
                                                                                 Тема 2. Частинки 

Практичне заняття 5 

Тема заняття.  Склад атомних ядер, Нукліди. Ізотопи. 

Мета: поглибити знання про склад атомних ядер,  формувати вміння визначати число протонів і 

нейтронів у ядрі конкретного нукліда,  уявлення про стабільні та радіоактивні ізотопи, формувати ПНКС. 

Студенти повинні: 

знати: структуру періодичної системи хімічних елементів, фізичний зміст порядкового номера 

хімічного елемента; 

         вміти:  вміти визначати кількість нейтронів у ядрі певного нукліда. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інструктивні  картки із завданнями, періодична система хімічних елементів Д.І 

Менделєєва 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор 

Навчальні ресурси:  
 Ярошенко О.Г. Хімія : підр. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень  стандарту,  академічний рівень). – К. : Грамота, 

2010. – 224 с. : іл. 

Балан П.Г. Біологія: підр.для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. ( рівень стандарту, академічний рівень).-           

К.: Генеза, 2010. – 288с.: іл.. 
https://youtu.be/mvuipGBG9Jc  

https://youtu.be/dMkg1e6IcNg  

Опорні поняття. 

Нуклід, атомна маса, протон, нейтрон, ізотоп. 

                                                                Зміст практичного заняття 

Теоретичні відомості 

Атомні ядра складаються з протонів і нейтронів. Число протонів у ядрі  Z   визначає позитивний заряд 

ядра, який дорівнює порядковому номеру елемента. Тому порядковий номер елемента називається 

його протонним числом. Відносна маса ядра складається з маси протонів, яка також дорівнює Z, і маси 

нейтронів, яка у відносних одиницях дорівнює числу нейтронів N. Оскільки практично вся маса атома 

зосереджена в ядрі, можна вважати, що відносна атомна маса дорівнює сумі мас протонів і 

нейтронів: Ar = Z + N.  Оскільки протони та нейтрони мають спільну назву - нуклони, відносна атомна 

маса визначається загальним числом протонів і нейтронів і називається нуклонним числом.  

Нуклонне число (відносна атомна маса) і протонне число (порядковий номер) позначаються відповідно 

верхнім і нижнім індексами зліва від символу елемента. Наприклад, із запису ,       О  визначаємо, що 

протонне число Оксигену дорівнює восьми, а нуклонне – шістнадцяти. 

Різні види атомів мають спільну назву — нукліди.  

 Нуклідом називають тип атомів із певними значеннями нуклонного і протонного чисел. Більшість 

хімічних елементів, які зустрічаються в природі, складаються з кількох нуклідів.  

Різновиди атомів одного хімічного елемента, які мають однакове протонне число, але відрізняються 

один від одного числом нейтронів, і, відповідно, нуклонним числом (масою ядра), 

називають  ізотопами. Наприклад, хімічний елемент Гідроген має три ізотопи: протій    Н (у ядрі один 

протон і немає нейтронів), дейтерій      Н (в ядрі один протон і один нейтрон) і тритій    Н (в ядрі один 

протон і два нейтрони). Багато елементів у природі мають по кілька ізотопів. Тому відносна атомна маса 

елемента вираховується значеннями відносних атомних мас ізотопів з урахуванням їх масової частки у 

природі.   

Усі ізотопи діляться на стабільні та радіоактивні.  

Нуклід___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Хід роботи 

 

Завдання  1. 

А) Визначте кількість нейтронів в атомі Алюмінію _____________________________________________ 

Б) Визначте сумарну кількість нейтронів і електронів у атомі Скандію_____________________________ 

https://youtu.be/mvuipGBG9Jc
https://youtu.be/dMkg1e6IcNg


В) Визначити сумарну кількість нейтронів, протонів і електронів у атома Флуору.________________ 

Завдання 2. Визначити хімічний елемент за умовою завдання: 

а) протонне число атома становить 17_________________________________________________________ 

б) кількість електронів в атомі становить 23____________________________________________________ 

в) нуклонне число 9, кількість електронів 4 ____________________________________________________ 

г) атом має на 2 протони більше ніж атом Флуору_______________________________________________ 

д) атом має на 5 електронів менше ніж атом Магнію ____________________________________________ 

е) нуклонне число дорівнює 40, кількість протонів  20 ___________________________________________ 

є) кількість протонів – 11, нейтронів 12, електронів 11___________________________________________ 

Завдання 3. Заповніть вільні клітинки таблиці: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 4.  Скласти сенкан:  Ізотопи.  

1.________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________ 

4,________________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________________ 

 

Висновок. У  висновку дайте відповіді на питання: 

а) як визначити кількість протонів  в ядрі атома?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

б) як визначити кількість електронів в атомі?___________________________________________________ 

в) як визначити кількість нейтронів в ядрі атома?_______________________________________________ 

г) які  елементарні частинки  мають масу і яка вона?_____________________________________________ 

Домашнє завдання.   

1. У ядрі атома хімічного елемента 22 протони й 26 нейтронів. Визначте цей 

елемент__________________________________________________________________________________ 

2. У ядрі атомів срібла 108 частинок. Навколо ядра обертається 47 електронів. Скільки в ядрі цього 

атома нейтронів і протонів?________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                        Оцінка____________________ 

 

 

 

 

Назва 

елемента        

Символ Порядковий 

номер 

Нуклонне 

число   

Протонне  

число 

Кількість 

нейтронів 

Кількість  

електронів 

Оксиген       

 Н      

  16     

   23    

    9   

      15 



 

Правила складання сенкану (вірша з 5 рядків) 
1. Тема (одне слово (іменник), що означає тему).  

2. Опис (два слова (прикметник) — опис теми). 

3. Дія (три слова (дієслово) — дія, пов’язана з темою 

4. Ставлення (фраза з 4 слів, які передають ставлення до теми, почуття з приводу 

обговорюваного).  

5. Перефразування сутності (слово (синонім до першого рядка) — підсумок до теми) 

 

 
 

 
                                                                                                                                              
 

 

 


