- склад комплексних сполук; 
- біологічну роль комплексних сполук, зокрема в метало-лігандному  
гомеостазі та застосування в медичній практиці. 
 
Вміти: 
- складати формули комплексних сполук; 
- визначати заряд внутрішньої сфери в комплексних сполуках та їх складові 
частини; 
- виконувати вправи на номенклатуру комплексних сполук. 
 
ІІІ. ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 4). 
2. Розв’язок задач. 
Вправа 1. Дайте назву за систематичною номенклатурою для наступних 
комплексних сполук: 
 

Дано Відповідь 
[Cr(NH3)6 ]Cl3  
Na3[AlF6]  
[Ag(NH3)2]  

[Ag(CN)2]  
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[Cu(NH3)2]OH2  
K4[Fe (CN)6]  
[Hg(CN)4]  
[Fe(CN)6]  

 
Вправа 2. Визначте ступені окиснення центрального атома у координаційних 
сполуках та заряд внутрішньої сфери: 

Дано 

Відповідь 

Ступінь окиснення 
центрального атома 

Заряд внутрішньої  
координаційної 

сфери 
1) Na2[Zn(CN)4] 
2) Zn2[Fe(CN)6] 
3) K3[Fe(CN)6] 
4) [Pt(NH3)2Cl2] 
5) [Co(H2O)3Cl3] 
6) [Al(H2O)6] Cl3 
7) Na3[Co(NO2)6] 
8) K2[Hg(NCS)4] 
9) Na3[Ag(S2O3)2] 
10) K[Al(OH)4(H2O)2] 

  

 
Вправа 3. Розгляньте представлені комплексні сполуки. Визначте внутрішню і 
зовнішню сфери, ліганди і комплексоутворювачі: 

Дано Відповідь 
Комплексна 

сполука 
Внутрішня 

сфера 
Зовнішня 

сфера Ліганди Комплексо-
утворювач 

К4[Fe(CN)6]  

 

   

[Cu(H2О)4]Cl2  

 
   

[Pt(NH3)2Cl2]  
 
 

   

 
Задача 1. Натрій тетрагідроксоцинкат Na[Zn(OH)4] у складі комбінованих 
препаратів застосовують як відхаркувальний засіб. Обчисліть концентрацію 
йонів Zn2+ в 1 М розчині Na[Zn(OH)4].     
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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 Задача 2. Визначте концентрацію йонів  [Fe3+] і [CN-] в 1М розчині K3[Fe(CN)6]. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 3. Обчисліть концентрацію йонів [Cu2+] і [NH3

-] в 1М розчині 
[Cu(NH3)4]SO4. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 4. Обчисліть концентрацію йонів[Co2+] і [NH3

-] в 0,2М розчині 
[Co(NH3)6]SO4. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 5. Обчисліть концентрацію йонів [Zn2+] і [NH3

-] в 0,2М розчині [Zn 
(NH3)4]Cl2. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Завдання 6. Комплексну сіль натрій гексаціанокобальтат Na3[Co(CN)6] 
застосовують у ветеринарній медицині. Розрахуйте масу і молярну 
концентрацію комплексної сполуки Na3[Co(CN)6] об’ємом 0,4 л. Напишіть 
рівняння реакції взаємодії Na3[Co(CN)6] з розчином FeSO4  об’ємом 0,7 л і 
концентрацією 0,86 моль/л.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
IV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ  
 
1.Який хімічний зв'язок характерний  
для утворення  комплексних сполук:   

A. Йонний; 
B. Металевий; 
C. Водневий ; 
D. Ковалентний? 

2.Хто є розробником 
координаційної теорії : 
A. Д.Менделєєв;  
B. А.Вернер;  
C. М.Ломоносов ; 
D. А.Авагадро? 
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3. Вкажіть комплекс ацидного типу: 
A. K4[Fe(CN)6; 
B. [Cr(H2O)6]CI3; 
C. [Pt(NH3)2Cl2]; 
D. [Ag(NH3)2]. 
 

4.Вкажіть ступінь окиснення 
ліганда в комплексній сполуці 
 [Cr (NH3)6 ]Cl3: 
A. +1; 
B. +6; 
C. +4; 
D. +3. 

5. Ферум утворює комплексні сполуки з 
координаційним числом 6. Вкажіть 
комплексну сполуку Феруму, яку 
називають «жовтою кров’яною сіллю»: 
A. K4[Fe(CN)6]; 
B. K3[Fe(CN)6]; 
C. K6Ba[Fe(CN)6]2; 
D. К3[Fе(С2О4)3. 

6.Для Платини характерно 
утворення комплексних сполук 
складу [PtX4]2, які 
використовуються при лікуванні 
онкологічних захворювань. 
Зазначте сполуку, в якій Pt (IV) є 
комплексоутворювачем: 
A.  (NH4)2[PtCl6]; 
B.  Ba[Pt(CN)4]; 
C.  Pt(NH3)2Cl2]; 
D.  Pt(NH3)4](NO3)3. 

7. Який фізіологічний процес забезпечує 
рівновагу концентраціі йонів біогенних 
елементів в організмі людини: 
A. Метало-лігандний  гомеостаз; 
B. Терморегуляція; 
C. Анаболізм; 
D. Катаболізм. 

8. Гемоглобін складається з 
комплексу  гема, в якому 
центральним йоном є Fe2+. До 
якого типу комплексних сполук 
відноситься гем: 
A. циклічних комплексів; 
B. кристалогідратних комплексів; 
C. аквакомплексів; 
D. катіонних комплексів. 

9. Де використовується комплексна 
сполука дихлордиамінплатина 
[Pt(NH3)2Cl2]: 

A. при лікуванні анемії; 
B. при лікуванні онкологічних 
захворювань; 
C. при проведенні дезінфекції приміщень; 
D. в стоматології (протезуванні). 
 

10. В підтримці метало-
лігандного гомеостазу важливу 
роль відіграють хелатні сполуки  
- детоксиканти. З чим пов’язана їх 
дія: 
A.  Усувають наслідки дії отрут; 
B.  Сприяють синтезу вітамінів; 
C.  Підтримують осмотичний тиск; 
D.  Забезпечують кислотно-основну 
рівновагу? 

 
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №5 

 
Тема: СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ 
 
І. Актуальність теми:  
Значущість даної теми важко переоцінити як при вивченні біонеорганічної хімії, 
так і клінічних дисциплін, в професійній діяльності медичного спеціаліста та в 
життєвому побуті. Розчини відіграють виключно важливу роль у 
життєдіяльності організму людини. Вода як універсальний розчинник твердих, 
рідких та газоподібних речовин є тим середовищем, у якому відбуваються 
більшість хімічних реакцій, у тому числі й різноманітні фізіологічні та біохімічні 
процеси. Чільне місце хімії в системі підготовки середнього медичного 
спеціаліста визначається тим, що значна частина професійної діяльності, так 
чи інакше, пов’язана з приготуванням та використанням розчинів різної 
природи. Тому знання методики приготування розчинів необхідні молодшому 
медичному спеціалісту як в професійній медичній діяльності, в клінічних та 
хімічних дослідженнях так і при вивченні ряду дисциплін: сестринської справи, 
фармакології, профілактичної медицини та клінічних дисциплін.  
 
