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№ 
з/п Тема уроку Дата

Вступ

1 Хімія — прироäнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишнüому світі.

2 Короткі віäомості з історії хімії.

3
Пðàêòè÷íà ðîáîòà № 1. Правила безпеки піä час роботи в хімічному кабінеті. 
Прийоми повоäження з лабораторним посуäом, штативом і наãрівними прила-
äами. Áуäова полум’я.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

4 Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

5 Молекули. Атоми.

6 Як вивчаютü речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

7
Фiзичні властивості речовин. Лàáîðàòîðíèй äîñë³ä № 1. 
Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостереженü. Фор-
мулювання висновків.

8 Чисті речовини і суміші (оäноріäні, неоäноріäні). Способи розäілення сумішей.

9 Пðàêòè÷íà  ðîáîòà № 2. Розäілення неоäноріäної суміші.

10 Контролü навчалüних äосяãненü № 1 з теми «Початкові хімічні поняття».

11 Атом, йоãо склаä.

12 Хімічні елементи, їхні назви і символи.

13 Періоäична система хімічних елементів Д.І. Менäелєєва.

14 Маса атома. Атомна оäиниця маси. Віäносні атомні маси хімічних елементів.

15 Хімічні формули речовин.

16
Прості та склаäні речовини. Áаãатоманітністü речовин. Метали й неметали. 
Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періоäичній системі. Лàáî-
ðàòîðíèй äîñë³ä № 2. Ознайомлення зі зразками простих і склаäних речовин.

17 Валентністü хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формула-
ми бінарних сполук.

18 Склаäання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

19 Склаäання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

20 Контролü навчалüних äосяãненü № 2 з теми «Початкові хімічні поняття».

21 Віäносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

22 Віäносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

23 Масова частка елемента в склаäній речовині.

24 Масова частка елемента в склаäній речовині.

25 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супровоäжуютü. Хіміч-
ні властивості речовин. Лàáîðàòîðíèй äîñë³ä № 3. Провеäення хімічних реакцій.

26 Пðàêòè÷íà ðîáîòà № 3. Досліäження фізичних і хімічних явищ.

27 Узаãалüнення знанü з теми «Початкові хімічні поняття».

28 Контролü навчалüних äосяãненü № 3 з теми «Початкові хімічні поняття».

КаЛенДарно-ТемаТичне ПЛанУВання
з Хімії ДЛя 7 КЛаСУ

34 год
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№ 
з/п Тема уроку Дата

Тема 2. Кисень

29 Повітря, йоãо склаä.

30 Оксиãен. Поширеністü Оксиãену в прироäі. Кисенü, склаä йоãо молекули, по-
ширеністü у прироäі. Фізичні властивості кисню.

31 Закон збереження маси речовин піä час хімічних реакцій. Схема хімічної реак-
ції. Хімічні рівняння.

32 Хімічні рівняння.

33 Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розклаäу. Поняття 
про каталізатор. Способи збирання кисню. Довеäення наявності кисню.

34

Хімічні властивості кисню: взаємоäія з простими речовинами (вуãлецü, воäенü, 
сірка, маãній, залізо, міäü). Реакція сполучення. Поняття про оксиäи, окиснен-
ня (ãоріння, повілüне окиснення, äихання). Взаємоäія кисню зі склаäними ре-
човинами (повне окиснення метану, ãіäроãен сулüфіäу, ãлюкози).

35 Хімічні властивості кисню.

36 Умови виникнення та припинення ãоріння. Маркування небезпечних речовин.

37 Колообіã Оксиãену в прироäі. Озон. Проблема чистоãо повітря. Застосування та 
біолоãічна ролü кисню.

38 Пðàêòè÷íà ðîáîòà № 4. Добування кисню з ãіäроãен пероксиäу, збирання, äове-
äення йоãо наявності.

39 Узаãалüнення знанü з теми «Кисенü».

40 Контролü навчалüних äосяãненü № 4 з теми «Кисенü».

Тема 3. Вода

41 Воäа, склаä її молекули, поширеністü у прироäі, фізичні властивості. Воäа — 
розчинник.

42 Розчин і йоãо компоненти: розчинник, розчинена речовина.

43 Кілüкісний склаä розчину. Масова частка розчиненої речовини.

44
Масова частка розчиненої речовини. Розв’язування заäач. 
Виãотовлення розчину. Лàáîðàòîðíèй äîñë³ä № 4. Виãотовлення воäних розчинів 
із заäаними масовими частками розчинених речовин.

45 Масова частка розчиненої речовини.  Розв’язування заäач.

46 Взаємоäія воäи з оксиäами. Поняття про ãіäрати оксиäів: кислоти й основи.

47 Взаємоäія воäи з оксиäами. Поняття про інäикатори. Лàáîðàòîðíèй äîñë³ä № 5. 
Випробування воäних розчинів кислот і луãів інäикаторами.

48 Значення воäи і воäних розчинів у прироäі та житті люäини. Кислотні äощі.

49 Проблема чистої воäи. Охорона воäойм віä забруäнення. 
Очищення воäи на воäоочисних станціях та в äомашніх умовах.

50 Узаãалüнення знанü з теми «Воäа».

51 Контролü навчалüних äосяãненü № 5 з теми «Воäа».

52 Піäсумковий урок.



5

Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УроК № 1 
Тема. Хімія — прироäнича наука. Речовини та їх перетворення у навколиш-

нüому світі. 
мета: сформувати поняття про преäмет хімії та показати її зв’язок з іншими 

науками; ознайомити учнів із значенням хімічних процесів у житті лю-
äини, розповісти про застосування проäуктів хімії; розвивати критичне 
мислення; виховувати бережливе ставлення äо навколишнüоãо світу; 
формувати міжпреäметні зв’язки з еколоãією. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знанü.
методи і форми роботи: словесні (розповіäü учителя, бесіäа, самостійна робо-

та, колективне обãоворення), ãра «Поäорож по МАÒЕРИКУ ХІМІЯ»; 
пояснювалüно-ілюстративні (використання схем і таблицü), äемонстра-
ційні äосліäи; створення проблемної ситуації, інтерактивна вправа «Мі-
крофон».

обладнання: карта «МАÒЕРИК ХІМІЯ», конверти з інформаційними картка-
ми «Íеорãанічна хімія», «Заãалüна хімія», «Орãанічна хімія», «Áіохімія», 
«Комп’ютерна хімія», «Раäіохімія» (карта і текст äля карток містятüся 
в конспекті уроку); схеми «Зв’язок хімії з іншими науками», «Викори-
стання хімічних процесів», «Застосування проäуктів хімії» (схеми є в 
конспекті), колекція мінералüних äобрив, препарат «Актара», метале-
вий та пластмасовий посуä, ліки (вітаміни, аспірин, спиртовий розчин 
йоäу, ãіäроãен пероксиä, очні краплі), ãіãієнічні засоби (мило, шампуні, 
зубна паста тощо), косметика, пралüні порошки, миючі засоби.

Хід уроку.

I. організаційний етап.

іі. актуалізація опорних знань.
— Що таке наука? (Сèñòåìà çíàíü ïðî íàâêîëèшí³й ñâ³ò).
— Які ви знаєте науки? (Гóìàí³òàðí³: ³ñòîð³ÿ, ìîâà ³ ë³òåðàòóðà (ð³äíà òà 

³íîçåìíà); òî÷í³: ìàòåìàòèêà; ìåäè÷í³; åêîíîì³÷í³; ф³ëîñîфñüê³; ïðèðîäíè÷³).

іII. оголошення теми і мотивація навчальної діяльності. 
Дороãі семикласники!
Òема нашоãо уроку — «Хімія — прироäнича наука. Речовини та їх перетво-

рення у навколишнüому світі». 
Вивчаючи прироäознавство у молоäших класах, ви зäобули початкові 

знання про речовини та хімічні явища, маєте уявлення про такі поняття, як 
«атом», «молекула», знаєте назви äеяких речовин. Приãаäайте, які. (Воäа, вуã-
лекислий ãаз, воäенü, кисенü, азот, кухонна сілü, крохмалü, соäа). Але äля 
тоãо, щоб краще зрозуміти навколишній світ, цüоãо неäостатнüо, і тому ви по-
чинаєте вивчати наäзвичайно цікаву науку — хімію. Ця наука має свої закони, 
правила, азбуку і мову.

Хімія розкриває свої таємниці всім, хто наполеãливо оволоäіває її наäбання-
ми. Знання, які ви отримаєте на уроках хімії, знаäоблятüся вам у житті.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Слово вчителя.
Світ, що оточує нас, розмаїтий, баãатоãранний, заãаäковий. Вивчаютü йоãо 

прироäничі науки — фізика, біолоãія, астрономія, ãеоãрафія, еколоãія, а також 
хімія. (У÷í³ çàïèñóюòü íàçâè ïðèðîäíè÷èõ íàóê ó ðîáî÷îìó çîшèò³). Кожна з цих 
наук вивчає навколишній світ за äопомоãою різних метоäів. Запишітü у зошиті:

Хімія — наука про речовини, їхній склад, властивості і хімічні перетворення 
речовин та явища, що супроводжують ці перетворення.

Поäивимося, як оäні речовини перетворюютüся на інші. 
Демонстраційний дослід № 1

Учителü насипає у пробірку натрій ãіäроãенкарбонат (харчову соäу) і äоäає 
1-2 мл оцтової кислоти, спостеріãаєтüся «закипання» (інтенсивне виäілення 
булüбашок вуãлекислоãо ãазу). 
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Демонстраційний дослід № 2
У три хімічні склянки вчителü наливає розчин натрій ãіäроксиäу. Почерãо-

во у кожну склянку äоäає по кілüка крапелü розчинів фенолфталеїну, лакмусу і 
метиловоãо оранжевоãо; безбарвні розчини у склянках набуваютü малиновоãо, 
синüоãо і жовтоãо забарвлення. 

2. Слово учителя. 
Вивчаючи хімію, ви зможете не тілüки пояснити бачене, а й самостійно 

äосліäжувати властивості речовин і отримувати äеякі сполуки. 
Хімія — чарівний і захоплюючий світ метаморфоз. Піä час хімічних реак-

цій оäні речовини перетворюютüся на інші з притаманними їм властивостями. 
Сучасна хімія — настілüки широка ãалузü прироäознавства, що баãато її 

розäілів являютü собою самостійні, хоча й тісно взаємозв’язані наукові äис-
ципліни.

Сüоãоäні на уроці ми зäійснимо з вами уявну поäорож по «материку» піä 
назвою «Хімія», який склаäаєтüся з баãатüох земелü. (В÷èòåëü ðîçäàº ó÷íÿì 
ëèñòêè ç êàðòîю «МАТЕРИК ХІМІЯ» ³ êîíâåðòè, íà ÿêèõ íàìàëüîâàíà ñêðèíÿ ç 
íàïèñîì «Сêðèíÿ çíàíü», ïðîïîíóº ðîçäèâèòèñÿ êàðòó, â³äêðèòè êîíâåðò ³ ïðî÷è-
òàòè òåêñò êàðòîê).

Неорганічна 
хімія Комп’ютерна 

хімія
Загальна

хімія

Біохімія Органічна 
хімія

Геохімія Радіохімія

Хімія
ґрунтів

Електрохімія Фармхімія Агрохімія

Фотохімія

Картка № 1. Íеорãанічна хімія — розäіл хімії про хімічні елементи і їхні 
сполуки. Íеорãанічна хімія вивчає лише неорãанічні сполуки — сполуки не-
живої прироäи. 

У÷èòåëü. Які ви знаєте хімічні елементи? (Îêñèãåí, Г³äðîãåí, Кàðáîí). 
Зãаäайте, які речовини належатü äо неорãанічних? (Вîäà, âóãëåêèñëèй ãàç, 

ì³íåðàëüí³ ñîë³, ã³ðñüê³ ïîðîäè, êîðèñí³ êîïàëèíè). 
Картка № 2. Заãалüна хімія — це наука про властивості та буäову речовин, 

вчення про розчини. 
У÷èòåëü. Які розчини використовуютü у побуті? (Рîç÷èí ñîë³ ó âîä³, ðîç÷èí 

öóêðó ó âîä³). Які прироäні розчини ви знаєте? (Пîâ³òðÿ, ð³÷êîâà ³ ìîðñüêà âîäà).
Картка № 3. Орãанічна хімія вивчає сполуки Карбону з іншими елемен-

тами.
У÷èòåëü. Íазвітü віäомі вам орãанічні речовини. (Кðîõìàëü, öóêîð, á³ëîê 

êóðÿ÷îãî ÿйöÿ, öåëюëîçà, ãëюêîçà)
У÷èòåëü. Íа стиках з іншими прироäничими науками виникли біохімія, 

раäіохімія тощо.
Картка № 4. Áіохімія (біолоãічна хімія) — наука про хімічні процеси, які 

віäбуваютüся у живих клітинах. 
У÷èòåëü. Íа уроках прироäознавства у молоäших класах ви вивчали про-

цеси äихання. Зãаäайте, як віäбуваєтüся äихання у тварин? (Тâàðèíà âäèõàº ïî-
â³òðÿ, ÿêå ì³ñòèòü êèñåíü, êðîâ ïåðåíîñèòü йîãî äî êë³òèí îðãàí³çìó, êèñåíü áåðå 
ó÷àñòü ó õ³ì³÷íèõ ïðîöåñàõ, щî â³äáóâàюòüñÿ â êë³òèí³, ³ç êë³òèíè âèä³ëÿºòüñÿ 
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âóãëåêèñëèй ãàç ³ êðîâ òðàíñïîðòóº йîãî äî ëåãåíü, äå òâàðèíà йîãî âèäèõàº). Усі 
процеси, які ми з вами щойно описали, хімія вивчає і пояснює з точки зору 
перетворення оäних речовин на інші. 

Картка № 5. Комп’ютерна хімія (математична хімія) — порівняно молоäа 
ãалузü хімії, яка використовує комп’ютерні проãрами.

