
LOGO 

Окисно-відновні 
реакції навколо нас 

 

 



МЕТА УРОКУ: 

З'ясувати значення окисно-
відновних реакцій в природі та 
житті людини; 

 

Навчитися писати окисно-відновні 
рівняння, урівнювати рівняння 
методом електронного балансу. 

 



Девіз уроку: 

 

Хімія – це край чудес, де 

приховане щастя.    

Д.І. Менделєєв 

 



Окисно-відновні реакції – це єдність 
двох протилежних процесів – 
окиснення та відновлення 



Типові окисники: 

F2, Cl2, Br2, I2, O2, H2SO4, 

HNO3, 

MnO2, KMnO4, K2CrO4, 

NaClO. 

Типові відновники: 

Н2, C, метали, Н2S, CO, SO2, 

HI, FeSO4. 



Експрес – контроль 

 1.Метали мають такі ступені 
окиснення: 

 А. нульовий;  

 Б. позитивний;  

 В. негативний. 

  2. Окисно – відновні реакції, це 
реакції, в яких:  

 А. не змінюється ступінь окиснення 
елементів; 

 Б. змінюється ступінь окиснення 
елементів; 

 В. визначення належності до окисно - 
відновних реакцій не пов’язано із 
ступенем окиснення елементів. 



  

 3. Відновники – це атоми, молекули або 
йони, що: 

А. приєднують електрони;  
Б. віддають електрони; 

В. здатні і віддавати і приєднувати електрони. 

4. Окисники - це атоми, молекули або 
йони, що: 

А. приєднують електрони;  
Б. віддають електрони; 

В. здатні і віддавати і приєднувати електрони. 

 
5. Відновлення – це процес : 

А. приєднання електронів ; 
Б. віддавання електронів; 

В. не пов’язаний із переходом електронів  



6. Який процес відбувається в зазначеній 
схемі 

2Н┼1 + 2е ¯→ Н˚2 

А. відновлення; 
Б. окиснення. 

7. При відновленні ступінь окиснення 
елемента: 

А. зменшується; 
Б. збільшується ; 
В. не змінюється. 

8. Елемент з найнижчим ступенем 
окиснення може бути: 
А. тільки відновником; 

Б тільки окисником; 
         В. і відновником і окисником; 



9. Елемент з найвищим ступенем 
окиснення може бути: 
А. тільки відновником; 
Б тільки окисником; 

В. і відновником і окисником; 

 
10. Елемент проміжним ступенем 

окиснення може бути: 
А. тільки відновником; 
Б тільки окисником; 

В. і відновником і окисником; 

 
 
 



11.Укажіть схему, що відповідає 
перетворенню N0 →N─3: 
А.1S22S22P3 ─3e─ →1S22S2; 

Б. 1S22S22P3 +3e─ →1S22S22Р6; 
В.1S22S22P5 +1e─ →1S22S22Р6; 
Г. 1S22S22P3 _3e─ →1S22S22Р6. 

 
12. Вкажіть кількість 

електронів,відданих або 
приєднаних атомом в схемі  

S─2 → S┼6 : 

А. 2е─; 
Б. 6е─; 
В. 8е─ . 



 Відповіді: 

1. А, Б 

2. Б 

3. Б 

4. А 

5. А 

6. А 

7. А 

8. А 

9. Б 

10.В 

11.Б 

12.В 
 



ПРОМЕТЕЙ  

Прометей несе людям 
вогонь ( Генріх Фрідріх 
Фюгер, 1817 р.).  

Прометей(з давньогрецької міфології  титан, 
захисник людей від свавілля 

богів, викрав з Олімпу   вогонь і передав його 
людям  

http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85
http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85
http://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF


Колос 

Родоський 

 
6 чудо світу 

Час створення-приблизно 292 і 

280 до н.е. 

Місце знаходження-

Родос,Греція. 

Творці-греки. 

Руйнування-224 до н.е.  

 



            Карл Брюллов  

Виверження 

вулкана Везувій

 у 79 році до 

н. е. та 

руїни Помпеїв 

біля Неаполя.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/79_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/79_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/79_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/79_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Федор Тютчев  

Весенняя гроза 

 Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной и шум нагорный - 

Все вторит весело громам. 

 

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила.  