ІІ. Цілі навчання:  
Ознайомитися із значенням розчинів в практичній медичній діяльності та 
життєвому побуті. Згадати поняття “розчину”, ”розчинності”, ”концентрації”. 
Розглянути  класифікацію розчинів, фактори, що впливають на розчинність 
речовин, вміння готувати розчини заданої концентрації. З’ясувати суть 
процесу розчинення.  
Знати: 
- поняття розчину та його складових; 
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- способи вираження концентрації розчинів (формули для проведення 
розрахунків). 
Вміти: 
- визначати різні види концентрації розчинів;  
- проводити розрахунки маси розчиненої речовини для приготування розчинів  
заданої концентрації; 
- кількісно переносити наважку у мірний посуд; 
- працювати з мірним посудом при приготуванні розчинів. 
 
ІІІ. ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 5). 
2.  Розв’язок задач. 
Задача 1. У медичній практиці барій сульфат BaSO4 застосовують як 
рентгеноконтрастну речовину. Обчисліть масову частку барій сульфату в 
суспензії, отриманої шляхом додавання барій сульфату, масою 25г до води, 
масою 457 г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 2. Для обробки рук хірурга використовується йодна настойка з 
масовою долею діючої речовини 5%. Визначте масу йоду, що необхідна для 
приготування 150 г розчину, з масовою часткою розчиненої речовини 5%. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Задача 3. “Свинцева вода”, що використовується при запальних процесах, 
містить 2% плюмбум ацетату Pb(CH3COOH)2. Розрахуйте масу плюмбум 
ацетату та масу 0,6% розчину плюмбум ацетату для одержання 100 г розчину 
з масовою часткою розчиненої речовини 2%. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



28 
 
 

3. Експериментальна частина.  Проведення лабораторних дослідів. 
1.  Приготування розчинів заданої концентрації по розрахованій наважці. 
Проведіть розрахунок маси натрій хлориду NaCl та води, необхідних для 
приготування 100 см3 розчину з молярною концентрацією 0,1М. На 
аналітичних вагах зважте необхідну кількість натрій хлориду NaCl та кількісно 
перенесіть її до мірної колби V 100 см3. Після цього до колби додайте 
дистильовану воду ~ 2/3 об’єму колби, акуратно перемішайте вміст колби до 
повного розчинення натрій хлориду NaCl. Далі доведіть об’єм розчину до 
мітки, закрийте колбу пробкою та ретельно перемішайте. 
2. Проведіть розрахунок по визначенню кількості вихідного розчину натрій 
гідрооксиду NaOH 20% та води, що необхідно використати для приготування 
розчинів лугу з концентрацією 0,05М; 0,035М; 0,01М  у кількості 250 см3 
кожного. За допомогою градуйованої піпетки (бюретки) перенесіть необхідний 
об’єм вихідного розчину до мірної колби, додайте води до ~ 2/3 об’єму колби, 
обережно перемішати. Далі доведіть об’єм розчину до мітки, закрийте колбу 
пробкою та ретельно перемішайте.   
4. Проведіть розрахунок маси мідного купоросу СuSO4·5Н2О та води, 
необхідних для приготування 100 см3 розчину з молярною концентрацією 

еквівалента 3
4 /5,0

2
1 дммольCuSOCM 






 . На аналітичних вагах зважте необхідну 

кількість пентагідрату купрум (ІІ) сульфату СuSO4·5Н2О та кількісно переносять 
його до мірної колби V 100 см3. Після цього до колби додайте дистильовану 
воду ~ 2/3 об’єму колби, акуратно перемішайте вміст колби до повного 
розчинення солі. Далі доведіть об’єм розчину до мітки, закрийте колбу 
пробкою та ретельно перемішайте. 

 
Проведіть необхідні розрахунки та опишіть етапи приготування 
розчинів. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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IV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ  
 
1.Укажіть правильне визначення 
розчину: 
A.  Гетерогенна суміш, що складається з 
двох чи більше речовин та продуктів їх 
взаємодії; 
B. Гомогенна система змінного складу з 
двох або більше компонентів (складових 
частин) та продуктів їх взаємодії; 
C. Гомогенна система змінного складу, 
що містить  тільки два компонента та 
продуктів  їх взаємодії; 
D.  Однорідна  система постійного 
складу, що містить два чи більше 
компонентів та продуктів їх взаємодії. 

2.Добова потреба дорослої 
людини у щоденному вживанні 
води складає: 
A. 2-2,5 л; 
B. 0,5-1 л; 
C. 2,5-3 л; 
D. 3-3,5 л. 

 

3.Що є розчинником у гомогенній 
системі спирт-йод-вода (2:1:4): 
A. Спирт; 
B. Вода; 
C. Йод; 
D. Спирт та йод? 

4. Для того, щоб насичений 
розчин солі став пересиченим, 
необхідно: 
A. Підвищити температуру; 
B. Знизити температуру; 
C. Додати до  розчинену 
розчиннику; 
D. Випарити розчинник-воду. 

5. Зазначте процес, протікання якого  
ґрунтується на законі Нернста: 
A. Проникнення речовин крізь клітинні 
мембрани; 
B. Розчинення полярних речовин в 
неполярних розчинника; 
C. Процес електролізу; 
D. Процес гідролізу. 

 

6. Висотна хвороба - це 
порушення функції органів та 
систем людини, що спричинено 
гіпоксією. Що спричиняє дане 
захворювання: 
A.  Зниженням парціального тиску 
кисню у повітрі; 

B.  Підвищення вологості повітря; 
C.  Підвищення атмосферного 
тиску повітря; 

D.  Інтенсивна фізична робота. 
7. Масова частка розчиненої речовини  
визначається: 
A. Відношенням маси розчиненої 

речовини до загальної маси розчину; 
B. Відношення кількості розчиненої 
речовини до об`єму розчину; 
C. Відношенням кількості речовини 
еквіваленту розчиненої речовини до 
об’єму розчину; 
D. Відношення маси розчиненої 

8. Укажіть з представлених 
прикладів позначення, яким 
виражають молярну 
концентрацію розчину: 
A. 0,25 моль; 
B. 0,25 М; 
C. 0,25 Н; 
D. 0,25 моль/л. 
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речовини до об’єму розчину. 
9. До колігативних властивостей 

 розчинів не відносять: 
A. Дифузію; 
B. Осмос; 
C. Кінетичну стійкість; 
D. Ебуліоскопію. 

10. Введення гіпотонічних розчинів 
внутрішньо-мязово спричиняє: 
A. Розпад еритроцитів; 
B. Підвищення осмотичного тиску; 
C. Зморщення  клітин; 
D. М’язові спазми. 