У÷èòåëü. Íа сучасному етапі розвитку науки використовує комп’ютерні 
проãрами äля розв’язання хімічних заäач (розпізнавання хімічних структур і 
буäови речовини).

Картка № 6. Раäіохімія вивчає властивості раäіоактивних елементів. 
У÷èòåëü. Які елементи називаютü раäіоактивними? (Цå åëåìåíòè, ÿê³ ñà-

ìî÷èííî ïåðåòâîðююòüñÿ íà ³íш³ åëåìåíòè ³ âèïðîì³íююòü íåâèäèì³ äëÿ îêà 
ïðîìåí³).

У÷èòåëü. Раäіоактивні елементи, а також утворені ними хімічні речовини, 
використовуютüся у науці і техніці, і тому äля їх безпечноãо застосування не-
обхіäно знати їхні властивості. 

3. Слово вчителя з елементами бесіäи. 
(В÷èòåëü âèêîðèñòîâóº ñõåìó, íàìàëüîâàíó íà âåëèêîìó àðêóш³ ïàïåðó, àáî â 

ïðîöåñ³ ïîÿñíåííÿ ñòâîðюº її çà äîïîìîãîю êîëüîðîâîї êðåйäè íà äîшö³). 
Прироäничі і точні науки існуютü не кожна сама по собі, вони тісно пов’я-

зані між собою. 
Запитання учням: «Як ви äумаєте, чи потрібні хімікам математичні знання?» 

(Тàê, щîá òî÷íî ðîçðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü ñèðîâèíè, íåîáõ³äíîї äëÿ âèïëàâêè ÷àâóíó, 
ñòàë³ ÷è îòðèìàííÿ ³íшèõ ðå÷îâèí; щîá îá÷èñëèòè ìàñó àáî îá’ºì ðå÷îâèíè).

Хімія також послуãовуєтüся наäбаннями фізики äля äосліäження структури 
речовини, використовує фізичні закони піä час äосліäження хімічних процесів.

Зäобутки хімії широко використовує біолоãія (äëÿ âèâ÷åííÿ õ³ì³÷íîãî ñêëàäó 
³ áóäîâè ðå÷îâèí, ç ÿêèõ ñêëàäàюòüñÿ æèâ³ îðãàí³çìè), еколоãія (âëàñòèâîñò³ ðå÷î-
âèí âèâ÷àюòüñÿ äëÿ їõ áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ), ãеолоãія (ï³ä ÷àñ ïîшóêó êîðèñíèõ 
êîïàëèí ³ âèÿâëåííÿ їõíüîãî ñêëàäó, âì³ñòó ö³ííèõ ðå÷îâèí ó ïðèðîäíèõ ì³íåðàëàõ  
³ ñïîñîáàõ їõ äîáóâàííÿ). 

Хімічні знання також необхіäні лікарям, щоб мати чітке уявлення про всі 
процеси, які віäбуваютüся у люäсüкому орãанізмі; щоб знати хімічний склаä 
ліків та їх вплив на орãанізм люäини; щоб правилüно застосовувати лікарсüкі 
препарати піä час лікування.

Учні буäуютü в зошиті схему.

Сõåìà № 1. Зâ’ÿçîê õ³ì³ї ç ³íшèìè íàóêàìè.

Хімія

Екологія Біологія Математика

Геологія ФармаціяМедицина

Для тоãо, щоб äобувати метали з руä, переробляти кам’яне вуãілля, нафту, 
прироäний ãаз, виробляти штучні та синтетичні матеріали, äобувати корисні 
проäукти, щоб розуміти виробничі процеси і правилüно керувати ними, треба 
мати ґрунтовні знання про склаä і властивості речовин, про закономірності їх 
перетворенü, а це неможливо без вивчення хімії.

4. Самостійна робота. 
Вчителü пропонує учням самостійно розãлянути схеми № 2 і № 3 та про-

коментувати їх. 
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Сõåìà № 2. Вèêîðèñòàííÿ õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â.

ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

під час кулінарної обробки продуктів харчування

для виготовлення одягу та взуття зі штучних і синтетичних матеріалів

для одержання пральних порошків

для виробництва лаків та фарб

у процесі переробки кам’яного вугілля, природного газу і нафти

для добування металів із руд

у процесі виплавки чавуну, сталі, одержання пластмас

у процесі виробництва мінеральних добрив, амоніаку, кислот

для виробництва будівельних матеріалів

Сõåìà № 3. Зàñòîñóâàííÿ ïðîäóêò³â õ³ì³ї.

ПРОДУКТИ ХІМІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

у сільському господарстві як мінеральні добрива

для захисту рослин

як нові матеріали у промисловості для виготовлення деталей машин
і механізмів, побутових товарів

як миючі та дезінфікуючі засоби

як парфуми і ліки

як засоби гігієни

Учителü äемонструє учням колекцію мінералüних äобрив, препарат «Ак-
тару» (застосовуєтüся äля захисту рослин), металевий та пластмасовий посуä, 
ліки (вітаміни, аспірин, спиртовий розчин йоäу, ãіäроãен пероксиä, очні кра-
плі), ãіãієнічні засоби (мило, шампуні, зубна паста та ін.), косметику, пралüні 
порошки, мийні засоби. Звертає уваãу учнів на преäмети, якими вони корис-
туютüся (пластмасові ручки, пенали, лінійки, шкілüні сумки), оäяã і взуття. 

5. Слово вчителя.
(Сòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàö³ї).
Як бачите, хімічні речовини, створені люäиною, посіäаютü важливе місце 

у нашому житті. Спробуйте уявити, що б сталося, якби раптом в оäну митü 
щезли всі преäмети, оäержані штучно? 

Ми не можемо обійтися без проäуктів хімічноãо виробництва. 
Але воäночас ви моãли чути і про шкіäливий вплив нітратів, які містятüся в 

овочах і фруктах; і про небезпечні харчові äобавки і консерванти; і про алерãію, 
викликану лікарсüкими препаратами, äезінфікуючими та мийними засобами, 
якими ми користуємося вäома; і про шкіäливі викиäи в атмосферу з металур-
ãійних завоäів. Íапрошуєтüся висновок, що хімічна промисловістü приноситü 
äуже баãато шкоäи як люäині, так і äовкіллю. Íа узбіччі äоріã, на береãах річок, 
в лісі ви моãли бачити купи сміття. Íазвітü речовини промисловоãо похоäжен-
ня, які забруäнюютü навколишнє сереäовище (ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, ïëàñòìà-
ñîâ³ ïëÿшêè, â³äõîäè ìåòàëóðã³йíèõ ï³äïðèºìñòâ, ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè). 

Як ви äумаєте: хімічне виробництво і застосування хімічних речовин — це 
позитивне явище в житті люäини чи неãативне? Íаä цим питанням ви по-
äумайте вäома, попросітü батüків äопомоãти вам, і на наступному уроці ми з 
вами обãоворимо проблемне питання «Хімічне виробництво в житті суспілü-
ства: за і проти».

(У÷èòåëü îá’ºäíóº ó÷í³â ó òðè ãðóïè: ãðóïó «Х³ì³ê³â-òåõíîêðàò³â», ãðóïó «Еêî-
ëîã³â» ³ ãðóïó «В÷åíèõ», ïîÿñíюº çàâäàííÿ äëÿ êîæíîї ãðóïè.) 
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V. Підсумок уроку. інтерактивна вправа «мікрофон».
Ця вправа äає можливістü кожному швиäко віäповісти на питання. Прави-

ла провеäення вправи такі:
– ãоворити має тілüки той, у коãо символічний «мікрофон»,
– віäповіäі учнів не коментуютüся і не оцінюютüся:
– не можна викрикувати з місця, перебивати учня, який висловлюєтüся;
– äумку висловлювати лаконічно і швиäко;
– питання ставитüся äо всüоãо класу.
Запитання äля вправи.
1. Íазви науки про прироäу (Ф³çèêà, á³îëîã³ÿ, àñòðîíîì³ÿ, ãåîãðàф³ÿ, åêîëî-

ã³ÿ, õ³ì³ÿ).
2. Що вивчає хімія? (Рå÷îâèíè, їõ ñêëàä, âëàñòèâîñò³ ³ õ³ì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ 

ðå÷îâèí òà ÿâèщà, щî ñóïðîâîäæóюòü ö³ ïåðåòâîðåííÿ).
3. Як використовує хімія наäбання інших наук? (Мàòåìàòè÷í³ çíàííÿ âè-

êîðèñòîâóº äëÿ ê³ëüê³ñíîãî îïèñó õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â, çíàííÿ ç ф³çèêè — äëÿ 
ï³çíàííÿ áóäîâè ³ âëàñòèâîñòåй ðå÷îâèí).

4. Чи використовуютü інші прироäничі науки хімічні знання? (Тàê. Б³î-
ëîã³ÿ, íàïðèêëàä, äëÿ ïîÿñíåííÿ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàюòüñÿ â æèâèõ îðãà-
í³çìàõ; ãåîëîã³ÿ — ï³ä ÷àñ ïîшóêó êîðèñíèõ êîïàëèí òà âèçíà÷åííÿ âì³ñòó 
ó íèõ ïîòð³áíèõ ðå÷îâèí; ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ðîäîâèщ ðóä; ф³çèêà — äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ ñêëàäó ðå÷îâèí).

5. У яких сферах життя суспілüства хімія віäіãрає важливу ролü? (У ïîáóò³, 
ìåäèöèí³, ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³).

6. Які ãалузі сучасної хімії ти знаєш? (Б³îõ³ì³ÿ, çàãàëüíà õ³ì³ÿ, íåîðãàí³÷íà ³ 
îðãàí³÷í³ õ³ì³ÿ, êîìï’юòåðíà õ³ì³ÿ, ðàä³îõ³ì³ÿ òà ³í.) 

7. Що вивчає:
– раäіохімія (ðàä³îõ³ì³ÿ âèâ÷àº ðàä³îàêòèâí³ ðå÷îâèíè); 
– біохімія? (á³îõ³ì³ÿ âèâ÷àº ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàюòüñÿ â æèâèõ êë³òèíàõ).

8. Приãаäайте та назвітü хімічні речовини, якими ви користуєтеся вäома. 
(Мèëî, îöåò, êóõîííà ñ³ëü, ñîäà, öóêîð, êðîõìàëü, ñïèðò, ð³çí³ ë³êè). 

9. Íазвітü кілüка речовин, які не існуютü у прироäі, а äобуті люäиною 
і використовуютüся в повсякäенному житті. (Сêëî, ïëàñòìàñà, ìèëî, 
ãóìà, ïîë³åòèëåí, êàó÷óê, êàïðîí, шòó÷íèй шîâê).

VI. Домашнє завдання.

Початковий рівень
1. Íазвітü віäомі вам науки про прироäу. 
2. Що вивчає хімія? 
3. Як використовує хімія наäбання інших наук?
4. Чи використовуютü інші прироäничі науки хімічні знання?

Середній рівень
5. У яких сферах життя суспілüства хімія віäіãрає важливу ролü?
6. Які ви знаєте ãалузі сучасної хімії? 
7. Íазвітü хімічні речовини, які ви використовуєте вäома. 

Достатній рівень
8. Знайäітü у äовіäнику, що вивчаютü науки: ãеохімія, космохімія, хімія ґрун-

тів, фотохімія, фармацевтична хімія. 
9. Піäãотуйте ролüову ãру äля обãоворення проблемноãо питання «Хімічне 

виробництво в житті суспілüства: за і проти».

Високий рівень
10. Ф³ëåî (ãрецüк.) означає «люблю», фîáîñ — «боюсü». Пояснітü терміни «хе-

мофілія» і «хемофобія», які віäображаютü протилежні точки зору люäей 
стосовно хімії. Хто з них має рацію? Обґрунтуйте свою позицію. 

12. Піäãотуйте усний твір на тему «Як зробити наше äовкілля чистим».
Додатковий матеріал до уроку

(Æàðò³âëèâà ñöåíêà, ï³äãîòîâàíà ³ ïîñòàâëåíà ñòàðшîêëàñíèêàìè äëÿ ó÷í³â 
7 êëàñó. Мîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â÷èòåëåì ó ê³íö³ óðîêó àáî â ïîçàóðî÷íèй ÷àñ).
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СВАÒАÍÍЯ ХІМІКА
Дійові особи: Іванко-хімік, Áаба Яãа, внучка Оленка.

ІВАÍКО (äî Бàáè Яãè). Áабусю, віääай за мене заміж свою внучку! Вік її 
любитиму!

ÁАÁА ЯгА (êðè÷èòü). Íе віääам! І не проси! І біäний ти, і маєтків не маєш! 
Ще й робити нічоãо не вмієш! Дві ліві руки, оäне слово! Сиäиш у своїй лабо-
раторії, і тілüки äим та сморіä з неї йäе!

ІВАÍКО (обурено). Як це нічоãо не вмію? Òа я золото з воäи äобути можу! 
(«Дîáóâàº»: â êîëáó íàëèâàº 50 ã ïðîçîðîãî ðîç÷èíó ïëюìáóì(ІІ) í³òðàòó ³ äî 

íüîãî äîäàº ñò³ëüêè æ ïðîçîðîãî ðîç÷èíó êàë³й йîäèäó, âèïàäàº îñàä ïëюìáóì(ІІ) 
йîäèäó ³íòåíñèâíî æîâòîãî çàáàðâëåííÿ). (Нåîáõ³äí³ ðåàêòèâè: ïëюìáóì(ІІ) í³ò-
ðàò, êàë³й йîäèä).

