
П’ятихатська ЗОШ №1 

Матеріали до проекту  

«Вода та розчини» 

 

 

 

2007-2008 н.р.  

П’ятихатська ЗОШ №1 

ВОДА 
Її фізичні властивості 

та роль в природі 

Вчитель хімії Богданова В. Я. 
Вчитель математики Івахова Л. Я.  



Стр. 2 П’ятихатська ЗОШ №1 

Склад води 
Вода — складна речовина. Це довів французький хімік 

Антуан Лоран Лавуазьє. Він пропустив водяну пару через 
розжарене дуло рушниці. Вода розклалася на прості 
речовини — водень і кисень: 

                                    2000"С 

2Н20     =    2Н2+02. 

Отже, до складу молекули води входять два атоми 
Гідрогену й один атом Оксигену. 

Фізичні властивості води 

 
Чиста вода — прозора рідина без смаку і запаху, у тонких 

шарах вона безбарвна, а у товстих має блакитний відтінок. 
Вода — єдина сполука на планеті, яка в земних умовах може 
одночасно знаходитися у трьох агрегатних станах: у вигляді 
льоду, рідини і пари. Температура кипіння — 100 °С, 
температура замерзання — 0 °С, максимальна густина (при 
температурі 4 °С) становить 1 г/см3. Із зниженням 
температури густина зменшується. Саме тому лід плаває на 
поверхні. Коли б лід був важчий за воду, то в зимовий час 
річки й озера замерзали б до самого дна і це призвело б до 
загибелі риби й інших живих істот. Вода має велику 
теплоємність, тому вона повільно нагрівається і повільно 
охолоджується. Завдяки цьому водні басейни регулюють 
температуру на нашій планеті. Між молекулами води існує 
водневий зв'язок. 
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Охорона і використання водних ресурсів в Україні 
регулюється Водним кодексом України, прийнятим 
Верховною Радою України 1993 року. Україна бере 
участь у міжнародному співробітництві в галузі 
використання й охорони водних ресурсів. 

 



Стр. 6 

Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів 
річок дав змогу окреслити коло найактуальніших проблем, а 
саме: надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти 
внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарс-
тва призвело до кризового зменшення самовідтворюючих 
можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціа-
лу; значне забруднення вод-них об'єктів через невпорядкова-
не відведення стічних вод від на-селених пунктів, господар-
ських об'єктів і сільськогосподарських угідь; широкомасшта-
бне радіаційне забруднення басейнів багатьох річок унаслідок 
катастрофи на Чорнобильській АЕС; погіршення якості пит-
ної води; недосконалість економічного механізму водокорис-
тування і реалізації водоохоронних заходів; недостатня ефек-
тивність системи управління охороною та використанням 
водних ресурсів через недосконалість нормативно-правової 
бази й органі-заційної структури управління; відсутність авто-
матизованої систе-ми моніторингу екологічного стану водних 
басейнів акваторії Чор-ного та Азовського морів, якості пит-
ної води і стічних вод у системах водопостачання і водовідве-
дення населених пунктів і господарських об'єктів. 
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Водневі зв'язки збільшили енергію взаємодії моле-кул 
води настільки, що її дійсна температура кипіння майже на 
180 °С вища, ніж та, яка має бути за теорією, що не враховує 
існування таких зв'язків. Кристали льоду через водневі 
зв'язки схожі за структурою на алмаз. Якщо взяти до уваги, 
що два атоми Гідрогену кожної молекули води з'єднані 
водневими зв'язками з атомами Оксигену двох сусідніх 
молекул, то стане зрозуміло: навколо будь-якого атома 
Оксигену молекули ут-ворять тетраедр із чотирьох атомів 
Гідрогену. За низьких температур ці тетраедри складають 
кристалічну основу льоду. 

Каркас водневих зв'язків утримує молекули води в 
структурі льоду на трохи більшій відстані одна від одної, ніж 
у рідкій воді. У результаті маємо ще одне відхилення від 
загальноприйнятого правила: якщо при зниженні тем-
ператури густина більшості речовин звичайно зростає, то тут 
картина інша — густина льоду становить 0,92 г/см3, у той час 
як густина води при 4 °С дорівнює 1,0 г /см3. Тверде тіло — 
лід — легше від рідини того ж хімічного складу. 
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Екологічний стан природних вод  
Якісний стан підземних вод також постійно погіршується 

унас-лідок господарської діяльності. Це пов'язано з існуван-
ням на території України близько 3 тис. фільтруючих накопи-
чувачів стічних вод, а також широким використанням міне-
ральних добрив та пестицидів. Найбільш незадовільний якіс-
ний стан підземних вод у Донбасі та Кривбасі. Значну небез-
пеку в експлуатаційних свердловинах Західної України ста-
новить наявність фенолів (до 5—10 гранично допустимих 
концентрацій), а також підвищення мінералізації та зростан-
ня вмісту важких металів у підземних водах Криму. 

Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуаль-
ною для всієї України. Що ж до Дніпра, водні ресурси якого 
становлять близько 80 % усіх водних ресурсів України і за-
безпечують водою 32 млн. населення та 2/3 господарства 
країни, то це одне з найважливіших завдань економічного і 
соціального розвитку та природо-охоронної політики держа-
ви. 

Це зумовлено складною екологічною ситуацією на тери-
торії басейну, оскільки 60 % її розорано, на 35 % земля силь-
но ерозована, на 80 % трансформовано первинний природ-
ний ландшафт. Водосховища на Дніпрі стали акумуляторами 
забруднювальних речовин. Значної шкоди завдано північній 
частині басейну внаслідок катастрофи на Чорнобильській 
АЕС; у критичному стані перебувають малі річки басейну, 
значна частина яких втратила природну здатність до самоо-
чищення.  

Значної шкоди екосистемі Дніпра поряд із забрудненням 
орга-нічними речовинами (40 тис. т), нафтопродуктами (745 
т), хлоридами, сульфатами (по 400 тис. т), солями важких ме-
талів (65—70 т) завдають біогенні речовини, які використову-
ються внаслідок відсталих технологій сільськогосподарського 
виробництва, низької ефективності комунальних очисних 
споруд. 
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27 лютого 1997 року Верховною Радою України затвердже-
на Національна програма екологічного оздоровлення басейну 
Дніпра та поліпшення якості питної води, основною метою 
якої є відновлення і забезпечення сталого функціонування 
Дніпровської екосистеми, якісного водопостачання, екологі-
чно безпечних умов життя населення і господарської діяльно-
сті та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження. 
Не в кращому, а подекуди й гіршому стані перебувають басей-
ни інших річок України (Сіверського Дінця, Дністра, Західно-
го Бугу, Південного Бугу, басейни річок Приазовської та При-
чорноморської низовин). Тому мета і стратегічні напрями, 
визначені Національною програмою для Дніпра, є аналогіч-
ними і для інших водних басейнів України. 