 
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №6 
 

Тема: КИСЛОТНО-ОСНОВНА РІВНОВАГА. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК В 
БІОСИСТЕМАХ 
 
І. Актуальність теми:  
Кислотність біологічних систем організму людини, яку оцінюють за величиною 
рН, є характеристикою багатьох фізіологічних процесів, що в ньому 
відбуваються. Від цієї величини залежить фізіологічний стан клітин, тканин, 
органів та функціонування організму людини в цілому. Кожна фізіологічна 
рідина — шлунковий сік, кров, сік підшлункової залози тощо — 
характеризуються певною кислотністю, яка може змінюватись у вузькому 
інтервалі рН. Тому знання з даної теми є важливими і необхідними при 
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визначенні чинників, що сприяють зміщенню кислотної рівноваги в організмі 
людини та допомагають підтримувати сталість рН. 
 
II. Цілі навчання: 
Сформувати знання про водневий показник рН нейтральних, лужних і 
кислотних розчинів та його вплив на життєдіяльність людини. 
Знати: 
-  поняття  водневого показника рН; 
-  константу дисоціації, йонний добуток води; 
-  значення рН фізіологічних рідин організму людини. 
Вміти: 
- визначати рН за допомогою індикаторів та характеризувати середовища 
розчинів; 
- застосовувати межі змін показника рН в практичній  медичній діяльності; 
- визначати фактори, що впливають на зміщення кислотно-основної рівноваги 
в організмі людини. 
 
III. ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 6). 
2. Розв’язок задач. 
Задача 1. Визначте рН розчину, одержаного при розчиненні 0,7 л HCI в 700мл 
води за нормальних умов. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 2. Розрахуйте рН розчину, в якому  концентрація йонів Гідрогену [H+] = 
3,4 ·10-4. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 3. Розрахуйте рН розчину, отриманого при розведенні 80мл 50%-го 
розчину сульфатної кислоти H2SO4 водою до 1000 мл, ρ=1,55 г/мл.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 4. Обчисліть рН розчину, одержаного при розчиненні 2,24л HCI в 6000 
мл води за нормальних умов. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 5. Розрахуйте значення гідроксид-йонів [ОН-] в розчині, рН якого 
дорівнює 2,32. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Задача 6.  Визначте концентрацію йонів Гідрогену та гідроксид-йонів в розчині, 
250мл якого містить 10,6г Na2CO3. 11

,
108,4

3

HCOД
K . 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Експериментальна частина. Проведення лабораторних дослідів. 
Визначення рН рідин за допомогою рН-метру ЕВ-74. 
1. Перед початком роботи увімкніть йономір ЕВ-74 шляхом перемикання 
тумблера «СЕТЬ» та прогрійте його не менше 0,5 години. Після цього 
відкалібруйте прилад по стандартним буферним розчинам, для цього 
ополосніть електроди дистильованою водою, залишки води зніміть 
фільтрувальним папером і помістіть у кислий буферний розчин. Операцію 
повторіть для лужного буферного розчину. По закінченні даних операцій 
прилад готовий до роботи. Для визначення рН приготованих буферних 
розчинів необхідно витерти електроди сухим фільтрувальним папером, після 
чого помістити їх у дослідний розчин.   При вимірюванні рН натисніть наступні 
кнопки:  «АНИОНЫ/КАТИОНЫ», «рХ» необхідного діапазону вимірювань (« -
1÷19», «-1÷4», «4-9», «9-14» або «14-19»). Після встановлення рівноваги 
зафіксуйте значення рН. Далі здійсніть промивання електродів водою й замір 
наступного розчину. За результатами замірів порівняйте експериментальні 
значення рН буферних розчинів з розрахунковими значеннями.  
2.Проведіть розрахунок кількості розчину NaOН та HCI з молярною 
концентрацією 0,1М для приготування 100 см3 розчинів даних речовин з 
молярною концентрацією 0,01; 0,005 та 0,001М. Приготуйте розчини.  
Визначіть рН отриманих розчинів за допомогою універсального йономіру, 
результати занесіть до таблиці. Теоретично розрахуйте значення рН розчинів, 
порівняйте їх з експериментальними величинами.  
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Розчин Концентрація рН (експ.) рН (розр.) 
NaOН 0,1М 

0,01М 
0,005М 
0,001М 

  

HCI 0,1М 
0,01М 
0,005М 
0,001М 

  

 
2. За експериментальними  значеннями рН розчинів NaOН та HCI вказаних 
концентрацій обчислити активність йонів Гідрогену аН

+: 
рН= -  lg ан

+ , або  lg ан
+=-рН 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Заповніть таблицю отриманих результатів. 

 
ІV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ  
 
1. Яке з наведених значень рН 
характерно для крові здорової 
людини: 
A. 7,36 (7,25-7,44); 
B. 7,25 (7,14-7,33); 
C. 7,44 (7,33-7,52); 
D. 7,0 (7,11-7,30). 

2. Розчин натрій гідрокарбонату 
NaHСО3 3% застосовується при  
кислотних опіках. Яке середовище 
має зазначений розчин: 

A. Слабо-кисле; 
B. Лужне; 
C. Кисле; 
D. Слабо лужне. 

3.  Виникнення в організмі ацидозу 
характеризується: 
A. Надлишком йонів Н+; 

4.Величину Кw  називають йонним 
добутком води, що  дорівнює: 
A. Добутку молярних концентрацій 
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B. Надлишком йонів ОН-; 
C. Нейтральним середовищем; 
D. Іншими показниками. 

 

Н+ і  ОН- у воді; 
B. Добутку молярних концентрацій Н+ 
і Н2О; 
C.   Від’ємному десятковому 
логарифму молярної концентрації Н+. 
D. Від’ємному десятковому 
логарифму молярної концентрації ОН-. 

5. Позначення водневого показника 
відбувається через: 
A. р[Н]; 
B. рН; 
C. [рН]; 
D. [Н]+. 

6. У лужному середовищі індикатор 
фенолфталеїн приймає забарвлення 
наступного кольору: 

A. Жовтого; 
B. Синього; 
C. Безбарвний; 
D. Червоного. 

7.Якими властивостями 
характеризується розчин амоніаку 
«нашатирний спирт»: 

A.  Без запаху, без кольору, має 
кисле середовище; 

B.  Різкий характерний запах, 
малинового кольору; 

C.  Різкий характерний запах, має 
кисле середовище; 

D.  Різкий характерний запах має 
лужне середовище. 

8.В яких одиницях виражають 
концентрацію йонів Гідрогену: 
A. Моль/л; 
B. Моль/кг; 
C. Моль; 
D. Моль/см3. 