ÁАÁА ЯгА (âðàæåíî). Íу і ну!
ОЛЕÍКА. Áабусю віäпусти!
ÁАÁА ЯгА. Вмовили! (æàä³áíî). Люблю золото, äавай йоãо сюäи! (Бàáà 

Яãà çàáèðàº çîëîòî, Іâàíêî áåðå çà ðóêó Îëåíêó ³ âîíè âèðóшàюòü ó äîðîãó).
ОЛЕÍКА. Їсти хочу!
ІВАÍКО. Íу, потерпи хоч трішки!
ОЛЕÍКА. Пити хочу! (Îëåíêà ç Іâàíêîì ï³äõîäÿòü äî ³íñöåí³çîâàíîãî áàðó, 

äå ñòîÿòü õ³ì³÷í³ ñêëÿíêè ç ð³çíèìè ðîç÷èíàìè).
ІВАÍКО. О, äивисü! Áар «Алхімік». Ще й напис чуäернацüкий: «Вхіä без-

коштовний, вихіä теж».
ОЛЕÍКА. О, тут тілüки воäа-а-а! А я молочка хочу-у-у!
ІВАÍКО. Зараз буäе тобі молоко! («Дîáóâàº» ç «âîäè» «ìîëîêî»: â õ³ì³÷íó 

ñêëÿíêó íàëèâàº 50 ìë ïðîçîðîãî ðîç÷èíó êàëüö³й õëîðèäó ³ äîäàº 50 ìë ïðîçîðîãî 
ðîç÷èíó íàòð³й êàðáîíàòó, âèïàäàº îñàä á³ëîãî êîëüîðó). (Нåîáõ³äí³ ðåàêòèâè: 
ðîç÷èíè êàëüö³й õëîðèäó òà íàòð³й êàðáîíàòó).

ОЛЕÍКА (êðè÷èòü). Íе хочу молока! Хочу воäи!!!
ІВАÍКО. Íе хочеш — і не треба. Áуäе зараз і воäа! («Рîáèòü» ç «ìîëîêà» 

«âîäó»: äî îäåðæàíîãî «ìîëîêà» äîäàº õëîðèäíó êèñëîòó äî ïîâíîãî ðîç÷èíåííÿ 
îñàäó, âèä³ëÿюòüñÿ áóëüáàшêè ãàçó).

(Нåîáõ³äí³ ðåàêòèâè: õëîðèäíà êèñëîòà).
ОЛЕÍКА (êðè÷èòü). Íе хочу мінералüної! Хочу «Живчик»!!!
ІВАÍКО. Áуäе зараз і «Спрайт», і «Кока-кола», і «Фанта». (Рîáèòü «íàïîї» 

ð³çíîãî êîëüîðó: â ÷îòèðè õ³ì³÷í³ ñêëÿíêè äîäàº ïî ê³ëüêà êðàïåëü ³íäèêàòîðà ³ 
äîëèâàº ïðèáëèçíî 50–60 ìë ðîç÷èíó íàòð³й ã³äðîêñèäó, ðîç÷èí ëóãó íàáóâàº ð³ç-
íîãî çàáàðâëåííÿ). (Нåîáõ³äí³ ðåàêòèâè: ðîç÷èí íàòð³й ã³äðîêñèäó òà ³íäèêàòîðè 
ðîç÷èíó: фåíîëфòàëåїíó, ëàêìóñó, ìåòèëîâîãî îðàíæåâîãî, ³íäèãî).

ОЛЕÍКА (çíîâó êàïðèçóº). Íе хочу пити і вже не хочу їсти!!! Íу й неуваж-
ний ти, Іванку, хоч би квіти мені поäарував!

ІВАÍКО. Для тебе, моя кохана, все, що захочеш! (Пðîñòÿãàº їй áóêåò æîâ-
òèõ êâ³ò³â). (Кâ³òè âèãîòîâëåí³ ç ф³ëüòðóâàëüíîãî ïàïåðó, ïðîñÿêíóòîãî ðîç÷èíîì 
фåðóì (ІІІ) õëîðèäó).

ОЛЕÍКА. Íе люблю жовті, хочу сині!
ІВАÍКО. Áуäутü тобі сині (Іâàíêî îïóñêàº äåê³ëüêà êâ³òîê â ðîç÷èí æîâòîї 

êðîâ’ÿíîї ñîë³, êâ³òè íàáóâàюòü ñèíüîãî çàáàðâëåííÿ). 
(Нåîáõ³äí³ ðåàêòèâè: ðîç÷èí æîâòîї êðîâ’ÿíîї ñîë³).
ОЛЕÍКА. Íе хочу сині, хочу червоні!
ІВАÍКО (ç³òõàº). Люба моя, буäутü і червоні! (Рåшòó êâ³ò³â Іâàíêî îïóñêàº 

â ðîç÷èí êàë³й ðîäàí³äó, êâ³òè ³ç æîâòèõ ïåðåòâîðююòüñÿ íà ÷åðâîí³).
(Нåîáõ³äí³ ðåàêòèâè: ðîç÷èí êàë³й ðîäàí³äó).
ОЛЕÍКА. Íе хочу квіти! Хочу молока!
ІВАÍКО. Я-я-як? Знову молока? Íу, ні, вистачитü! Íабриäло!
ОЛЕÍКА. Íе хочеш — не треба! Я й сама зможу! (Зëèâàº ð³çí³ ðîç÷èíè, àëå 

â íåї í³÷îãî íå âèõîäèòü). А як ти це робив?
ІВАÍКО. Хімію вчити треба!!! Òяжко вчити хімію, але з тобою полаäнати 

ще важче!!! Іäи назаä äо своєї бабусі, а я повертаюся у лабораторію!



11

Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УроК № 2
Тема. Короткі віäомості з історії хімії.
мета: пояснити похоäження слова «хімія»; з’ясувати, як інтерес люäей äо 

речовин та їх перетворенü сприяв поступовому формуванню оäнієї з 
фунäаменталüних наук — хімії; ознайомити учнів з основними етапами 
становлення хімії як науки; назвати найвиäатніших хіміків, охаракте-
ризувати їхній внесок у науку; розвивати творче мислення; виховувати 
бажання самостійно зäобувати знання.

Тип уроку: комбінований.
Форми і методи роботи: фронталüне опитування; ролüова ãра; повіäомлення 

учнів; усний твір (творче завäання); розповіäü учителя; бесіäа.
обладнання: ілюстрація «Алхімік у своїй лабораторії», портрети Д. Далüтона, 

Р. Áойля, А. Лавуазüє, М. Ломоносова, І.Я. горбачевсüкоãо, В.І. Вер-
наäсüкоãо, Л.В. Писаржевсüкоãо, М.Д. Зелінсüкоãо, К.Á. Яцимирсüкоãо. 

Хід уроку
I. організаційний етап.

іі. Перевірка домашнього завдання і актуалізація опорних знань.
1. Áесіäа. 
1. Які науки належатü äо прироäничих? (Гåîãðàф³ÿ, ф³çèêà, á³îëîã³ÿ, àñòðî-

íîì³ÿ).
2. Що вивчає хімія? (Х³ì³ÿ — íàóêà ïðî ðå÷îâèíè, їõí³й ñêëàä, âëàñòèâîñò³ ³ 

õ³ì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí òà ÿâèщà, щî ñóïðîâîäæóюòü ö³ ïåðåòâîðåí-
íÿ). 

3. Які науки є суміжними з хімією? (Гåîõ³ì³ÿ, á³îõ³ì³ÿ, àãðîõ³ì³ÿ, êîñìîõ³ì³ÿ 
òà ³í.).

4. Що вивчає хімія ґрунтів? (Пîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â. Х³ì³ÿ ґðóíò³â âèâ÷àº õ³ì³÷-
í³ îñíîâè òâîðåííÿ ґðóíò³â òà їõ ðîäю÷îñò³, à òàêîæ ïðîáëåìè çàáðóäíåí-
íÿ ґðóíò³â).

5. Що вивчає ãеохімія? (Пîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â. Гåîõ³ì³ÿ — öå íàóêà ïðî õ³ì³÷-
íèй ñêëàä çåìíîї êîðè, çàêîíè ïîшèðåííÿ ³ ðîçïîä³ëó õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â). 

6. Дайте визначення науки космохімії. (Пîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â. Кîñìîõ³ì³ÿ, àáî 
àñòðîõ³ì³ÿ — öå íàóêà ïðî êîñìîñ, ÿêà âèâ÷àº õ³ì³÷íèй ñêëàä êîñì³÷íèõ 
ò³ë, à òàêîæ ì³æïëàíåòíîãî ³ ì³æçîðÿíîãî ïðîñòîðó, ïîшèðåí³ñòü õ³ì³÷-
íèõ åëåìåíò³â ó êîñìîñ³).

7. Пояснітü, що вивчає фотохімія. (Пîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â. «Фîòîõ³ì³ÿ âèâ÷àº 
õ³ì³÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàюòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñâ³òëà»).

8. Що вивчає фармхімія? (Пîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â. Фàðìõ³ì³ÿ âèâ÷àº ïðîáëåìè 
ñòâîðåííÿ, áåçïåêè, äîñë³äæåííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèãîòîâëåííÿ ë³êàðñüêèõ çà-
ñîá³â, à òàêîæ ïîшóêó ïðèðîäíèõ äæåðåë ë³êàðñüêîї ïðîäóêö³ї). 

9. Які самостійні ãалузі хімії ви знаєте? (Нåîðãàí³÷íà õ³ì³ÿ, îðãàí³÷íà õ³ì³ÿ, 
çàãàëüíà õ³ì³ÿ òà ³í.).

10. Де використовуютüся хімічні процеси? (Щоб äати віäповіäü, скористай-
теся схемою № 2 з попереäнüоãо уроку).

11. Де застосовуютüся проäукти хімічноãо виробництва? (Для віäповіäі ви-
користайте схему № 3 з попереäнüоãо уроку).

12. Які основні завäання хімії? (Рîçðîáêà ³ âäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â ïåðåðîá-
êè ïðèðîäíîї ñèðîâèíè, çìåíшåííÿ â³äõîä³â òà ïîâòîðíå їõ âèêîðèñòàííÿ, 
îäåðæàííÿ íîâèõ ìàòåð³àë³â шèðîêîãî âæèòêó, ñòâîðåííÿ íåшê³äëèâèõ 
äëÿ äîâê³ëëÿ âèðîáíèöòâ).

13. Яким способом можна захистити äовкілля віä забруäнення віäхоäами 
промисловоãо виробництва? (Уñíèй òâ³ð «Яê çðîáèòè íàшå äîâê³ëëÿ ÷è-
ñòèì». 

Щоб наше äовкілля стало чистим, я пропоную:
•	 встановити білüше баків äля сміття, окремо äля пластикових пляшок, 

поліетиленових пакетів, паперу і харчових віäхоäів;
•	 побуäувати сміттєпереробні завоäи;
•	 віäхоäи пластика піääавати вторинній переробці з метою виãотовлення 

потрібних товарів;
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•	 білüше використовувати скляний посуä баãаторазовоãо вжитку;
•	 замістü поліетиленових пакетів використовувати сумки з матерії або па-

перові пакети;
•	 створити полімерні матеріали, які можутü розклаäатися в ґрунті;
•	 штучно вивести ãенетично моäифіковані бактерії, які можутü переро-

бляти синтетичні матеріали;
•	 раціоналüно використовувати прироäні ресурси, любити і береãти ріäну 

землю).
2. Ролüова ãра «Хімічне виробництво в житті суспілüства: за і проти».
(«Хіміки-технократи» рішуче стверäжуютü: майбутнє — за хімічним вироб-

ництвом; хімічне виробництво треба розвивати швиäшими темпами; віääавати 
переваãу товарам, оäержаним штучно, а не товарам із прироäної сировини, 
тому що вони набаãато äешевші; максималüно можливо використовувати міне-
ралüні äобрива äля піäвищення врожайності; з метою покращення зберіãання 
харчових проäуктів застосовувати консерванти; äля покращення естетичноãо 
виãляäу і смакових якостей напоїв і солоäощів вживати синтетичні барвники 
та ароматизатори; застосовувати тілüки синтезовані ліки, бо їхнє виробництво 
є простішим; вäосконалювати технолоãії створення буäівелüних матеріалів 
(у Японії, наприклаä, винайшли бетон, який застиãає піä воäою практично 
миттєво, це äопомоãло побуäувати міст äовжиною 4 км між äвома островами, 
океансüка течія між якими була äоситü силüною); білüше випускати товарів 
широкоãо вжитку штучноãо похоäження (наприклаä, штучних ялинок, які збе-
режутü зелені насаäження). 

«Еколоãи» заперечуютü: хімічне виробництво потрібно закрити і хімічні 
речовини заборонити вживати, тому що оäяã і взуття із синтетичних мате-
ріалів електризуютüся, а це шкіäливо äля люäини; крім тоãо, такий оäяã не 
пропускає повітря (отже, наше тіло не äихає) і не поãлинає піт, внасліäок 
чоãо виникає поäразнення шкіри; використання мінералüних äобрив збілüшує 
кілüкістü нітратів у овочах, і робитü їх тим самим шкіäливими äля люäини; 
інсектициäи, ãербіциäи і пестициäи знищуютü також прироäну флору Землі, 
це неприроäний спосіб ãоспоäарювання; миючі і äезінфікуючі засоби є кан-
цероãенами (тобто такими, що сприяютü раковим захворюванням), крім тоãо, 
білüш ніж 10 виäів шкіäливих äля люäини мікроорãанізмів можутü розмножу-
ватися у мийних засобах; атмосфера забруäнена отруйними викиäами палü-
ноãо; штучні ялинки виäіляютü отруйні речовини, і виникає питання: як їх 
утилізувати? Існує також проблема з утилізацією бетону у великих міста: куäи 
йоãо поäіти, якщо закінчився строк експлуатації буäинків?

«Вчені» вважаютü: напевно, не можна катеãорично стверäжувати, що хі-
мічне виробництво має лише неãативні насліäки, або приноситü оäну лише 
користü. Жоäна наука не може бути хорошою чи поãаною; наука — це рушійна 
сила проãресу; вчені праãнутü поліпшити наше життя, зробити йоãо комфорт-
ним. Все залежитü віä тоãо, як люäи застосовуютü наукові віäкриття. 

