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Правила безпеки під час виконання  
лабораторних дослідів і практичних робіт у кабінеті хімії

1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для виконання  досліду.

2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання досліду.

3. Перевірте наявність і надійність посуду, речовин та приладів, необхідних для 
виконання досліду.

4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

5. Виконуйте лише ті досліди, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.

6. Íе пробуйте речовини на смак.

7. Користуйтеся лише чистими реактивами, чистим посудом і перевіреними при-
ладами.

8. Використовуйте тільки той посуд та реактиви, які видані вчителем. 

9. Íе беріть посуд і реактиви з інших столів.

10. Íе беріть речовини руками. Для цього використовуйте металеві, скляні або 
керамічні ложечки, шпателі, щипці, піпетки тощо. 

11. Íе набирайте різні речовини однією й тією ж ложкою або піпеткою.

12. Íе використовуйте речовини зі склянок, на яких немає етикеток.

13. Áеріть для досліду речовини, які передбачені інструкцією і в невеликих кіль-
костях (рідини — 1–2 мл, тверді речовини — на дно посудини).

14. Íе виливайте та не висипайте залишки речовин у посудину, з якої вони були 
взяті. Для цього є спеціальна тара.

15. Íе залишайте відкритими склянки з хімічними реактивами.

16. Íаливаючи або насипаючи речовину, склянку тримайте так, щоб етикетка була 
спрямована у бік долоні.

17. Обережно працюйте з кислотами та лугами.

18. Íасипайте або наливайте речовини над столом (сухі — над аркушем паперу, 
рідкі — над лотком чи іншою посудиною).

19. Íе проливайте і не просипайте речовини. Якщо все ж таки це трапилося, 
помістіть забруднений реактив у спеціальну посудину.

20. Перемішуйте речовини, обережно постукуючи вказівним пальцем по нижній 
частині пробірки.

21. Íе нахиляйтеся над посудом, в якому проводиться дослід.

22. Íе змішуйте самостійно невідомі вам речовини.

23. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

24. Після закінчення роботи приберіть робоче місце: зберіть у лоток посуд, поставте 
пробірки у штатив, витріть стіл.

25. Вимийте руки з милом. 
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________________________
(число, місяць)

     ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 1

Тема. Дослідження будови полум’я. 
Мета: вивчити будову полум’я.
Обладнання: спиртівка (або свічка), сірники, дерев’яна скіпка. 

Хід роботи
Уважно прочитайте «Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії». 

1. Запаліть спиртівку (або свічку) і розгляньте, яку будову має полум’я. Чи є по-
лум’я однорідним? 

2. Скільки частин можна помітити у полум’ї? 

3.  Чим відрізняються частини полум’я одна від одної?

4. Помістіть дерев’яну скіпку у полум’я так, щоб вона перетинала нижню, се-
редню і зовнішню його частини. У якій частині полум’я скіпка обвуглилася 
найсильніше? Про що це свідчить? 

5. У яку частину полум’я треба поміщати лабораторний посуд, предмети тощо, 
щоб вони нагрівалися якнайшвидше? 

6. Замалюйте схему будови полум’я і зазначте температуру кожної його частини. 

Висновок.  
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Оцінка. 

________________________
(число, місяць)

     ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 2

Тема. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хі-
мікатів).  

Мета: на прикладі засобів побутової хімії ознайомитися з маркованням небезпеч-
них речовин, вивчити правила безпечного поводження з ними. 

Обладнання: засіб для чищення труб «Krot», засіб для видалення іржі «Магія феї», 
розріджувач для фарб «Уайт-спірит», миючий порошкоподібний засіб 
«Юма», клей «Універсальний», інсектицид «Актара», фунгіцид «Ридоміл»,  
гербіцид «Пантера» тощо.

Хід роботи
Уважно прочитайте «Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії». 
Ознайомтеся з маркованням небезпечних речовин на прикладі побутових хімі-
катів, результати оформіть у вигляді таблиці. 

Побутовий хімікат Марковання Що означає марковання