9. Молярна концентрація йонів 
Гідроксиду артеріальної крові 
дорівнює 2,5·10-7 моль/л. 
Розрахуйте рН та рОН крові: 

A. 6,4 та 7,6; 
B. 7,4 та 6,6; 
C. 5,4 та 8,6; 
D.  4,4 та 9,6. 

10. Розрахуйте молярну концентрацію 
йонів Гідрогену у сечі, якщо її рН 
становить 5,5: 

A. 6,78·10-8; 
B. 3,82·10-7; 
C. 3,16·10-6; 
D. 2,16·10-5. 

Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №7 
 

Тема: ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ. ЕЛЕКТРОЛІТИ В ОРГАНІЗМІ 
ЛЮДИНИ 
 
I. Актуальність теми: 
Роль електролітів в життєдіяльності організму людини різноманітна і 
неоднозначна, тому що всі фізіологічні рідини (сеча, шлунковий сік, секрети 
залоз, позаклітинна та  внутрішньоклітинна рідини) є розчинами електролітів. 
Протікання фізіологічних процесів тісно пов'язано з обміном електролітів. При 
критичних станах може виникати безліч факторів, здатних порушити цей 
процес: дія самого патологічного процесу, медикаментозна терапія, перебіг 
постреанімаційного періоду тощо. Знання з даної теми сприяють можливості 
своєчасного корегування порушень, які впливають на  електролітний обмін. 

 
II. Цілі навчання:  
Сформувати уявлення  про процеси, що відбуваються в розчинах, згадати  
поняття "електролітична   дисоціація",  розкрити залежність 
електропровідності розчинів від виду хімічного зв'язку й типу кристалічної 
гратки речовини. 
Знати: 
- що таке електролітична дисоціація; 
- що таке електроліти, групи електролітів; 
- величини, які кількісно характеризують здатність речовини до 
електролітичної дисоціації та взаємозв’язок між ними (закон розбавлення 
Оствальда). 
Вміти: 
- обчислювати Кд - константу дисоціації; α - ступінь електролітичної дисоціації 
слабких електролітів; 
- записувати рівняння процесу електролітичної дисоціації ( молекулярні повні 
та скорочені йонно-молекулярні); 
- дайте визначення кислот, основ та солей з погляду теорії електролітичної 
дисоціації. 
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ІІІ. ХІД ЗАНЯТТЯ:                
1. Розгляд теоретичних  питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 7). 
2. Розв’язок задач. 
Задача 1. Виберіть із представлених сполук ті, які проводять електричний 
струм. Поясніть свій вибір: 
 
H2O KOH K2O Na2CO3 NH4OH CH3COONa H2SO4 Na2S2O3 
MgO Cu(OH)2 HI H2PO4 CH3COOH H2CO3 CaO K2Cr2O7 

 
Вправа2. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонне рівняння реакції 
взаємодії у водному розчині наступних сполук: 

 
Дано Відповідь 

NiSO4 i NaOH 
 
 

 
 
 
 
 

 

NaHCO3 i KOH 
 
 
 

 
 
 
 

 

MnCl2 і NaOH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AI(OH)3 i NaOH 
 

 
 

 
 
 
 

(CuOH)NO3 i HNO3 

 
 

 
 
 
 
 
 

CuCl2  і NaOH 
 

 
 



37 
 
 

  
 
 
 

AI(OH)3 i NaOH 
 
 
 

 
 
 

 
Задача 3. Складіть повні молекулярні рівняння реакції, що представлені 
скороченими йонно-молекулярними рівняннями: 

 
Дано Відповідь 

АІ(ОН)3 + 3 Н + = АІ3+ + 3 Н2О 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НСО3- + ОН-  = Н2О + СО2 

 
 
 
 
 
 
 

SiO3
2- + 2H+ = H2SiO3 

 
 
 
 
 
 

 

Ва2+ +SO4
2-  = ВаSO4 
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Zn2+ + 4OH- = ZnO2 2- +H2O 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ag+ + Cl- = AgCl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задача 4. Розрахуйте концентрацію йонів Гідрогену і ступінь  гідролізу солі в 
розчині, одержаному при розчиненні 10,6г натрій гідроген карбонату NaHCO3 у 
800 мл води. Константи дисоціації карбонатної кислоти за ступенями 
відповідно дорівнюють 7

, 105,4
32

COНДK ;  11
, 108,4

3

НCOДK . 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.Експериментальна частина.  Проведення лабораторних дослідів. 
Дослідження на електропровідність: 
1.  Перевірте на електропровідність дистильовану і водопровідну воду. 
Зануріть електроди у склянку з дистильованою водою – лампочка не горить, 
зануріть у склянку з водопровідною –  лампочка горить. Чому? Дайте 
пояснення. 
2. З'ясуйте  електропровідність NaCl і її розчину. Сухі електроди помістіть в 
сухий натрій хлорид NaCl – лампочка не світиться. Зануріть електроди у 
розчин солі NaCl – лампочка засвітиться. Чому? Дайте пояснення. 
3. Аналогічно 1 та 2 пунктам дослідження проведіть експеримент із 
розчином цукру, хлоридною кислотою НСl, натрій гідроксидом NaOH. 
Результати досліджень запишіть у зошит. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
ІV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ 

  
1. Електролітична дисоціація це 
процес: 
A. Розпаду молекул на йони; 
B. Синтезу молекул; 
C. Дегідратації молекул; 
D. Нейтралізації. 

2.Чому дистильована вода не 
проводить електричний струм: 
A. Містить розчинені солі; 
B. Не містить розчинені солі; 
C. Має характерне забарвлення; 
D. Містить домішки невідомого 
складу. 

3. Найважливішими електролітами 
для організму людини є : 
A. Na і  K; 
B. Li  і Na; 
C. K  і  Ca; 
D. Rb і Sr. 

4. В основу теорії електролітичної 
дисоціації взято такі положення: 

A. Електроліти в розчині дисоціюють 
на йони; 

B. Процес дисоціації необоротний; 
C. Електроліти в розчині не 
проводять електричний струм; 
D. Електроліти в розчині 
перебувають у вигляді молекул. 

5. Згідно теорії електролітичної 
дисоціації солі  - це сполуки, які: 

A.   При електролітичній дисоціації у 
водному розчині утворюють катіони 
йони Гідрогену Н+ та аніони кислотного 
залишку; 
B. При електролітичній дисоціації у 
водному розчині утворюють йони 
гідроксилу ОН-; 
C. У водному розчині утворюють 
катіони металу й аніони кислотного 
залишку. 
D. При нагріванні розкладаються на 
оксид і воду. 

6. Кількісно процес дисоціації 
характеризують: 

A.    Ступенем і константою 
дисоціації; 
B.     Константою гідролізу і 
дисоціації; 
C.   Активністю йонів і молярною 
концентрацією; 
D.  Наявністю забарвлення і 
запаху. 

7. Умовно, до сильних електролітів 
відносять сполуки, ступінь дисоціації 
яких у водних розчинах дорівнює: 
A. >30%; 
B. <30%; 
C. >50%; 
D. >10%. 

8. Що треба враховувати при 
складанні рівнянь електролітичної 
дисоціації: 

A. Баланс зарядів йонів 
B. Константу дисоціації Кд; 
C. Ступінь дисоціації; 
D. Активність йонів. 

9. Для водних  розчинів  основ 
характерне: 
A. Специфічний «кислий» смак; 

10. Теорія електролітичної 
дисоціації застосовується до: 
A. Сильних електролітів; 
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B. Лакмус забарвлюється у синій 
колір; 
C. Лакмус забарвлюється у 
червоний колір; 
D. Утворення у розчині осаду. 