Власники хімічних виробництв з метою оäержання прибутків і наäприбут-
ків використовуютü спрощені технолоãії і не фінансуютü наукових розробок 
безпечних технолоãій; у сілüсüкому ãоспоäарстві треба äотримуватися норм ви-
користання мінералüних äобрив, а також ãрамотно повоäитися з ãербіциäами 
та іншими отрутохімікатами; застосовувати еколоãічно чисте палüне; піä час 
використання мийних і äезінфікуючих засобів у побуті треба строãо äотриму-
ватися інструкції і застосовувати їх у ãумових рукавичках).

ііі. оголошення теми та мети уроку. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

Розповідь вчителя. 
Òисячоллітя тому люäина вперше створила штучні засоби праці. Люäи на-

вчилися обробляти камені, наäаючи їм потрібної форми, заãострюючи краї. 
Прикріпивши заãострений камінü äо äерев’яної палиці, люäина створила пер-
шу кам’яну сокиру. Але навітü оброблений камінü залишався каменем, а äере-
во — äеревом.



13

Проте блискавка моãла запалити ліс, äерево ãоріло, і на місті пожежі лю-
äина знахоäила чорний попіл. Солоäкий сік міã прокиснути і äивно збаäüорю-
вав. Люäи помітили, що äеколи прироäа речовин змінюєтüся.

І як тілüки люäина навчилася розвоäити і піäтримувати воãонü, у неї з’яви-
лася можливістü зäійснювати перетворення äеяких речовин. Ці перетворення 
моãли бути резулüтатом ãоріння або насліäком впливу тепла, що виäілялося 
піä час ãоріння. М’ясо можна було зварити, і воно міняло колір, смак, ставало 
м’якшим. глину можна було випалити, і вона ставала міцнішою. Якщо люäина 
розпалювала воãнище в піску, вона моãла знайти в попелі скляні кулüки.

Спочатку люäи використовувала тілüки ті матеріали, які знахоäила навко-
ло себе — каміння, äерево, кістки, шкіри тварин. Íайміцнішим з них був 
камінü. Про ті äавні часи нам розповіäаютü кам’яні засоби первісної люäини, 
тому ми називаємо цей періоä кам’яним віком.

Ще у кам’яному віці, близüко 8000 р. äо н. е., віäбулася äокорінна зміна 
способу äобування їжі. Раніше люäина äобувала їжу полюванням, тепер нав-
чилася приручати тварин і турбуватися про них, навчилася вирощувати рос-
лини. З розвитком тваринництва і землеробства люäина отримала можливістü 
створювати запаси їжі, і населення Землі стало збілüшуватисü. Займаючисü 
землеробством, люäина змушена була залишатися на оäному місці — виникли 
постійні поселення і перші міста. З цüоãо розпочаласü цивілізація.

Значно вäосконалилася ãончарна справа. Приблизно в 4000 році äо н.е. 
настала пора поäалüших змін — люäина почала освоювати нові матеріали, які 
мали äуже цінні властивості. Ми називаємо ці матеріали металами, можливо, 
віä ãрецüкоãо слова «шукати».

Першими металами, на які люäина звернула уваãу, були самороäні міäü 
і золото. Червонясту міäü і жовтувате золото, які мали красивий металічний 
блиск, не можна було не помітити сереä тüмяної сірувато-коричневої пороäи.

Спочатку метали, як і колüрові камінці чи перламутрові морсüкі мушлі, 
слуãували лише прикрасами. Проте невäовзі з’ясувалося, що метали виãіäно 
віäрізняютüся віä усіх інших прикрас. Камінü віä уäару розсипаєтüся на порох, 
äерево і кістки äаютü тріщини; вäаряючи по кусочку металу, можна наäати 
йому потрібної форми.

Обробляючи міäü, люäина помітила, що виãотовити з неї наконечник äля 
стріли набаãато леãше, ніж з каменю, та й туплятüся міäні наконечники по-
вілüніше, ніж кам’яні.

Зãоäом з’ясувалося, що міäü можна отримати з каміння певноãо виäу, і що 
знайти таке каміння набаãато простіше, ніж чисту самороäну міäü. Коли і ким 
було зроблено таке віäкриття, ми з вами не знаємо, і, можливо, це назавжäи 
залишитüся таємницею.

Але можна уявити, як це віäбулося. Заãорівся ліс, який ріс на ґрунті, в 
якому було якесü ãолубе каміння. Люäи, що прийшли на зãарище, знайшли в 
попелі блискучі кулüки міäі, і хтосü перший зäоãаäався, що, наãріваючи це ãо-
лубе каміння у воãнищі, можна отримати міäü. Òак чи інакше, але з цüоãо часу 
міäü стала äоступним матеріалом, її почали використовувати äля виãотовлення 
засобів праці, преäметів äомашнüоãо вжитку.

Люäи бронзовоãо віку äізналисü про існування заліза — тверäішоãо ма-
теріалу, ніж бронза. Спочатку залізо було äуже ріäкісним і äороãим металом, 
оскілüки це були уламки метеоритів.

Чисте залізо не äуже тверäе, проте в процесі виплавляння воно може уві-
брати в себе стілüки вуãлецю з äеревноãо вуãілля, що утворюєтüся сталü. Цей 
сплав тверäіший за найкращу бронзу, і виãотовлений з нüоãо наконечник äов-
ãо залишаєтüся ãострим. Отримання сталі стало поворотним моментом в істо-
рії розвитку металурãії і в історії розвитку суспілüства.

Учені і äосі не äійшли спілüної äумки, звіäки похоäитü назва «хімія». Оäні 
вважаютü, що вона похоäитü віä староãрецüкоãо «хюма» — «виплавляння, лит-
тя» металу. Інші — віä слова «хемі», що äавнüоєãипетсüкою мовою означає 
«чорний, таємний». 
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Òермін «хімія» («хемія») вперше зãаäуєтüся у трактаті Зосимуса — єãипет-
сüкоãо ãрека з міста Панополіса (бл. 400 р. äо н. е.). До наших äнів цей твір, 
що налічує 28 книжок, äійшов неповністю. У нüому Зосимус розповіäає, що 
«хімії», або «таємному священному мистецтву», люäей навчили äемони, які зі-
йшли на землю з небес. Першу книжку — чорну маãію, зãіäно із Зосимусом, äе 
описувалисü прийоми «таємноãо мистецтва», викрав у праотця Íоя проклятий 
ним син Хам і проäав її єãипетсüким жерцям. Отже, віä Хама і бере нібито по-
чаток хімія, яка у вілüному переклаäі означає не що інше, як «хамове ремесло».

ЕÒАПИ СÒАÍОВЛЕÍÍЯ ХІМІЇ ЯК ÍАУКИ
1. Доалхімічний періоä (або періоä ремісничої хімії) тривав äо ІІІ ст. н.е. 
Òеоретичні і практичні знання про речовини розвивалися віäносно неза-

лежно оäне віä оäноãо. У цей час виробляли кераміку, виãотовляли зброю, ін-
струменти і сілüсüкоãоспоäарсüкі знаряääя із заліза та міäі, створювали вироби 
із золота, срібла, бронзи, скла. Для цüоãо періоäу є характерним використання 
сірки, прироäної соäи, мінералüних фарб, олії, смоли, виãотовлення косметич-
них засобів, обробка шкіри, виãотовлення запалювалüних снаряäів.

Íа початку нашої ери високоãо рівня äосяã розвиток хімічноãо ремесла в 
Інäії, Китаї та Японії. Усім, хто приїзäитü äо столиці Інäії — Делі, показували 
знамениту металеву колону IV ст., яка не змінилася протяãом столітü в умовах 
волоãоãо і жаркоãо клімату. Склаäаєтüся вона з високочистоãо заліза (99,72%), 
яке не зазнає корозії.

Великих успіхів у розвитку практичної хімії було äосяãнуто в Китаї. Ки-
тайсüкі металурãи першими навчилися виплавляти цинк.

Íа батüківщині хімії — у староäавнüому Єãипті — таємницею «священноãо 
мистецтва» волоäіла каста жерців. Вони були настілüки всесилüними, що їх 
побоювалися навітü фараони. У храмах єãипетсüкі жерці, крім боãослужіння, 
займалися також науками — астрономією, математикою, меäициною та ін. 
Успішно розвивалося в Єãипті й хімічне ремесло. Винайäений жерцями спосіб 
балüзамування трупів ще й сüоãоäні äивує і захоплює. 

12 000 років тому в Єãипті вже виãотовляли і випалювали цеãлу, з якої 
вимурувані äеякі піраміäи. Íайäавніші скляні вироби (намисто, прикраси), 
знайäені піä час розкопок, належатü äо 3500 р. äо н.е. У виãотовленні ко-
лüорових керамічних і скляних виробів широко застосовувалися мінералüні 
фарби — зäебілüшоãо оксиäи Феруму, Купруму, Манãану і Кобалüту. Для за-
хисноãо покриття малюнків використовувалися високоякісні й тривкі лаки на 
зразок оліфи. Єãиптяни вміли äобувати ртутü, виплавляти бронзу, свинецü, 
олово, а пізніше й залізо.

Жерці розробляли також способи піäробки коштовних каменів і золота. 
Успішно розвивалося хімічне ремесло і в країнах Азії. Металурãи äавнüоãо 

Вавилону виплавляли стибій та бронзу на основі стибію ще 3000 років äо н.е.
Поступово äавнüоєãипетсüке мистецтво піäробки золота, срібла і коштов-

них каменів стало поширюватисü як істинне «перетворення» оäнієї речовини в 
іншу. Íа початку нашої ери воно заполонило уми люäей не тілüки в Єãипті, а 
й у всій Римсüкій імперії. Òаємне мистецтво перетворення металів поширюва-
лося поäібно пошесті. Саме в цей час розпочинаютüся пошуки «філософсüкоãо 
каменя» (або «каменя муäреців»), який нібито міã перетворити буäü-який ме-
тал на золото, äозволяв повертати молоäістü і воскрешати з мертвих.

2. Алхімічний періоä розвитку хімії (IV–XVI ст.).
Араби äоäали äо слова «хімія» властивий їм префікс ал-, і таким чином 

виникло слово алхімія.
Поряä з «філософсüким каменем» незäійсненною мрією алхіміків зали-

шився й універсалüний розчинник «алкаãест» — речовина, яка розчиняє все! 
Звичайно, äосліäи алхіміків з метою отримання універсалüноãо розчинника 
залишилисü безрезулüтатними. Як ви äумаєте, у чому йоãо можна було б збе-
ріãати?

Свої твори алхіміки писали наäзвичайно склаäною і заплутаною мовою, 
äе кожне слово чи фраза мали заãаäковий зміст. Це робилося навмисне, щоб 
ніхто не міã прочитати і розсекретити якусü таємницю. Учені затратили баãато 
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років копіткої праці, розплутуючи і розшифровуючи хитромуäрі писання алхі-
міків, проте переважна білüшістü їхніх творів нерозшифрована й äосі.

Кожний алхімічний трактат був озäоблений великою кілüкістю ілюстрацій, 
äе кожна речовина та хімічна операція зображувалисü у виãляäі символічних та 
алеãоричних малюнків. 

Áаãато поколінü алхіміків намаãалися зäійснити іäею про перетворення 
оäних хімічних елементів на інші. Але її вäалося втілити в життя лише фізикам 
ХХ ст. за äопомоãою яäерних реакцій. Íе пропала також самовіääана й важка 
праця шукачів «філософсüкоãо каменю». Разом з хіміками-практиками алхі-
міки наãромаäили великий фактичний матеріал, äобули, вивчили й описали 
баãато нових речовин, розробили чимало експерименталüних метоäів, при-
йомів і операцій, якими хіміки користуютüся і сüоãоäні. (У÷èòåëü äåìîíñòðóº 
³ëюñòðàö³ю «Аëõ³ì³ê ó ñâîїй ëàáîðàòîð³ї»).

Виäатним алхіміком сереäнüовіччя вважаютü Роäжена Áекона (1214–1294). 
Це була наäзвичайно обäарована й освічена люäина. Áекон виклаäав боãо-
слів’я та філософію, а у вілüний віä лекцій і молитов час займався алхімією. 
Звинувачений у чаклунстві, Áекон провів у в’язниці 24 роки. Святі отці споäі-
валися вирвати у нüоãо таємницю äобування «філософсüкоãо каменю» в обмін 
на волю. Áекон справäі вірив у можливістü перетворення металів. Поäібно äо 
китайсüких і арабсüких алхіміків, він вважав ртутü «матір’ю металів», причому 
піä «ртуттю» і «сіркою» він розумів щосü абстрактне і містичне. Великою за-
слуãою Áекона є те, що він перший сереä європейців піäкреслив першоряäне 
значення äосліäу у вивченні прироäних явищ.

Виäатним алхіміком XV–XVI ст. був леãенäарний монах орäену св. Áене-
äикта Áазиліус Валентинус. До наших äнів äійшли йоãо книжки «Òріумфалüна 
колісниця антимонію», «Про великий камінü äавніх муäреців», «Останній за-
повіт». Із цих книжок постає заãаäкова постатü монаха-алхіміка, який чуäово 
волоäів експерименталüним мистецтвом. 

Історія розвитку хімії склаäна. До хімії та хіміків упроäовж баãатüох віків 
ставилися з презирством та зневаãою. Òак, писüменник XVI ст. Лео Африканус 
писав: «Хіміки — то є найбриäкіша катеãорія люäей; вони вічно бабраютüся в 
сірці та іншому смороäі». Цікаво, що в ті часи хімічні операції німці називали 
«віäüомсüкою кухнею».

Ще навітü у минулому столітті слово «хімік» було в Росії лайливим і обра-
зливим. «Хіміками» в нароäі називали всіляких шахраїв та пройäисвітів.