Антонио Вивальди. Италия. Венеция - Предчувствие Грозы [с сайта www.ololo.fm].mp3
Антонио Вивальди. Италия. Венеция - Предчувствие Грозы [с сайта www.ololo.fm].mp3


Уявімо собі, що… 

… ми потрапили у глибину століть, коли 
люди зрозуміли, що розпаливши багаття, 
можна зігрітися… 

… а тепер опинились в Стародавньому 
Єгипті. Саме зараз цариця Клеопатра 
розчиняє в келиху з оцтом безцінну 
перлину… 



В ті часи люди ще не знали хімії 
і не могли написати рівняння 

цих хімічних реакцій: 

СаСО3 + 2СН3СООН = Са(СН3СОО)2 +  

+ Н2О + СО2 

С + О2 = СО2 

   А тим більше, ніхто і не передбачав, що 
друга реакція набагато складніша за 
першу: адже саме тут відбувається 

переміщення електронів від атомів одного  

елемента до атомів іншого, отже вона буде 

ОКИСНО-ВІДНОВНОЮ 
РЕАКЦІЄЮ 



Тебе оточують різноманітні 
хімічні явища (хімічні 
реакції).  

Безліч хімічних реакцій 
відносяться до окисно-
відновних. 
 

Уважно озирнись навколо ! 



Виверження вулкану – не 
тільки  грізне явище 

природи, а й ОВР 

   Цей природний 
катаклізм 
супроводжується 
низкою окисно-
відновних реакцій:  

H2S + O2 -> SO2 + H2O 

Н2S + SO2 -> H2SO4 + S  

Складіть ці рівняння 
методом 

електронного 
балансу.  

  



Грозові розряди – 
захоплююче явище 

природи 
 Під час грози відбувається  

зв'язування атмосферного азоту.  Це 
теж ОВР: 

N2 + O2 -> NO 

NO + O2 -> NO2 

Складіть рівняння цих реакцій 
методом електронного балансу. 



ФОТОСИНТЕЗ 

ДИХАННЯ 

ТРАВЛЕННЯ 

Окисно-відновні реакції в  
біологічних системах 



Значення окисно-відновних 
реакцій  в біосистемах 

Фотосинтез  

Дихання   

Обмін 

речовин і 

енергії  

Травлення    



Процеси гниття  

Перегнивають 

відмерлі 

рештки тварин, 

опале листя.  
 



Академік В. І. Вернадський: 

«Живі організми в цілому є  

найпотужнішою хімічною  

силою на земній поверхні».  



Більшість металів зустрічаються в 

природі у вигляді сполук. Добування 

металів з руд – задача металургії. Це 

одна з найдавніших галузей хімічної 

промисловості. 

Пірометалургія 

Металотермія 

Відновлення 

воднем 

Відновлення 

силіцієм 

Електроліз 

Відновлення 

металів 

електричним 

струмом 

Fe2O3 + CO -> 

Cu2O + C -> 

Cr2O3 + Al -> 

MnO2 + Al -> 

V2O5 + H2 -> 

WO3 + H2 -> 

Окисно-відновні реакції  
в металургії 



Мінеральні 

добрива 

Паливні 

матеріали  

Синтетичні 

миючі 

засоби 

Полімерні 

матеріали 

Лікарські 

препарати 

Засоби 

захисту 

рослин 

Виробництво 

Окисно-відновні реакції в 
хімічних виробництвах 



Окисно-відновні реакції в 
хімічних виробництвах 

Виробництво  

Виготовлення  

 кисломолочних  

продуктів 





Іржавіння металевих 

виробів. 

Псування харчових 

продуктів. 

Фарбування волосся. 

Відбілювання білизни. 

Спалювання бензину, 

дизельного пального у 

двигунах внутрішнього 

згоряння 

А ви можете навести 

інші приклади 

окисно-відновних 

реакцій в побуті? 

Ці реакції відіграють як позитивну так і 

негативну роль 

!? 

Горіння пального: 

-вугілля 

-деревини 

-природного газу 

Окисно-відновні реакції  
в побуті 



Окисно-відновні реакції в 
побуті 

Почорніння срібних 

виробів 

Відбілювання і дезінфекція 

Ржавіння металів  

Хімічна завивка волосся 



Горіння звичайного сірника – 
окисно-відновна реакція 

   При цьому відбува-
ються такі 
процеси: 

 Р + О2 -> Р2О5 

 Р + КСІО3 -> Р2О5 
+ + КСІ 

 S + KClO3 -> SO2 + 
+ КСІ 

   Складіть 
рівняння цих 

реакцій методом 
електронного 

балансу 



Черкнув сірник – і вогник 

веселиться. 