B. Слабких електролітів; 
C. Оксидів; 
D. Металів. 

 
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №8 
 

Тема: ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В БІОСИСТЕМАХ 
 
І. Актуальність теми:  
Окисно-відновні реакції відіграють величезне значення у підтримці 
життєдіяльності біологічних систем. Так, процеси фотосинтезу, дихання, 
травлення – все це ланцюги окисно-відновних реакцій. Ці реакції відіграють чи 
не найважливішу роль при утворенні полімерних компонентів, забезпечуючи 
організм структурними складовими та енергією. Тому розуміння принципу 
протікання зазначених реакцій для медичного спеціаліста сприяє  
формуванню загального уявлення про фізіологічні процеси, що 
супроводжуються перетворенням енергії в живій природі, зокрема, окиснення 
жирів та вуглеводів, що потрапляють в організм людини при вживанні їжі. 
 
ІІ. Цілі навчання:  
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Формувати вміння складати рівняння окисно-відновних реакцій методом 
електронного балансу та методом напівреакцій. Сприяти розумінню 
значущості окисно-відновних процесів у природі та житті людини. 
Знати: 
-  поняття електронегативності, ступеню окиснення, валентності; 
- правила визначення ступенів окиснення елементів у сполуках; 
- типи окисно-відновних реакцій;  
- найпоширеніші окисники, відновники; 
- сутність методу електронного балансу та методу напівреакцій. 
Вміти: 
- наводити приклади різних типів окисно–відновних реакцій; 
- визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їх формулами;  
- складати окисно-відновні реакцій, використовуючи метод електронного 
балансу та метод напівреакцій; 

 
ІІІ. ХІД ЗАНЯТТЯ: 
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 8). 
2.  Розв’язок  задач.  
Вправа 1. а) За методом електронного балансу складіть повне та скорочене 
йонне рівняння вказаних окисно-відновних реакцій. Зазначте ступені 
окиснення елементів у сполуках; визначте окисника та відновника в кожному з 
рівнянь. 

Bi2S3 + HNO3  Bi2(SO4)3 + NO + H2O 
 
 
 
 
 
 
Na2MoO4 + HCl+ Al  MoCl2 + AlCl3 + NaCl + H2O 
 
 
 
 
 
 
KMnO4 + NaNO2 + KOH  K2MnO4 + NaNO3 + H2O 
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б) За методом напівреакцій складіть повні та скорочені йонні рівняння 
вказаних окисно-відновних реакцій. Зазначте ступені окиснення елементів у 
сполуках; визначте окисника та відновника в кожному з рівнянь. 

Sb2O3 + HbrO3  Sb2O5 + HBr 
 
 
 
 
 
Fe + HNO3  Fe(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 
 
 
 
 
 
KMnO4 + H2O2 + H2SO4  K2SO4 + MnSO4 + O2 + H2O 
 
 
 
 
 
 

 
Вправа 2. Визначте ступені окиснення елементів у вказаних  сполуках:  

 
 
 

Mn(NO3)2 

 
 

 
 

PbO2 

 
 

KMnO4 

 
 

 
 

HCl 

 
 
 

MnCl2 

 
 

 
 
 

HNO3 

 
 

Pb(NO3)2 

 

 
 

H2SO3 
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CuSO4 
 
 

 
 

NaHSO4 

 
 

K2 [FeCl4] 
 

 
 

[Zn (NH3)4]2+ 

 
Вправа 3. Заповніть пропуски в наведених схемах рівнянь. Які процеси 
відображають рівняння? 

 
  
 

40
2 2N        ...  N   

 
 

 
 

Fe+3…   →Fe+2 

 
 

I-…       →I0 

 

 

 
 

Sn+2…   →Sn+4 

 
 

Cu+2…     →Cu+ 

 

 
 

 
 

Mn+7…   →Mn+2 

 
 

...30  eAl  
 
 

 
 

Cr+6…   →2Cr+3 

 
Вправа 4. Визначте тип окисно-відновних реакцій. 

 
PbS+H2O2→ PbSO4+ H2O 
 
 
Cu+ H2SO4→CuSO4+ SO2+ H2O 
 
 
H2SO3 + Cl2+ H2O → H2SO4+HCl 
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SO2+I2+ H2O→ H2SO4+HI 
 
 
H2S+ H2SO3→ S+ H2O 
 

 
Вправа 5. Із наведених речовин C, H2, Fe, H2S, NH3, O2, O3,Cl2, Br2, HNO3, 
KMnO4    визначте сполуки, що виявляють:  
-  тільки окисні властивості;  
-  тільки відновні властивості;  
-  можуть проявляти подвійний характер?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. Експериментальна частина. Проведення  лабораторних дослідів. 
1)Проведіть окисно-відновні реакції згідно методики проведення 
експерименту.  
2) Обґрунтуйте висновки рівняннями реакцій. Всі рівняння реакцій записуйте в 
повній та скороченій йонній формі. 
3)Внесіть отримані результати в таблицю методики проведення експерименту. 
 
Методика проведення експерименту 

№ Методика проведення експерименту 
1. Визначення властивостей калій перманганату KMnO4 в 

кислому середовищі. 
Налийте в три пробірки по 1 мл розчину калій перманганату 
KMnO4, підкисліть сульфатною кислотою H2SO4 (1-2 краплі) і 
додайте: 
- в першу пробірку – розчин натрій сульфату Na2SO4; 
- в другу пробірку – калій йодиду KI; 
- в третю пробірку – ферум (ІІ) сульфату FeSO4; 
Відзначте зміни, які відбулися (випадання осаду, зміна 
забарвлення тощо). Напишіть рівняння реакції, зробіть висновок. 
Рівняння реакції 
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Висновки 
 
 
 
 

 
IV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ  

 
1. Вкажіть скорочене йонно-
молекулярне рівняння реакції 
нейтралізації сульфатної кислоти 
натрій гідроксидом: 
A. 2H+ + 2OН–  → 2H2O; 
B. 2Na+ + 2OН– → 2NaOH; 
C. SO4

2- + 2Na+ → Na2SO4; 
D. SO4

2- + 2H+ → H2SO4. 

2.  Для Оксигену характерний, 
переважно, від`ємний ступінь 
окиснення. В яких з представлених 
сполук Оксиген виявляє 
позитивний ступінь окиснення: 
A. FeSO4; 
B. PbO2; 
C. Na2O2; 
D. OF2. 