Якосü Д.І. Менäелєєв проїжäжав вулицею і звернув уваãу на натовп люäей, 
які вели äо поліцейсüкої äілüниці кілüкох піäозрілих осіб, що злоäійкувато 
озиралися. «Хіміків повели, — спокійно пояснив візник Дмитру Івановичу. — 
Áаãато їх зараз розвелося, всяких хіміків-шахраїв». Менäелєєв промовчав і 
тілüки похитав ãоловою.

Áлизüко äвох столітü тому філософ Е. Кант не хотів визнавати хімію нау-
кою, він називав її збірником правил.

3. Становлення хімії як науки віäбулося в XVI–XVII ст., після низки нау-
кових віäкриттів, які обґрунтували механістичну картину світу, розвитку про-
мисловості, створення фабрик, появи буржуазноãо суспілüства. 

У 1661 р. Р. Áойлü опублікував працю «Хімік-скептик», у якій пояснив 
різні властивості речовин тим, що вони побуäовані з різних частинок — кор-
пускул, віä яких і залежатü властивості речовин.

Ван гелüмінт, вивчаючи ãоріння, ввів поняття ãаз äля речовини, яка утво-
рюєтüся піä час ãоріння; віäкрив вуãлекислий ãаз.

У 1672 році Áойлü віäкрив, що піä час випалювання металів їхня маса 
збілüшуєтüся, і пояснив це захопленням «ваãомих частинок полум’я».

Íа початку XVIII ст. німецüкий вчений Шталü сформулював теорію фло-
ãістону — речовини, що виäіляєтüся з матеріалів піä час ãоріння.

У 1756 р. російсüкий вчений М. Ломоносов на піäставі кілüкісних äосліäів 
äовів, що піä час ãоріння й окиснення речовина не розклаäаєтüся, а, навпаки, 
сполучаєтüся з частинками повітря.

У 1774 р. Прістлі віäкрив кисенü, а в 1766 р. Кавенäіш — воäенü.
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У 1770–1790 рр. Лавуазüє пояснив процеси ãоріння, окиснення та äихання 
з хімічної точки зору, äовів, що воãонü — не речовина, а насліäок процесу; 
встановив, що кисенü є склаäовою частиною повітря.

Пруст в 1799–1806 рр. сформулював закон постійності склаäу.
гей-Люссак у 1808 р. віäкрив закон об’ємних віäношенü.
Далüтон у праці «Íова система хімічної філософії» äовів існування атомів, 

ввів поняття атомна маса, елемент — як сукупністü оäнакових атомів.
4. Сучасний етап розвитку хімії розпочався у ХХ ст. і триває äо наших äнів.
Сучасна хімія є резулüтатом спілüних зусилü баãатüох поколінü äосліäни-

ків. Розкішне і моãутнє äерево хімії буйно розрослося і розквітло, виникли і 
пліäно розвиваютüся такі ãалузі, як хімія полімерів, хімія плазми, хімія низü-
ких температур. 

Значний внесок у розвиток хімічної науки та хімічної інäустрії нашої кра-
їни зробили і виäатні українсüкі вчені: І.Я. горбачевсüкий, В.І Вернаäсüкий, 
Л.В. Писаржевсüкий, М.Д. Зелінсüкий, А.Ò. Пилипенко, В.І. Кітик, К.Á. Яци-
мирсüкий та баãато інших. 

Хімії належитü оäне з чілüних місцü у науково-технічному проãресі. З по-
вітря і воäи, з вуãілля і нафти, ãорючих ãазів і äеревини, різноманітних руä і 
мінералів хіміки створюютü такі речовини і матеріали, яких немає в прироäі. 
Це насампереä високочисті метали, спеціалüні сплави і напівпровіäники, скло 
і кераміка, каучуки, пластмаси і синтетичні волокна, яäерне і ракетне палüне, 
мастило і äобрива, ліки, барвники, фотоматеріали, запашні речовини, мийні 
засоби.

Але те, що віäомо зараз, ще не межа люäсüкоãо пізнання.

V. Підсумок вивченого.
Слово вчителя. 
Отже, сüоãоäні на уроці ми äізналися, що:
– хімія — äавня.
– хімічні виробництва (виплавляння металів з руä, виãотовлення скла, 

кераміки, фарб, ліків тощо) існували у Староäавнüому Єãипті, греції, 
Месопотамії, Інäії та Китаї.

– алхімія — сереäнüовічна назва хімії. Алхіміки віäкрили баãато нових 
речовин, розробили способи їх очистки. 

– ваãомий внесок у становлення хімії як науки внесли учені в XVIІ–
XVIIІ ст. 

– сучасний етап розвитку хімії розпочався у ХХ ст. і проäовжуєтüся äоте-
пер. 

– українсüкі вчені своїми äосяãненнями збаãачуютü теоретичну й експе-
рименталüну хімію. 

VI. оцінювання та його мотивація. 

VIі. Домашнє завдання.

Початковий рівень
1. Пояснітü похоäження слова «хімія», використовуючи різні ãіпотези.

Середній рівень
2. Склаäітü розповіäü про основні етапи розвитку хімії. 

Достатній рівень
3. Яка ролü алхімії äля становлення хімії як науки? 

4. Піäãотуйте розповіäü про життєвий шлях та наукову роботу ученоãо-хімі-
ка — вихіäця з України (О.В. Кірсанова, М.А. Áунãе, Ю.К. Делімарсüкоãо, 
І.В. П’ятницüкоãо, В.О. Кістяківсüкоãо). 

Високий рівень
5. Які завäання вирішуютü учені-хіміки?

6. Який внесок зробили українсüкі учені в розвиток хімії? 
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7. Як ви вважаєте, які б насліäки мало віäкриття «філософсüкоãо каменя»?
Додатковий матеріал до уроку

ВИДАÒÍІ УКРАЇÍСьКІ ВЧЕÍІ
Горбачевський Іван (Ян) Якович (1854–1942) — виäатний українсüкий хімік, 

біохімік, ãіãієніст та епіäеміолоã, ãромаäсüко-політичний äіяч. Акаäемік АÍ 
УРСР.

2004 рік ЮÍЕСКО визнало роком акаäеміка Івана Яковича горбачевсüко-
ãо. Ім’я цüоãо виäатноãо українця в раäянсüкі часи було маловіäоме навітü у 
галичині — йоãо батüківщині. Понаä 60 років І. горбачевсüкий жив і працював 
за межами України, але залишився вірним їй. Òепер йоãо ім’я повертаєтüся на 
ріäну землю.

Ім’я великоãо ученоãо і патріота  носитü Òернопілüсüка äержавна меäична 
акаäемія, а стуäенти, які маютü значні успіхи у навчанні, отримуютü стипенäію 
ім. І. горбачевсüкоãо. В Україні віäзначалося 150-річчя віä äня йоãо нароäження. 
Íароäився Іван горбачевсüкий у 1854 році в селі Зарубинці (Збаразüкий район 
Òернопілüсüкої області) у сім’ї священика. Закінчивши 1872 р. Òернопілüсüку 
ãімназію, Іван поїхав зäобувати меäичну освіту äо Віäня. У 1875 р. він закінчив 
меäичний факулüтет Віäенсüкоãо університету і в цüому ж заклаäі почав свою 
виклаäацüку äіялüністü. Зãоäом місцем йоãо праці стає Інститут лікарсüкої хі-
мії. Òут Іван Якович розпочав цілеспрямовані äосліäження наä синтезом сечо-
вої кислоти, які привели йоãо äо віäкриття світовоãо значення. Він встановив 
äжерела і шляхи утворення сечової кислоти в живому орãанізмі, виявляючи її 
склаäники. Це äозволило меäикам ефективно äіаãностувати наявністü метабо-
лічних порушенü, низки захворюванü (зокрема поäаãри).

Після такоãо науковоãо успіху 29-річноãо асистента запросили на посаäу 
професора меäичноãо факулüтету Празüкоãо університету. Òут І.Я. горбачев-
сüкий проäовжує äосліäи, розпочаті у Віäні. горбачевсüкий був не тілüки віäо-
мим ученим, äосліäником, але й äержавним äіячем — äовічним членом палати 
австрійсüкоãо парламенту. Йому суäилося стати першим міністром охорони 
зäоров’я в Європі. Òаке віäомство було спочатку орãанізоване в Австро-Уãор-
сüкій імперії. 1921 р. І. горбачевсüкий став професором кафеäри хімії щойно 
створеноãо у Віäні Українсüкоãо вілüноãо університету, а через äва роки — рек-
тором такоãо ж заклаäу у Празі. Оäночасно учений був оäним із засновників 
і професорів Українсüкої ãоспоäарсüкої акаäемії в Поäебраäах. Учений ніколи 
не забував про свою Áатüківщину. У 1924 р. він піäãотував кілüка піäручників 
з хімії: «Íеорãанічна хімія», «Орãанічна хімія», «Фізіолоãічна хімія», які були 
написані чесüкою та українсüкою мовами.

Ще навчаючисü у Віäенсüкому університеті, Іван горбачевсüкий познайо-
мився зі своїм земляком Іваном Пулюєм. Вони стали побратимами і оäноäум-
цями на все життя. Професори-тернополяни заснували у Празі стуäентсüке 
земляцтво — Українсüку акаäемічну ãромаäу, äе читали стуäентам лекції, фі-
нансово піäтримували біäних стуäентів. 6 квітня 1925 р. І. горбачевсüкоãо було 
обрано акаäеміком ВУАÍ за спеціалüністю «біохімія». Він був також äійсним 
і почесним членом Íауковоãо товариства ім. Ò. Шевченка, äоклав великих 
зусилü äля створення і становлення Українсüкоãо лікарсüкоãо товариства, був 
йоãо першим почесним ãоловою. І. горбачевсüкий є автором майже п’ятäесяти 
наукових працü, значна частина яких не втратила своãо науковоãо значення 
äонині.

Кітик Василь Іванович (1923–1984).
Виäатний і широко віäомий українсüкий вчений в ãалузі проãнозування 

роäовищ нафти і ãазу. Доктор ãеолоãо-мінералоãічних наук, професор, член- 
кореспонäент АÍ УРСР, заступник äиректора з наукової роботи Інституту 
ãеолоãії і ãеохімії ãорючих копалин АÍ УРСР. Піä керівництвом професора 
В.І. Кітика розроблялися також проблеми ãеолоãії і ãеохімії сірчаних та полі-
металічних роäовищ, пов’язаних з ãеолоãічними утвореннями України.

Заãалüний обсяã наукової проäукції В.І. Кітика склаäає 170 опублікованих 
наукових статей.
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Зелінський Микола Дмитрович — (1861–1953) — українсüкий вчений, хі-
мік-орãанік, акаäемік. Роботи М.Д. Зелінсüкоãо — ціла епоха в історії орãаніч-
ної хімії. Великою заслуãою Миколи Дмитровича переä наукою є створення 
всесвітнüо віäомої школи хіміків-орãаніків. Ученоãо неоäноразово наãороäже-
но орäенами та іншими äержавними наãороäами. Йоãо ім’ям названо Інститут 
орãанічної хімії, оäна з московсüких вулицü, а в буäинку, äе він мешкав, ство-
рено меморіалüний музей. 

Пилипенко Анатолій Терентійович (1914–1993) — акаäемік ÍАÍ України, 
äоктор хімічних наук, професор, заслужений äіяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України, віäомий учений в ãалузі аналітичної хімії 
та хімії комплексних сполук. Роботи А. Пилипенка та очолюваної ним школи 
хіміків-аналітиків сприяли тому, що Україна посіла оäне з провіäних місцü у 
ãалузі спектралüноãо аналізу. У колі постійних інтересів Анатолія Òерентійо-
вича перебували проблеми захисту воäноãо басейну України віä забруäнення 
техноãенними віäхоäами. Учений займався такими важливими питаннями, як 
створення замкнутих циклів воäопостачання у промисловості, розробка техно-
лоãії комплексної переробки шахтних воä. 

Ададуров Іван Євграфович (1879–1938) — українсüкий хімік. Доктор техніч-
них наук. Професор, автор низки наукових працü у ãалузі технічних технолоãій. 
Учений зäійснив понаä 20 äосліäженü з уäосконалення технолоãії виробництва 
сулüфатної кислоти, 6 äосліäженü з інтенсифікації виробництва нітратної кис-
лоти, 13 робіт із технолоãії оäержання різних солей. Розробив новий метоä 
оäержання сулüфатної кислоти.

Бунге Микола Андрійович (1842–1915). Українсüкий хімік. Закінчив Київ-
сüкий університет, професор цüоãо навчалüноãо заклаäу. Вивчав процес ви-
робництва цукру з цукровоãо буряку та умови перебіãу цüоãо процесу. Зробив 
значний науковий внесок у розвиток цукрової промисловості.

Писаржевський Лев Володимирович (1874–1938). Українсüкий вчений, ака-
äемік. Йоãо електронні уявлення стали основою äля тлумачення механізму 
електричноãо струму в ãалüванічному елементі. 

КОРОÒКО ПРО ХІМІЮ ÁАРВÍИКІВ
1. Ще в Х ст. äо н.е. на äні Сереäземноãо моря поблизу Òіра — леãенäар-

ноãо міста в староäавній країні Фінікії — ловили равликів. Сотні рабів при-
хоäили щоäенно і пірнали за равликами в море. Інші раби вичавлювали їх, 
розтирали із сіллю і піääавали поäалüшій обробці, яка склаäалася з баãатüох 
операцій. Добута речовина спочатку була білою або бліäо-жовтою, але піä äією 
повітря і сонячноãо світла поступово ставала лимонно-жовтою, потім зеленою 
і, нарешті, набувала чуäовоãо фіолетово-червоноãо забарвлення. Отриманий 
пурпур протяãом баãатüох столітü був найціннішим із всіх барвників, символом 
влаäи — право носити пофарбовану пурпуром оäежу було привілеєм правите-
лів та наближених äо них знатних осіб. 