Немов душа – горить в 

руці зірничка, 

Немов життя – 

запалюється свічка, 

Немов із серця – з свічки 

світло ллється. 

                                   Тарас Коржик 



Процеси горіння  

../презентации/ОВР/NH4Cr2O7.avi
../презентации/ОВР/Hg_CNS_2 (1).avi
../презентации/ОВР/chemical-mortar.avi


Енергії, яка виділяється при 
спалюванні пального, вистачає  
для запуску ракети в космічний 

простір!  



Деякі ОВР відіграють негативну 
роль, наприклад, ржавіння заліза 



Прийшов час зробити 
висновки 

Окисно-відновні реакції належать 
до найбільш поширених. 

В живій природі енергія, яка 
виділяється під час ОВР, забезпечує 
життєдіяльність організмів. 

ОВР лежать в основі процесів 
металургії, технічного виробництва 
амоніаку, нітратної та сульфатної 
кислот, горіння паливних 
матеріалів, хімічних джерел 
електричного струму. 

Іноді ОВР відіграють негативну роль 

 

 



Узагальнення й систематизація  знань 

Чим відрізняються ОВР від інших типів 
реакцій? 

 

Чому ОВР одержали таку назву? 

 

Яке значення мають окисно-відновні 
реакції в природі і техніці? 

 



 
Підсумки уроку: 
 

ОВР – це реакції, під час яких 
відбувається перехід електронів від 
одних елементів до інших. 

ОВР так називають тому, що перехід 
електронів відновника до окисника 
можливий тільки під час 
взаємозв’язаних і взаємозумовлених 
процесів окиснення-відновлення 
елементів. 

ОВР – це єдність двох протилежних 
процесів – окиснення і відновлення 







Складання  рівнянь 
окисно-відновних 
реакцій.  Складання 
електронного балансу. 



Алгоритм 
складання електронного балансу 

1. Запишіть схему реакції: 

Cu  + O2      CuO 

2. Вкажіть ступені окиснення елементів  
(підкресліть елементи, які змінили с.о.): 

Cuо+ O2
о      Cu+2O-2 

3. Складіть схеми електронних рівнянь: 

Cuо -2е      Cu+2 

O2
о +4е     2О-2 

 

 



4.  Пам’ятайте: число відданих електронів  
 дорівнює числу прийнятих електронів  
  (згідно закону збереження) 

Визначте електронний баланс: 

    Cuo- 2e      Cu+2  2 4 2      коефіцієнт 

    O2
o+ 4e     2O-2    4             1 

                                             спільне кратне 

Визначте роль елемента в реакції: 

 Cuo- 2e      Cu+2   - відновник, окиснення 

 O2
o+ 4e     2O-2    - окисник, відновлення 



6. Розставте коефіцієнти в схемі реакції, 
перевірте кількість атомів решти елементів: 

 

2Cuо+ O2
о =  2Cu+2O-2 

2Cu = 2Cu 

2O = 2О 



Застосування набутих знань 

1. Встановіть відповідність між поняттями 
та процесами ОВР: 

 1. Відновник;  а) приймає 
електрони; 

 2. Окисник;  б) віддача електронів; 

 3. Відновлення; в) віддає електрони; 

 4. Окиснення; г) приєднання. 

 



Доберіть коефіцієнти у схемах окисно – відновних 
реакцій методом електронного балансу, вкажіть 
окисник і відновник, процеси окиснення та 
відновлення. 
 

1. Na + H2O → NaOH + H2 ; 

2.  Fe2O3 + H2 → Fe + H2O; 

3.  KClO3 → KCl + O2 ; 

4. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 +H2O; 

5.* PH3 + O2 → P2O5 + H2O; 

6. H2S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O 



Домашнє завдання  

 § 14  Хімія 9 кл 

 Н.М. Буринська 

 Впр.3,4  с. 91 

 (всім обов’язково) 

 Впр 9 с. 92 

 (за бажанням) 

 