3.  Який утворюється продукт при 
взаємодії Магнію з водою: 

A. Кальцій хлорид; 
B. Магній гідроксид;  
C. Магній оксид;  
D. Магній гідрид?  

4. Для Сульфуру характерний 
найвищий ступінь окиснення S+6 
та найнижчий S+2. Зазначте в якій 
з наведених сполук Сульфур 
проявляє найнижчий ступінь 
окиснення: 

A. H2S; 
B. H2SO4; 
C. H2SO3; 
D. Na2SO3. 

5.Із указаних сполук зазначте 
окисник: 
A.  Кисень; 
B.  Карбон; 
C.  Водень; 
D.  Сірководень. 

6. Із перелічених сполук зазначте 
відновник: 
A. KMnO4; 
B. K2Cr2O7; 
C. HNO3; 
D. NH3. 

7.Найвищий ступінь окиснення 
елемента відповідає в періодичній 
системі: 
A. Номеру групи; 
B. Номеру періоду; 
C. Номеру ряду; 
D. Порядковому номеру. 

8.Окисником називається 
елемент, що: 
A. Віддає електрони; 
B. Приймає електрони; 
C. Не змінює ступінь окиснення; 
D. Інше. 

9.Окисно-відновні процеси 
належать до числа найбільш 
розповсюджених хімічних реакцій. 
Вкажіть процес, що не 

10. Вкажіть сполуку Мангану, що 
проявляє окисно-відновну 
двоїстість 
A. KMnO4; 
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відноситься до окисно-відновних: 
A. Розчинення натрію хлориду NaCl; 
B. Фотосинтез; 
C. Горіння; 
D. Дихання. 

B. MnSO4; 
C. MnCl2; 
D. MnO2. 

 

 
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №9 
 

Тема: ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. ЗНАЧЕННЯ ГІДРОЛІЗУ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
 
І.Актуальність теми:  
Всі живі клітини організму людини вимагають постійного енергопостачання для 
двох основних цілей: біосинтезу макро- і мікро- молекул та активного 
транспорту йонів і молекул через клітинні мембрани. Дані процеси 
відбуваються завдяки процесу гідролізу. Процесам гідролізу піддаються самі 
різні речовини. Без цього процесу не було б можливим засвоєння харчових 
продуктів. Так, наприклад, засвоєння полісахаридів і дисахаридів стає 
можливим лише після повного їх гідролізу ферментами до моносахаридів. 
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Точно так же білки і ліпіди гідролізуються до речовин, які лише потім можуть 
засвоюватися. Із даним процесом  пов’язана підтримка кислотності крові та 
клітинних рідин на певному рівні. Тому вивчення даної теми є важливим у 
розумінні протікання фізіологічних процесів, особливо обміну речовин і 
зберігання енергії.  
 
II.Цілі навчання:  
Сформувати уявлення про процеси гідролізу та  механізм їх дії.  
Знати: 
- що таке гідроліз, його призначення; 
- типи солей, що гідролізуються; 
- фактори залежності протікання процесу гідролізу; 
- що таке ступінь та константа гідролізу; 
- біологічне призначення  гідролізу. 
Вміти: 
- складати рівняння гідролізу; 
- пояснювати вплив гідролізу на реакцію середовища; 
 
III. ХІД ЗАНЯТТЯ:             
                          
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 9). 
2. Розв’язок задач. 
Задача 1. Складіть молекулярне, повне та скорочене  йонне рівняння гідролізу 
солей : 
Дано Відповідь 
BaS  

 
 
 
 

AlCl3  
 
 
 
 
 
 

Na2CO3  
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ZnSO4  
 
 
 
 
 
 
 

CuCl2  
 
 
 
 
 
 
 

KCN  
 
 
 
 
 
 
 

Mn(NO3)2  
 
 
 
 
 
 

Na2SO4  
 
 
 
 
 
 

Cu(NO3)2  
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K2SO3  
 
 
 
 
 
 

 
Задача 2. Скільки грамів ферум (III) хлориду FeCl3 необхідно розчинити в 500 
мл розчину, щоб рН=1,9? Константа гідролізу солі дорівнює 3,0∙10-3. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 3. Визначте концентрацію і активність йонів гідрогену, а також рН 
розчину, одержаного при розчиненні 6,675г алюміній хлориду AlCl3 в 500 мл 
розчину. Константа гідролізу солі дорівнює 1,35∙10-5. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Експериментальна частина. Проведення лабораторних дослідів. 
Гідроліз солей хрому (ІІІ) 
1. Приготувати розчин хром (ІІІ) хлориду CrCl3. Для цього в пробірку до 1 г 
сухої солі додайте 20-30 крапель дистильованої води. Нанеcіть 1 краплю 
розчину на індикаторний папір. Зробіть висновок про реакцію середовища.  
 
Запишіть рівняння гідролізу в молекулярному та йонному вигляді. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Розчин хром (ІІІ) хлориду CrCl3 розлийте у дві пробірки, додайте до кожної 
по 3-5 крапель 2Н Na2CO3. Дайте пояснення процесам, що відбуваються. 
Запишіть  рівняння реакції. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. До першої пробірки додайте 3-4 краплі хлоридної кислоти НСl, до другої  - 3-
4 краплі  натрій гідрооксиду NaOH. Зробіть висновок про реакцію середовища. 
Запишіть рівняння гідролізу в молекулярному та йонному вигляді. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
За експериментальними даними запишіть висновки. 

 
IV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ  
 
1. Результатом процесу гідролізу є 
утворення: 
A. Малорозчинної сполуки; 
B. Сильного електроліту; 
C. Кислотного оксиду; 
D. Лужного оксиду. 

 

2.Що характерно для солей, 
утворених сильною кислотою і 
сильною основою: 
A.  Утворюють оксид; 
B.  Утворюють основну сіль; 
C.  Утворюють кислу сіль; 
D.  Не утворюють слабких електролітів 

3. Кількісно здатність до гідролізу 
оцінюють за: 
A. Значенням рН; 
B. Активністю йонів; 
C. Зовнішніми змінами; 
D. Значенням ступеня гідролізу. 

4.Процес гідролізу розчину солі 
частково можна припинити: 
A. При розведенні розчину солі водою; 
B. При підвищенні температури 
розчину солі; 
C. При додаванні кислоти або лугу до 
розчину солі; 
D. При концентруванні розчину солі. 

5.Ступінь гідролізу збільшується 
при: 
A. Підвищенні температури і 
концентрації солі; 
B. Збільшенні сили кислоти; 
C. Збільшенні сили основи; 
D. Розведені розчину. 

6. Чому в медичній практиці при 
приготуванні інфузійних розчинів 
використовують солі, які не 
піддаються гідролізу : 
A. Змінюють рН розчинів; 
B.  Не змінюють рН розчинів; 
C.  Утворюють основну сіль; 
D.   Утворюють кислу сіль. 

7. Яка із представлених основ є 
малорозчинною сполукою: 
A. Ca(OH)2; 
B. KOH; 
C. NaOH; 
D. NH4OH. 

8. Яка з представлених солей є 
слабким електролітом: 
A. CaSO4; 
B. BaCl2; 
C. CaI2; 
D. NaCl. 