2. Інäиãо — фіолетово-синій барвник рослинноãо похоäження — протяãом 
баãатüох років був оäним із äжерел наживи Ост-Інäсüкої компанії.

3. У наші äні всі äавно звикли äо тоãо, що äешеві і в той же час яскраві 
барвники всіх колüорів і віäтінків леãко купити в маãазині. Для їх виãотовлен-
ня вже не потрібна непосилüна праця рабів чи населення колоній. Áарвники, 
в тому числі й пурпур та інäиãо, виãотовляютü на хімічних завоäах. Проте пур-
пур та інäиãо втратили свою колишню славу. Їх витіснили білüш світлостійкі 
синтетичні барвники. 

ПАХУЧІ РЕЧОВИÍИ, КОСМЕÒИКА ÒА МИЙÍІ ЗАСОÁИ
«І вона зупинилася біля торãовця пахощами і взяла у нüоãо äесятü різних 

воä: троянäову воäу, змішану з мускусом, апелüсинову воäу, воäу з білих лілій, 
із квітів верби та фіалок, і ще п’ятü інших. І вона купила ще склянку äля об-
бризкування, мішок лаäану, сіру амбру, мускус і воскові свічки з Алексанäрії, 
і все це поклала в корзину і сказала: «Візüми корзину і йäи за мною.» 

Це уривок оäнієї з прекрасних казок «Òисяча і оäна ніч». Чуäова квіткова 
воäа, пахучі äухмяні речовини, так само як і äороãоцінні камені, в країнах 
Схоäу колисü були ознакою баãатства. Áаãато столітü тому араби вже знали 
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різні способи отримання пахучих речовин із рослин та виäіленü тварин. У пар-
фумерних лавках схіäних базарів численні торãовці пропонували баãатий ви-
бір вишуканих пахучих речовин. Вони навітü забезпечували кожноãо зі своїх 
постійних покупців сумішшю пахучих речовин, приãотованих спеціалüно äля 
них, із врахуванням їхніх інäивіäуалüних особливостей.

 Сüоãоäні прекрасні äухи äоступні всім жінкам. Хімічні завоäи виãотов-
ляютü пахучі речовини äешевше, у великих кілüкостях і з різними віäтінками 
запахів.

Миючі речовини стали äоступними теж тілüки завäяки хімії. Швиäкоäіючі 
миючі речовини, туалетне мило, ріäини äля виäалення плям і баãато інших 
засобів, без яких ми не можемо обійтися, були вперше створені хіміками в 
äосліäницüких лабораторіях.

Чи знаєте ви, що…
… хімія була віäома за 12 ст. äо н.е. в Китаї, Інäії, Єãипті. Íа основі хімії 

виãотовляли фарби, ліки, займалися виноробством, скловарінням.
… першим хіміком-лікарем на початку XVI ст. був Парацелüс, який сказав: 

«Мета хімії не у виãотовлення золота і срібла, а у виãотовленні ліків».
… археолоãічні розкопки äовели, що в IV–III тисячолітті äо н.е. люäи за-

стосовували сім металів — золото, срібло, міäü, залізо, олово, свинецü і ртутü. 
… блаãороäні метали стали віäомі люäині раніше, ніж інші елементи, тому 

що маютü унікалüну особливістü: вони зустрічаютüся в прироäі не у виãляäі 
сполук, а в самороäному стані. Щоб виплавити їх з руä не потрібно мати якісü 
знання і äоклаäати особливих зусилü.

… зі свинцю робили труби äля постачання воäи в äавнüому Римі. Піä äією 
воäи і розчинених в ній ãазів свинецü перехоäив у розчин, потрапляв в орãа-
нізм люäей і повілüно отруював йоãо.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УроК № 3 
Тема. Практична робота № 1. Правила безпеки піä час роботи в хімічно-

му кабінеті. Прийоми повоäження з лабораторним посуäом, штативом  
і наãрівними прилаäами. Áуäова полум’я. 

мета: пояснити правила безпеки і повеäінки учнів піä час роботи в кабінеті 
хімії; ознайомити учнів з лабораторним посуäом; сформувати вміння 
користуватися лабораторним штативом та спиртівкою; вивчити буäову 
полум’я; розвивати раціоналüне мислення; виховувати акуратністü піä 
час виконання лабораторних і практичних робіт. 

Тип уроку: практична робота.
Форми і методи роботи: словесні: бесіäа, розповіäü учителя; ãра «Віриш — не 

віриш»; практична робота. 
обладнання: штатив із пробірками; склянка з розчином міäноãо купоросу; 

банка з натрій карбонатом; конічні, плоскоäонні і круãлоäонні колби 
об’ємом 50 мл, 100 мл і 500 мл; хімічні склянки об’ємом 50 мл, 100 мл, 
200 мл, 500 мл і 1000 мл; шпателі і ложечки; скляні і пластмасові мірні 
цилінäри різноãо об’єму; скляні і пластмасові лійки; скляні палички; 
порцелянові чашки різноãо розміру; азбестова сітка; лабораторний шта-
тив; ãазовіäвіäна трубка з корком; тримач äля пробірок; сірники; спир-
тівка; кухонна сілü; колба з воäою.

Хід уроку

і. організаційний етап.

іі. Перевірка домашнього завдання і актуалізація опорних знань. 

1. Інäивіäуалüне опитування. 

2. гра «Віриш — не віриш». 
— Чи вірите ви, що слово «хімія» похоäитü віä анãлійсüкоãо — «chemistry»? 

(Н³. Є äåê³ëüêà âåðñ³й ïîõîäæåííÿ òåðì³íà «õ³ì³ÿ». Зà îäí³ºю ç íèõ ñëîâî «õ³ì³ÿ» 
ìàº ñï³ëüíèй êîð³íü ç³ ñòàðîäàâíüîю íàçâîю Єãèïòó — Хåì, щî îçíà÷àº «÷îðíèй». 
Тàêîæ äîïóñêàюòü ñòàðîãðåöüêå ïîõîäæåííÿ ñëîâà «õ³ì³ÿ», щî îçíà÷àº ìèñòå-
öòâî âèïëàâëÿííÿ ìåòàë³â).

— Чи вірите ви, що ремесла äавніх нароäів і віäкриття алхіміків були піä-
ґрунтям äля виникнення початкових хімічних знанü? (Тàê). 

— Чи вірите ви, що ãоловні періоäи розвитку хімії маютü такі назви: кам’я-
ний вік, залізний вік, бронзовий вік? (Н³. Рåì³ñíè÷à õ³ì³ÿ, àëõ³ì³÷íèй ïåð³îä, 
ñòàíîâëåííÿ õ³ì³ї ÿê íàóêè, ñó÷àñíà õ³ì³ÿ). 

— Чи вірите ви, що роботи алхіміків ãалüмували розвиток хімії як науки? 
(Н³. Аëõ³ì³êè â³äêðèëè áàãàòî ðå÷îâèí, âèçíà÷èëè їõ ñêëàä, îïèñàëè їõí³ âëàñòè-
âîñò³ ³ íàâ÷èëèñÿ їõ äîáóâàòè, î÷èщóâàòè ð³çíèìè ìåòîäàìè, ç³áðàëè âåëè÷åçíèй 
фàêòè÷íèй ìàòåð³àë, âäîñêîíàëèëè ìåòîäè õ³ì³÷íîãî åêñïåðèìåíòó).

— Чи вірите ви, що нині вчені-хіміки вирішуютü важливі äля нароäноãо 
ãоспоäарства питання? (Тàê. У÷åí³-õ³ì³êè ñòâîðююòü ìàòåð³àëè ç íàïåðåä çà-
äàíèìè âëàñòèâîñòÿìè äëÿ ïîòðåá ëюäèíè, ðîçðîáëÿюòü òåõíîëîã³÷íî ïðîñò³ й 
åêîíîì³÷íî âèã³äí³ ìåòîäè ïåðåðîáêè êîðèñíèõ êîïàëèí, ïðàöююòü íàä áåçïå÷íèìè 
äëÿ ïðèðîäè òåõíîëîã³ÿìè). 

ііі. оголошення теми уроку і мотивація пізнавальної діяльності.

Слово вчителя.
Уроки хімії віäбуваютüся в хімічному кабінеті. Піä час виконання лабо-

раторних äосліäів і практичних робіт ви працюватимете з хімічними речови-
нами, буäете користуватися хімічним посуäом і лабораторним облаäнанням. 
Деякі речовини можутü спричинити запаморочення, при потрапляні на шкі-
ру — опіки, а леãкозаймисті — пожежу. Òому кожному учневі потрібно знати 
правила роботи в кабінеті хімії та äотримуватися їх.
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IV. Виконання практичної роботи.
1. Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії

(Яêщî ó÷í³ ìàюòü çîшèòè äëÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò ç äðóêîâàíîю îñíîâîю, òî 
ñåìèêëàñíèêè ïî ÷åðç³ çà÷èòóюòü ïðàâèëà, à â÷èòåëü їõ êîìåíòóº. Яêщî çîшèòè 
çâè÷àйí³, òî â÷èòåëü ïîÿñíюº êîæíå ïðàâèëî, à ó÷í³ çàïèñóюòü йîãî â çîшèòè. 
В÷èòåëü ìîæå ïîÿñíèòè ïðàâèëà, à çîшèòè äàòè ó÷íÿì äîäîìó, щîá âîíè çàïè-
ñàëè їõ ³ç ï³äðó÷íèêà).

1. У кабінеті хімії треба працювати в халаті.
2. Виконувати потрібно тілüки ті äосліäи, які переäбачені вчителем, опи-

сані в піäручнику чи в інструкції äо практичної роботи. Забороняєтüся 
провоäити інші äосліäи. 

3. Піä час провеäення äосліäів треба проявляти максималüну обережністü.
4. Речовини не можна брати руками і куштувати на смак.
5. Реактиви äля äосліäів берутü у кілüкостях, вказаних в інструкції. Якщо 

цüоãо не вказано, то суху речовину насипаютü у пробірку шаром 0,3–
0,5 см, а ріäини — 1-2 мл. (У÷èòåëü íàñèïàº ó ïðîá³ðêó шïàòåëåì àáî 
ëîæå÷êîю äëÿ ñèïó÷èõ ðå÷îâèí êóõîííó ñ³ëü.) 

6. Коли наливаютü ріäину, то посуäину з реактивом берутü так, щоб ети-
кетка була спрямована у бік äолоні; не можна корок віä склянки з 
реактивом класти на бік, йоãо клаäутü на стіл зовнішнüою поверхнею.
(В÷èòåëü ïîêàçóº). Íе можна міняти корки віä різних склянок. (У÷èòåëü 
íàëèâàº ó ïðîá³ðêó ç êîëáè 1-2 ìë äèñòèëüîâàíîї âîäè, çí³ìàю÷è êðàïëю ç 
шèйêè ïîñóäèíè).

7. Íе можна виливати лишків реактиву з пробірки назаä у склянку. За-
лишки речовин після провеäення äосліäів зливаютü у спеціалüно при-
значену äля цüоãо посуäину.

8. Піä час наãрівання ріäини у пробірці її отвір направляютü убік віä себе 
і сусіäів. Спочатку проãріваютü всю пробірку, а потім лише ту частину, 
äе знахоäитüся ріäина. Íе можна заãляäати в посуäину, в якій кипитü 
ріäина. (В÷èòåëü äåìîíñòðóº íàãð³âàííÿ ð³äèíè ó ïðîá³ðö³, çàòèñíóò³й 
òðèìà÷åì).

9. Визначаючи запах речовини, спрямовуютü äо себе пару чи ãаз леãкими 
рухами руки. (В÷èòåëü íàëèâàº ó ïðîá³ðêó ïðèáëèçíî 1 ìë îöòîâîї êèñëî-
òè, ïîìàõàìè ðóêè íàä îòâîðîì ïðîá³ðêè ñïðÿìîâóº äî ñåáå ïîò³ê ïîâ³òðÿ; 
ïðîïîíóº ó÷íÿì çðîáèòè òå ñàìå).

10. Спостереження записуютü піä час провеäення äосліäу, а висновки — 
коли закінчена вся робота.

11. Піä час роботи з кислотами і луãами треба проявляти особливу обереж-
ністü. У разі потрапляння кислоти чи луãу на шкіру, потрібно неãайно 
промити уражене місце великою кілüкістю воäи і повіäомити вчителя.

12. У хімічному кабінеті не можна вживати їжу та напої. 
13. Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце і вимити 

руки з милом.
2. Правила поводження з лабораторним посудом,  

штативом і нагрівними приладами.
Слово вчителя.
1) Для виконання äосліäів використовуютü спеціалüний посуä, йоãо виãо-

товляютü із термостійкоãо скла. 
 Íа уроках äля провеäення äосліäів найчастіше використовуютü пробір-

ки (ó÷èòåëü äåìîíñòðóº), які поміщаютü у спеціалüні штативи — мета-
леві, äерев’яні або пластмасові. (У÷èòåëü ïîêàçóº; ïîò³ì ïðîïîíóº ó÷íÿì 
âçÿòè â ðóêè ïðîá³ðêó, îãëÿíóòè її ³ ïîì³ñòèòè íàçàä ó шòàòèâ).

2) Усі кристалічні речовини, а також їх розчини, містятüся у спеціалüних 
склянках і банках, які щілüно закриваютüся. (У÷èòåëü ïîêàçóº ñêëÿíêó 
ç ðîç÷èíîì ì³äíîãî êóïîðîñó, áàíêó ç êðèñòàë³÷íèì íàòð³й êàðáîíàòîì; 
ïðîïîíóº ó÷íÿì ðîçãëÿíóòè ò³ ñàì³ ðåàêòèâè ó íèõ íà ñòîëàõ).

3) Для зберіãання розчинів і провеäення äосліäів використовуютü хімічні 
колби. За формою колби буваютü конічні, плоскоäонні і круãлоäонні. 
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(У÷èòåëü äåìîíñòðóº, ó÷í³ ðîçãëÿäàюòü êîëáè, ÿê³ ñòîÿòü íà їõí³õ ñòî-
ëàõ).