9. Які з представлених солей 
гідролізу не піддаються: 

10. Для яких солей характерне лужне 
середовище: 
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A. KCl; 
B. KCN; 
C. Na2S; 
D. CuSO4. 

A. KCl; 
B. Na2SO4; 
C. Ba(NO3)2; 
D. CH3COONa. 

 
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ №10 
 

Тема: БУФЕРНІ РОЗЧИНИ ТА ЇХ  ПРИГОТУВАННЯ. БУФЕРНІ СИСТЕМИ 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
 
І. Актуальність теми: 
Кислотність середовища має важливе значення для більшості  хімічних 
процесів, протікання яких залежить від значення pH. Вивчення даної теми 
сприяє усвідомленню значущості  буферних систем, необхідності та 
можливості  в забезпечені підтримки оптимального pH біологічних рідин.  
 

ІІ. Цілі навчання:  
Сформувати уявлення про буферні системи та механізм їх дії.  
Знати: 
- що таке буферні розчини, їх призначення; 
- що таке буферна ємність; 
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- буферні системи організму. 
Вміти: 
- пояснювати механізм дії буферних систем та їх роль у підтримці кислотно-
основної рівноваги в біосистемах; 
- інтерпретувати вплив розбавляння на рН буферних розчинів кислот або 
лугів; 
- вирішувати завдання на рівноваги буферних розчинів; 
- готувати буферні системи із заданим рН; 
- висловлювати судження про оцінку дії буферних систем в підтримці 
гомеостазу. 
 

III. ХІД ЗАНЯТТЯ:   
                                    
1. Розгляд теоретичних питань за структурно-логічною схемою 
(Додаток 10). 
2. Розв’язок задач. 
Задача 1.Обчисліть pH ацетатної буфеpної суміші, що містить в 1 дм3 розчину 
0,2 моля CH3COONa і  0,2 моля CH3COOH. Як зміниться pH цього розчину при 
додаванні 0,01 моля HCl? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задача 2.  Обчисліть pH аміачної буфеpної суміші, що містить по 0,5 моля 
NH3·H2O  і NH4Cl в 1 дм3 розчину. Як зміниться pH цього розчину при 
додаванні 0,2 моля NaOH? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Задача 3. Розрахуйте, у скільки разів зміниться концентрація йонів гідрогену, 
якщо в 300мл 0,1М розчину метанової кислоти НСООН розчинити 13,6г натрій 
форміату HCOONa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Експериментальна частина. Проведення лабораторних дослідів. 
1. Приготуйте буферний розчину з рН = 1,68. У якості буферного розчину 
використайте розчин калій тетраоксалату дигідрату KH3C4O8·2H2O з молярною 
концентрацією 0,05 моль/дм3. Проведіть розрахунок маси калій тетраоксолату 
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дигідрату, необхідного для приготування 250 см3 0,05 молярного розчину. Із 
точністю до другого знака зважте розрахунок кількості солі й кількісно 
переносіть у мірну колбу V 250см3. Після цього до колби додайте 
дистильовану воду ~ 2/3 об’єму колби, акуратно перемішайте вміст колби до 
повного розчинення солі. Далі доведіть об’єм розчину до мітки, закрийте  
колбу пробкою та ретельно перемішайте.     
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
За експериментальними даними запишіть висновки. 
 
ІV. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ  

 

1.Яку роль відіграють буферні 
системи в організмі людини:  
A. Підтримують сталість рН 

біологічних рідин організму; 
B. Забезпечують протікання 

гідролізу; 
C.      Розбавляють біологічні  

рідини; 
D.      Збільшують рухливість йонів 

в рідинах? 

2.У фармакологічній лабораторії для 
створення необхідного pH середовища 
використовували ацетатний буфеpний 
розчин. Яке рівняння потрібно 
застосувати для розрахунку pH 
буфеpного розчину? 
A. pH= pKa – lg (Скислоти / Ссолі  );  
B. pH= pKa + lg (Скислоти / Ссолі  );   
C. pH= pKa * lg (Скислоти / Ссолі  ) ; 
D. pH= -lg [OH] -. 

3. До буферних систем організму 
не  відносять: 
A. Гідрогенкарбонатний буфер; 
B. Білковий буфер; 
C. Фосфатний буфер; 
D. Амонійний буфер. 

4.Буферна ємність системи вимірюється: 
A. кількістю кислоти чи основи, додавання 
яких до буферного розчину не змінює його 
рН; 
B. кількістю кислоти, додавання якої до 
буферного розчину не змінює його рН; 
C. кількістю кислоти чи основи, додавання 
яких до 1 л розчину змінює рН на одиницю; 
D. кількістю основи, додавання якої до 
буферного розчину не змінює його рН. 

5.Укажіть одиницю вимірювання 
буферної ємності: 
A. моль/дм3; 
B. кг/моль; 
C. г/л; 
D. кг/дм3. 

6.Укажіть ацетатний  буферний розчин: 
A. CH3COOH + CH3COONa; 
B. NH4OH + NH4CI; 
C. Na2CO3 + NaHCO3; 
D. Na2HPO4 + NaH2PO4. 

7.В якості буферних розчинів 
використовують: 
A.  Суміш слабкої кислоти та її 
солі; 
B.  Суміш сильної кислоти та її 

солі; 
C.  Суміш слабкої та сильної 
кислоти; 

8. Як зміниться  рН буферного розчину, що 
містить слабку кислоту і сіль цієї 
кислоти, під дією сильної кислоти: 
A. Практично не змінюється; 
B. Змінюється концентрація [H+]; 
C. Змінюється  концентрація [OH-]; 
D. Змінюється концентрація йонів  [H+][OH]. 
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D.  Суміш слабкої та сильної 
основи. 
9.Зміщення кислотно-основного 
стану крові в напрямку 
підвищення концентрації йонів 
Гідрогену від норми (рН=7,36) 
призводить до : 
A. Ацидозу; 
B. Алкалозу; 
C. Змін в організмі при цьому не 
відбуваються; 
D. Зменшенню кількості 
еритроцитів в плазмі. 

10.В яких одиницях виражають кислотно-
лужну рівновагу  організму : 
A.  моль/л; 
B. бі-ексцес (ВЕ); 
C. моль/см3; 
D. мл. 

 
Оцінка 
 
 
 
 

Висновки: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна: 
1. Мороз А.С. Медична хімія / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевіч,  Л.П. Яворська – В. : Нова 
книга, 2008. – 775 с. 
2. Музиченко В.П. Медична хімія / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. –  
К. : ВСВ «Медицина», 2010. – 495 с. 
Додаткова: 
3. Глинка Н.Л. Общая химия : учебное пособие 30-е узд., испр.  /  Н.Л. Глинка –  
С.- Петербург :  Кно-Рус, 2012. –  752 с. 
4. Українські підручники онлайн // Режим доступу : http://pidruchniki.ws 
5. Химик // Режим доступу : http://www.xumuk.ru 
6.   Хухрянский В.Г. Химия биогенных елементов / Хухрянский В.Г., Цыганенко А.Я, 
Павленко Н.В. – К. : Выща школа, 1990. – 107 с. 
7.  Чайченко Н.Н.Основи загальної хімії / Н. Чайченко, А.Скляр. – К. : Освіта, 1998. – 
143 с. 
8. Чернобельская Г.М. Химия / Г.Чернобельская, Н.Чертков – М. : Медицина,  
1991. – 574 с.  