4) Для приãотування розчинів і äемонстрації äосліäів використовуютü хі-
мічні склянки (У÷èòåëü ïîêàçóº ó÷íÿì ñêëÿíêè îá’ºìîì 50 ìë, 100 ìë, 
200 ìë, 500 ìë ³ 1000 ìë). 

5) Шпателі і спеціалüні ложечки використовуютü äля віäбору тверäої ре-
човини з банки. (У÷èòåëü äåìîíñòðóº шïàòåë³ ³ ëîæå÷êè).

6) Для вимірювання об’єму ріäин використовуютü мензурки і мірні ци-
лінäри, виãотовлені зі скла або прозорої пластмаси. (У÷èòåëü ïîêàçóº 
ìåíçóðêè òà ì³ðí³ öèë³íäðè). 

7) Піä час провеäення äеяких хімічних операцій (наприклаä, філüтруван-
ня, що ми буäемо вивчати äещо пізніше) використовуютü лійки. Лійки 
буваютü скляні і пластмасові. (У÷èòåëü ïîêàçóº, ó÷í³ îãëÿäàюòü âèäàí³ їì 
ë³йêè). 

8) Скляними паличками користуютüся äля перемішування речовини у 
розчині. (У÷èòåëü íàñèïàº ó õ³ì³÷íèй ñòàêàí êóõîííó ñ³ëü, äîäàº äèñòè-
ëüîâàíó âîäó ³ ðîçì³шóº ñêëÿíîю ïàëè÷êîю). Щоб не розбити ненароком 
стінку хімічної склянки, часто користуютüся скляними паличками з 
ãумовим наконечником (ó÷èòåëü ïîêàçóº), такі палички безпечніші у 
користуванні.

9) Порцелянові чашки використовуютü äля випарювання розчинів. (У÷è-
òåëü ïîêàçóº ó÷íÿì ïîðöåëÿíîâ³ ÷àшêè ð³çíèõ ðîçì³ð³â).

10) газовивіäну трубку з корком використовуютü äля збирання ãазу або 
äля пропускання ãазу через розчин. (У÷èòåëü çàêðèâàº êîðêîì ïðîá³ðêó, 
òðèìàю÷è її ÿêíàйáëèæ÷å äî îòâîðó, й ê³íåöü ãàçîâ³äâ³äíîї òðóáêè îïó-
ñêàº â êîëáó ç âîäîю).

11) Òримачем затискаютü пробірку якомоãа ближче äо отвору, коли її вміст 
треба наãріти. (У÷èòåëü ïîêàçóº: â ïðîá³ðêó íàëèâàº 2 ìë âîäè, ïðîãð³âàº 
âñю ïðîá³ðêó ó ïîëóì’ї ñïèðò³âêè, ïîò³ì íàãð³âàº òó ÷àñòèíó, äå çíàõî-
äèòüñÿ âîäà. Зâåðòàº óâàãó ó÷í³â, щî îòâ³ð ïðîá³ðêè íàïðàâëåíèй óá³ê â³ä 
åêñïåðèìåíòàòîðà й îäíîêëàñíèê³â).

12) Òиãелüними щипцями і преäметним склом (ó÷èòåëü äåìîíñòðóº) ко-
ристуютüся, коли треба зäійснити випарювання невеликої кілüкості рі-
äини. Íа наступному уроці ми буäемо це робити. 

Слово вчителя.
Лабораторний штатив використовуютü äля закріплення колб, пробірок, 

порцелянових чашок піä час провеäення тривалих експериментів: філüтруван-
ня, випарювання або наãрівання. Він склаäаєтüся з масивної металевої піä-
ставки з вертикалüним стержнем. Íа стерженü за äопомоãою муфт прикріплю-
ютü лапки або кілüця. (У÷èòåëü ïîêàçóº).

Учителü пропонує учням виконати такі äії:
•	 закріпити муфту на сереäині стержня штатива, пересунути її вверх;
•	 закріпити в муфті лапку; 
•	 закріпити пробірку вертикалüно у лапці штатива;
•	 закріпити пробірку похило;
•	 закріпити на стержні штатива ще оäну муфту і закріпити в ній кілüце, 

потренуватися піäняти йоãо вище і нижче віä місця попереäнüоãо роз-
ташування; 

•	  покласти на кілüце штатива порцелянову чашку;
•	  зняти порцелянову чашку, покласти на кілüце штатива азбестову сітку, 

а потім поставити на неї хімічну склянку; 
•	 повернути посуä на місце, розібрати штатив.
Слово вчителя. 
Спиртівка склаäаєтüся зі скляноãо резервуара, ãнота (вузüкої смужки зі 

спеціалüної тканини) і скляноãо ковпачка. гніт закріплений у металевій трубці 
з äиском. Щоб запалити спиртівку, äо ãнота збоку піäносятü запалений сірник. 
Забороняєтüся äмухати на спиртівку, щоб її заãасити!
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Для цüоãо спиртівку накриваютü ковпачком. (У÷èòåëü ïîêàçóº ó÷íÿì ÷à-
ñòèíè ñïèðò³âêè, äåìîíñòðóº, ÿê ïðàâèëüíî çàïàëèòè ³ çàãàñèòè ñïèðò³âêó, ó÷í³ 
ñàìîñò³йíî çàïàëююòü ³ ãàñÿòü ñïèðò³âêè, ÿê³ ñòîÿòü íà їõí³õ ñòîëàõ).

3. Виявлення запаху речовини.
Слово вчителя. 
Íе треба нахилятися наä пробіркою чи склянкою з речовиною, а леãким 

порухом руки спрямувати потік повітря äо себе.
(У÷í³ ñàìîñò³йíî âèÿâëÿюòü çàïàõ îöòîâîї êèñëîòè ³ íàшàòèðíîãî ñïèðòó).

4. Вивчення «будови» полум’я.
Учителü запалює свічку і пропонує учням уважно розäивитися полум’я. 
Слово вчителя. 
— Чи є полум’я оäноріäним? (Н³).
— Чим віäрізняютüся частини полум’я? (Чàñòèíè ïîëóì’ÿ â³äð³çíÿюòüñÿ çà 

êîëüîðîì; íèæíÿ ÷àñòèíà íàйòåìí³шà; ñåðåäíÿ — íàйÿñêðàâ³шà; âåðõíÿ — äåщî 
òüìÿí³шà). 

— Різний колір частин полум’я (або їх ще називаютü зонами) свіäчитü про 
їхню різну температуру. У нижній частині полум’я віäбуваєтüся змішування 
утворених ãазів із повітрям, і тут температура полум’я невисока (350–500 °С). 
Сереäня частина полум’я найяскравіша, це пояснюєтüся тим, що тут піä 
впливом віäносно високої температури (1540 °С) частинки ãорючої речовини 
силüно розжарюютüся і випромінюютü світло. У зовнішній частині полум’я 
віäбуваєтüся повне зãоряння ãазів, тому полум’я у цій частині несвітне і має 
найвищу температуру (1560 °С).

Íамалюйте в зошиті схему буäови полум’я, зазначте температуру в кожній 
йоãо зоні.

V. Складання звіту про роботу. 

VI. Підсумок уроку.

Слово вчителя. 
Для безпечноãо виконання äосліäів треба äотримуватися правил безпеки. 
Піä час провеäення хімічноãо експерименту використовуютü лаборатор-

ний посуä (пробірки, колби, хімічні стакани, мензурки і мірні цилінäри, по-
рцелянові чашки), користуютüся ãазовіäвіäними трубками, шпателем, ложеч-
кою, скляною паличкою, тримачем äля пробірок. Для äосліäів, які потребуютü 
тривалоãо часу, застосовуютü лабораторний штатив. 

Для наãрівання речовин та їхніх розчинів використовуютü спиртівку. 

VII. Домашнє завдання.
Початковий рівень

1. Яких правил повеäінки потрібно äотримуватися в хімічному кабінеті? 

2. Як ви вважаєте, чому інколи äля перемішування розчинів використовуютü 
скляну паличку з ãумовим наконечником? 

3. Чому пробірку з речовиною наãріваютü у верхній частині полум’я? 

Середній рівень
4. Який посуä використовуютü у хімічних лабораторіях? Íавеäітü äекілüка 

приклаäів.

5. Як потрібно правилüно визначати запах речовини? 

Достатній рівень
6. Чому äля виконання äосліäів використовуютü спеціалüний посуä, виãотов-

лений із термостійкоãо скла? 

7. Чому при наãріванні речовини у пробірці потрібно спочатку проãріти усю 
пробірку і лише зãоäом наãрівати у тому місці, äе є речовина?

Високий рівень
8. Чому лабораторні штативи не виãотовляютü із пластмаси? 
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9. Пояснітü буäову полум’я. 

10. Установітü віäповіäністü між назвою лабораторноãо посуäу і йоãо призна-
ченням: 

         Лабораторний посуд Призначення 
1 порцелянова чашка а віäбір тверäої сипучої речовини 
2 лійка Á виконання äосліäів з невеликою кілüкістю  
    реактивів
3 пробірка В випарювання розчинів
4 шпателü Г переливання ріäин 
(В³äïîâ³äü: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А). 

11. Чому пробірку з воäою можна наãрівати у полум’ї спиртівки, а зі спир-
том — не можна? 

Додатковий матеріал до уроку
Чи знаєте ви, що…
… äеякі історики вважаютü, що Карл Вілüãелüм Шеєле (1742–1786) — сла-

ветний швеäсüкий фармацевт і хімік-самоучка помер у 44 роки, тому що спро-
бував покуштувати щойно синтезовану речовину — синилüну кислоту, про 
наäзвичайну отруйністü якої він не піäозрював.

… американсüкий хімік Джеймс Вуäхауз (1770–1809) займався äосліäжен-
ням віäновлення металів із руä піä äією вуãлецю й помер у 39 років віä сис-
тематичноãо отруєння чаäним ãазом, що утворювався, не знаючи про йоãо 
токсичністü.

… російсüкий акаäемік Леман помер через отруєння сполуками Арсену, що 
потрапили йому в леãені піä час вибуху реторти в лабораторії. 
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УроК № 4
Тема. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. 
мета: поãлибити знання учнів про речовини, з’ясувати віäмінності між  по-

няттями «речовина», «матеріал», «фізичне тіло»; розвивати вміння  ана-
лізувати; виховувати вміння осмислювати нову інформацію і  застосо-
вувати її на практиці. 

Тип уроку: комбінований.
Форми і методи роботи: інäивіäуалüна робота на картках, бесіäа, розповіäü  учи-

теля, виконання усної вправи, ãра. 
обладнання: малюнок «Аãреãатні стани воäи»; малюнок «Форми кристалів»; 

алюмінієві äріт, фолüãа і посуä; штативи äля пробірок та лабораторний 
посуä, виãотовлені з різних матеріалів. 

Хід уроку

і. організаційний етап.

іі. аналіз практичної роботи. 
Учителü оãолошує оцінки за практичну роботу; коментує äопущені учнями 

помилки. 

ііі. Перевірка домашнього завдання.

1. Інäивіäуалüна робота на картках. 
Варіант № 1 

1. Íайвища температура полум’я:
A у нижній частині; Á ó âåðõí³й ÷àñòèí³; В у сереäній частині.

2. Спиртівку можна заãасити:
а äмухаючи на неї;
Á íàêðèâшè її êîâïà÷êîì;
В накривши її хімічною склянкою або колбою. 

3. Щоб помістити тверäу речовину в пробірку, треба:
а ñêîðèñòàòèñÿ шïàòåëåì;
Á насипати зі склянки;
В набрати пробіркою зі склянки.

4. Щоб провести реакцію між тверäою речовиною і розчином, у пробірку 
спочатку треба помістити:
а òâåðäó ðå÷îâèíó; Á розчин.

5. Íаãріваючи ріäину в порцеляновій чашці, чашку:
а ïîì³щàюòü â ê³ëüöå ëàáîðàòîðíîãî шòàòèâà;
Á тримаютü у руках;
В тримаютü тиãелüними щипцями.

6. При потраплянні кислоти на шкіру:
а не звертаютü на це уваãи;
Á змиваютü великою кілüкістю воäи;
В  çìèâàюòü âåëèêîю ê³ëüê³ñòю âîäè, ïîò³ì ïðîìèâàюòü ðîç÷èíîì ïèòíîї 

ñîäè ³ ïîâ³äîìëÿюòü â÷èòåëÿ.
Варіант № 2

1. Випарюючи розчин на преäметному склі, йоãо:
а тримаютü у руках;
Á поміщаютü у кілüце лабораторноãо штатива;
В òðèìàюòü òèãåëüíèìè щèïöÿìè.

2. Перемішуютü речовини:
а шпателем; Á олівцем; В ñêëÿíîю ïàëè÷êîю.

3. Íаливаючи ріäину зі склянки, її тримаютü:
а åòèêåòêîю äîãîðè; Á етикеткою äонизу.
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4. При потраплянні луãу на шкіру:
а не звертаютü на це уваãи;
Á змиваютü великою кілüкістю воäи;
В  çìèâàюòü âåëèêîю ê³ëüê³ñòю âîäè, ïîò³ì ïðîìèâàюòü ðîç÷èíîì ëèìîííîї 

àáî îöòîâîї êèñëîòè ³ ïîâ³äîìëÿюòü â÷èòåëÿ.
5. Піä час наливання ріäини, пробірку тримаютü

а áëèçüêî á³ëÿ îòâîðó; Á по сереäині; В за äно.
6. Піä час наãрівання ріäини у пробірці:

а  постійно переміщуючи пробірку у полум’ї, наãріваютü її всю протяãом 
усüоãо äосліäу;

Á наãріваютü пробірку у тому місці, äе знахоäитüся ріäина;
В  ñïî÷àòêó ïðîãð³âàюòü óñю ïðîá³ðêó â ïîëóì’ї ñïèðò³âêè, à ïîò³ì íàãð³âàюòü 

ó òîìó ì³ñö³, äå çíàõîäèòüñÿ ð³äèíà.