55 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 



56 
 
 

Додаток 1. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Біогенні s-елементи. Хімічні властивості сполук s-елементів. Біологічна 
роль, застосування» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біогенні s-елементи 
якісний та кількісний склад в організмі людини 

(макро, мікро- та ультрамікроелементи) 

 

Періодична таблиця хімічних елементів 

 

Електронна конфігурація s-елементів  
(Na, K, Ca, Mg) 

Хімічні властивості сполук  
s-елементів 

 
Аналітичні властивості 

(Na, K, Ca, Mg) 
 

Фізичні властивості сполук 
 s-елементів 

 

 

Якісні реакції 
на kat Na+ 

 

 

Якісні реакції 
на kat K+ 

 

Якісні реакції 
на kat Ca2+ 

 

 

Якісні реакції 
на kat Mg2+ 

 

 

Біологічне значення сполук s-елементів. 
Застосування сполук  s-елементів у медицині 
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Додаток 2. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Біогенні р-елементи. Хімічні властивості сполук р-елементів. Біологічна 
роль, застосування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біогенні р-елементи 
якісний та кількісний склад в організмі людини 

(макро, мікро- та ультрамікроелементи) 

 

Періодична таблиця хімічних елементів 

 

Електронна конфігурація р-елементів  
(С, N, P, O, S) 

Хімічні властивості сполук  
р-елементів 

 
Аналітичні властивості 

(С, N, P, O, S) 
 

Фізичні властивості сполук 
 р-елементів 

 

 

Якісні реакції 
на an  

 

Якісні реакції 
на an  

 

 

Якісні реакції 
на an  

 

Якісні реакції 
на an  

 

Біологічне значення сполук p-елементів. 
Застосування сполук  р-елементів у медицині 



58 
 
 

Додаток 3. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми  
«Біогенні d-елементи, хімічні властивості. Біологічна роль, 
застосування» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біогенні d-елементи 
якісний та кількісний склад в організмі людини 

(макро, мікро- та ультрамікроелементи) 

 

Періодична таблиця хімічних елементів 

 

Електронна конфігурація d-елементів 
(Fe, Mn, Cu, Zn) 

Хімічні властивості сполук 
d-елементів 

Фізичні властивості сполук  
d-елементів 

Аналітичні властивості 
(Fe, Mn, Cu, Zn) 

 

 

Якісні реакції 
на kat Fe3+ 

 

 

Якісні реакції 
на kat Mn2+ 

 

 

Якісні реакції 
на kat Cu2+ 

 

Якісні реакції 
на kat Zn2+ 

Біологічне значення d-елементів.  
Застосування сполук  d-елементів у медицині 
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Додаток 4. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Комплексні сполуки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплексні сполуки 
(сучасне уявлення) 

 

Хімічні властивості 

 
Застосування комплексних 

сполук в медицині 

 

Біологічна роль 

 
Металолігандний гомеостаз 

 

Координаційна теорія А. Вернера 

 

Склад комплексних сполук 

 

Класифікація 
комплексних 

сполук 
 

 

Номенклатура 
комплексних 

сполук 
 

 

Ізомерія 
комплексних 

сполук 
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Додаток 5. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Способи вираження концентрації розчинів.  Приготування розчинів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода 

 

Розчини 

 

Розчинність 

 

Способи вираження концентрації розчинів 

 
Гази 

 
  Тверді сполуки 

 

Рідини 

 
Масова частка 

 

Молярна 
концентрація 

Молярна 
концентрація 
еквіваленту 

 

Колігативні властивості розчинів  

 
Дифузія 

 
Осмос 

 

Біологічне значення розчинів 

Загальні відомості Типи Склад 
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Додаток 6. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Кислотно-основна рівновага.  Водневий показник в біосистемах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кислотно-основна рівновага 

 

Індикатори  

 

Шкала pH 

 

Значення pH в біосистемах 

 
Дисоціація H2O 

 

Водневий показник pH 
 

Гідроксильний показник pOH 
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Додаток 7. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Електролітична дисоціація. Електроліти в організмі людини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солі 

 

Кислоти  

 

Основи 

 

Сильні електроліти 

 

Слабкі електроліти 

Електроліти середньої 
сили 

 

Електролітична дисоціація 

 

Неелектроліти 
 

Електроліти  

 

Теорія електролітичної дисоціації 

Кількісна характеристика 
електролітичної дисоціації 

 

Константа 
дисоціації  

 
Ступінь дисоціації  

 

Розведення 
Оствальда  

 

Біологічне значення електролітів 
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Додаток 8. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Окисно-відновні процеси в біосистемах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Окисник 

 

Періодична система хімічних лементів 

 

Умови перебігу ОВР  

 

Відновник 

 

Біологічне значення ОВР  

 

Методи складання ОВР 

 
Валентність 

 
Ступінь окиснення 

 
Електронегативність 

 

Окисно-відновні реакції 
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Додаток 9. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Гідроліз солей. Значення гідролізу в життєдіяльності організму 
людини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гідроліз 

 
Сильна кислота 
+ сильна основа 

 
Сильна основа + 
слабка кислота 

 
Слабка основа + 
сильна кислота 

 
Слабка кислота 
+ слабка основа 

 

Біологічне значення гідролізу 

 
Ступінь гідролізу та константа гідролізу 

 

Фактори залежності 
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Додаток 10. Структурно-логічна схема лабораторного заняття з теми 
«Буферні розчини та їх приготування. Буферні системи організму 
людини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буферні системи 

 

Біологічна роль буферних систем 

 
Класифікація 

 
Механізм дії 

 

 

Буферна ємність 
 

 

Коригування кислотно-лужного 
стану організму людини 

 
Буферні системи організму 

людини 
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Додаток 11 
Взаємозв`язок  між деякими фізичними величинами 

 
Фізична 

величина 
Позначення Рівняння для визначення 

фізичної величини 
Одиниця 

Молярна 
маса 

М ;m


М  
2

2 HDM   кг/моль 
г/моль 

1 г/моль = 
= 10-3 

кг/моль 
Маса  

речовини 
m ;Vm    ;Mm   кг, г 

Кількість 
речовини 

 v ;
M
m

   ;
V
V

m

  ;
N
N

A

  моль 

Об’єм газу V ;

mV     V = Vmv м3, л 

Молярний 
об’єм 

Vm ;VV


   

MVm   м3/моль 

л/моль 

Густина  
v
m

 ; 
mV
M

  

                       

кг/м3, г/см3, 
г/л, г/мл 

Відносна 
густина газів 

D 
;

2

1




D   
2

1

M
MD    
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Додаток 12  
Таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді 
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