2. Áесіäа. 
— Як правилüно ознайомитися із запахом речовини? (Лåãêèì ïîðóõîì ðóêè 

ñïðÿìóâàòè äî ñåáå ïàðó ðå÷îâèíè. Нå ìîæíà íàõèëÿòèñÿ íàä ïîñóäèíîю ³ âäèõà-
òè íà ïîâí³ ëåãåí³).

— Чому äля перемішування ріäини у хімічному стакані використовуютü 
скляну паличку з ãумовим наконечником? (Щîá íå ðîçáèòè ñêëÿíêó).

— Чому при наãріванні пробірки потрібно її всю спочатку проãріти? (Щîá 
ïðîá³ðêà ð³âíîì³ðíî íàãð³ëàñÿ ³ íå òð³ñíóëà).

— Куäи треба направляти отвір пробірки, в якій наãріваємо ріäину? (У á³ê 
â³ä ñåáå ³ òîâàðèш³â).

— Чому не можна закривати отвір пробірки палüцем і струшувати її? (Тîìó 
щî ìîæíà îäåðæàòè õ³ì³÷íèй îï³ê).

3. гра «Упізнай мене». У ãрі берутü участü 2-3 учні. 
Ученü повинен назвати і записати на листку лабораторний посуä і хімічне 

облаäнання, яке знахоäитüся на äемонстраційному столі, а також вказати йоãо 
призначення. Íа виконання завäання віäвоäитüся 1,5–2 хвилини. Виãрає той, 
хто назве білüше преäметів. Учителü оцінює роботу учнів. 

4. Вправа «Знайäи помилку». 
— У äвох пронумерованих пробірках містятüся äві речовини білоãо колüо-

ру. Віäомо, що оäна з них — цукор, а äруãа речовина не розчиняєтüся у воäі. 
Щоб розпізнати ці речовини, ученü 7 класу Анäрій запропонував спробувати 
обиäві речовини на смак. Чи правилüно вирішив Анäрій? (Н³. Тðåáà äî îáîõ 
ðå÷îâèí äîäàòè âîäó, öóêîð ðîç÷èíèòüñÿ ó âîä³, ³ òàêèì ÷èíîì ìè йîãî âèçíà÷èìî). 

— Щоб заãасити спиртівку, Марійка щосили на неї äмухнула. Чи правилüно 
вчинила Марійка? (Н³. Щîá çàãàñèòè ñïèðò³âêó, òðåáà íàêðèòè її êîâïà÷êîì).

— Випаäково розлиті чи розсипані реактиви потрібно зібрати чи витерти 
за äопомоãою спеціалüної ãанчірки. (Їõ òðåáà ïðèáèðàòè îáîâ’ÿçêîâî â ãóìîâèõ 
ðóêàâè÷êàõ). 

— Склянку з реактивом берутü за корок. (Н³. Сêëÿíêó ïîòð³áíî áðàòè áåç-
ïîñåðåäíüî çà ñêëî, òîìó щî êîðîê ìîæå íå âèòðèìàòè її âàãè, ³ ñêëÿíêà âïàäå). 

— Посуäину, з якої брали реактив, можна залишати віäкритою äо кінця 
уроку. (Н³. Пîñóäèíó â³äðàçó òðåáà çàêðèòè ³ ïîñòàâèòè íà ì³ñöå). 

— Щоб краще розäивитися, як віäбуваєтüся реакція, треба зазирнути у 
пробірку через її отвір. (Н³. Нå ìîæíà çàãëÿäàòè ó ïðîá³ðêó, áî íåïîì³òí³ áðèçêè 
ìîæóòü ïîòðàïèòè â î÷³). 
IV. актуалізація опорних знань. 

— Що називаютü фізичними тілами? (Пðåäìåòè, ÿê³ íàñ îòî÷óюòü).
— Íавеäітü приклаäи фізичних тіл. (Рó÷êà, ïåíàë, çîшèò, ñò³ëåöü).
— Що таке речовина? (Тå, ç ÷îãî ñêëàäàºòüñÿ ф³çè÷íå ò³ëî).
— Які ви знаєте речовини? (Кèñåíü, âóãëåêèñëèй ãàç, ëèìîííà êèñëîòà, ãëю-

êîçà, ñîäà).
— У яких аãреãатних станах перебуваютü речовини за звичайних умов? 

(У ð³äêîìó, òâåðäîìó ³ ãàçîïîä³áíîìó). 
V. оголошення теми уроку і мотивація навчальної діяльності.
Vі. Вивчення нового матеріалу.
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Слово учителя.
У фізиці всі преäмети, які нас оточуютü, називаютü фізичними тілами. 

Фізичним тілом є пробірка, шматок крейäи, книжка, залізний цвях, машини, 
меблі, айсберã, сніжинка, каблучка, люäина, планета Земля. (У÷èòåëü ïîêàçóº 
äåÿê³ ф³çè÷í³ ò³ëà ç ïåðåë³êó). 

Запишітü у зошити: 
Фізичне тіло — відокремлений від інших об´єкт, який має розміри і форму.
Ви вже знаєте з курсу прироäознавства, що весü світ, жива та нежива 

прироäа, рослини і каміння, комп’ютери і буäинки, повітря та й сама лю-
äина — все це склаäаєтüся з речовин. Òак, ãвізäки, молотки, сокири роблятü 
із заліза, прозорі пакети äля зберіãання харчових проäуктів із поліетилену, 
свічки з воску, парафіну чи стеарину (ó÷èòåëü äåìîíñòðóº), пляшки зі скла. 
Фолüãа (ó÷èòåëü ïîêàçóº), у яку пакуютü шоколаäні цукерки, виãотовлена з 
алюмінію, а всереäині термометра, яким вимірюютü температуру тіла, міститü-
ся ртутü. Залізо, поліетилен, алюміній, ртутü, аспірин, аскорбінова кислота та 
інші ліки — це все речовини. Отже, 

Речовини — це все, що має певну масу і займає деякий об´єм у навколиш-
ньому просторі.

(У÷í³ çàïèñóюòü âèçíà÷åííÿ ó çîшèòè). 
Речовини, як вам віäомо, можутü перебувати у трüох аãреãатних станах: 

ãазопоäібному, ріäкому і тверäому. (У÷èòåëü ïîêàçóº ìàëюíîê, íà ÿêîìó çîáðà-
æåíî ïåðåõ³ä âîäè ³ç òâåðäîãî ó ð³äêèй òà ãàçîïîä³áíèй ñòàí). 

Íаприклаä, кисенü, який за звичайних умов є безколірним ãазом, при 
температурі –183 °С перетворюєтüся на ріäину блакитноãо колüору, а при тем-
пературі –218 °С тверäне з утворенням сніãопоäібної маси, яка склаäаєтüся із 
кристалів синüоãо колüору. 

Òверäі речовини поäіляютü на аморфні та кристалічні. 
Піä час поäрібнення аморфних речовин утворюютüся частинки, які не ма-

ютü визначеної форми і не схожі оäна на оäну. Аморфні речовини не маютü 
чіткої температури плавлення — при наãріванні вони поступово розм’якшу-
ютüся і перехоäятü у текучий стан. До аморфних речовин належатü білüшістü 
пластмас (наприклаä, поліетилен), віск, пластилін, шоколаä, жувалüні ãумки. 

При поäрібненні кристалічних речовин утворюютüся частинки правилü-
ної, симетричної форми — кубики, октаеäри тощо. До кристалічних речовин 
належатü цукор, кухонна сілü, ãлюкоза, метали, ãрафіт, алмаз. (У÷èòåëü ïîêàçóº 
ìàëюíîê ³ç çîáðàæåííÿì êðèñòàë³â êóõîííîї ñîë³, ì³äíîãî êóïîðîñó òîщî). 

Речовин äуже баãато — понаä 60 млн. Лише незначна частина з них маютü 
прироäне похоäження: кисенü, воäа, золото; інші речовини, такі як сірку, ку-
хонну сілü, цукор, крохмалü виäіляютü із прироäної сировини. Але найбілüше 
число речовин, яких раніше у прироäі не існувало, отримані люäиною штучно. 
Це пластмаси, кераміка, ліки, барвники тощо. 

Проте не з усіх речовин можна виãотовляти преäмети. Íаприклаä, із оцто-
вої та сулüфатної кислот, які за звичайних умов є ріäинами. Чи з вуãлекислоãо 
ãазу, азоту та кисню, які перебуваютü у ãазопоäібному стані. Òому речовини, з 
яких можна виãотовляти певні преäмети, називаютü матеріалами. 

Матеріал — це речовина (або комбінація речовин), добута з природної сиро-
вини чи штучно створена людиною для виготовлення фізичних тіл. 

До матеріалів належатü, наприклаä, скло, міäü, чавун, сталü, ãума, бетон, 
äеревина.

Часто назва речовини і матеріалу, з якоãо виãотовлене фізичне тіло, збіãа-
ютüся. Алюмінієвий äріт, алюмінієва виäелка, алюмінієва кружка, алюмінієва 
фолüãа (учителü показує) виãотовлені з оäноãо і тоãо ж матеріалу — алюмінію, 
і з оäнієї і тієї ж речовини — алюмінію.

З оäнієї речовини можна виãотовляти різні преäмети. Зі скла, наприклаä, 
виãотовляютü лабораторний посуä, віконні шиби, кухонний посуä, пляшки, 
банки, частини корпусів вимірювалüних прилаäів тощо. 

Із порцеляни виãотовляютü посуä, санітарно-технічні вироби, електроізо-
лятори, хуäожні вироби, а також лабораторний посуä: чашку äля випарювання 
речовин, тиãелü, ступку і товкачик. 
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Преäмети оäноãо і тоãо ж призначення можна виãотовити з різних ма-
теріалів. Íаприклаä, штатив äля пробірок може бути äерев’яним, залізним і 
пластмасовим; шпателü — сталüним і пластмасовим; лійку можна виãотовляти 
зі скла чи пластмаси; мірні цилінäри і мензурки виãотовляютü із скла або про-
зорої пластмаси (ó÷èòåëü ïîêàçóº).

VіI. застосування набутих знань. 
Вправа (усно).
У поäаному переліку назвітü речовини, матеріали та фізичні тіла: олівецü 

(ф³çè÷íå ò³ëî), залізо (ìàòåð³àë), спирт (ðå÷îâèíà), пробірка (ф³çè÷íå ò³ëî), воäа 
(ðå÷îâèíà), крейäа (ðå÷îâèíà), скло (ìàòåð³àë), азот (ðå÷îâèíà), питна соäа (ðå-
÷îâèíà), стілецü (ф³çè÷íå ò³ëî), цвях (ф³çè÷íå ò³ëî), шматок крейäи (ф³çè÷íå 
ò³ëî), свічка (ф³çè÷íå ò³ëî), алюміній (ìàòåð³àë), маãніт (ф³çè÷íå ò³ëî), кера-
мічний посуä (ф³çè÷íå ò³ëî), міäü (ìàòåð³àë), ртутü (ðå÷îâèíà), кухонна сілü (ðå-
÷îâèíà), вуãлекислий ãаз (ðå÷îâèíà), цукор (ðå÷îâèíà), склянка (ф³çè÷íå ò³ëî), 
оцет (ðå÷îâèíà), термометр (ф³çè÷íå ò³ëî).

VIіі. Підсумки уроку. 
Віäокремлені віä інших об’єкти, які маютü розміри і форму, називаютü 

фізичними тілами. 
Фізичні тіла склаäаютüся з речовин. 
Речовини можутü перебувати у трüох аãреãатних станах: тверäому, ріäкому 

і ãазопоäібному. 
Òверäі речовини можутü мати кристалічну та аморфну буäову. 
Речовини, які використовуютü äля виãотовлення преäметів, різноманітно-

ãо облаäнання, у буäівництві, називаютü матеріалами. 
З оäноãо і тоãо ж матеріалу можна виãотовляти різні преäмети; а преäмети 

оäнаковоãо призначення можна виãотовляти з різних речовин. 

іХ. Домашнє завдання. 

Початковий рівень
1. Що називаютü фізичними тілами? 
2. З чоãо склаäаютüся фізичні тіла? 
3. Які речовини називаютü матеріалами? 

Середній рівень
4. Що можна виãотовити з äеревини, кераміки, бетону, сталі? 
5. Установітü віäповіäністü між преäметом і матеріалом, з якоãо йоãо можна 

виãотовити: 
1 цвях а скло
2 зошит Á папір 
3 колба В пластмаса
4 футляр äля ãолок Г залізо 
(В³äïîâ³äü: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В). 

Достатній рівень
6. Випишітü окремо назви речовин, матеріалів і фізичних тіл з наступноãо 

переліку: крижина, воäа, міäü, крапля воäи, бронза, мармур, харчова соäа, 
стіл, крохмалü, озон, вапняк, скулüптура, монета, малахіт. 
(В³äïîâ³äü. Рå÷îâèíè: âîäà, õàð÷îâà ñîäà, êðîõìàëü, îçîí. 
Мàòåð³àëè: ì³äü, áðîíçà, ìàðìóð, âàïíÿê, ìàëàõ³ò. 
Ф³çè÷í³ ò³ëà: êðèæèíà, êðàïëÿ âîäè, ñò³ë, ñêóëüïòóðà, ìîíåòà). 

Високий рівень
7. Із переліку випишітü прикметники, які можутü стосуватися: а) речовин; 

б) тіл; в) і тіл, і речовин: леãкий, круãлий, äовãий, важкий, тверäий, паху-
чий, розчинний, ввіãнутий, м’який, ріäкий, прозорий, 

8. Які матеріали використовуютü піä час буäівництва житлових буäинків? 
9. Íазвітü преäмети щоäенноãо вжитку. Які матеріали використовуютü äля їх 

виãотовлення? 


