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Урок № 1 
________________________

(число, місяць)

Êëàñнà роботà

ХІМІЯ — ПРИРОДНИЧА НАУКА.  
РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ПЕРЕТВОРЕННЯ У НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТІ

1. Зàïèøіòü, які íàукè íàëåжàòü äî ïрèрîäíèчèх:

 
 

 Хімія — наука про речовини та їх перетворення.

2. Íàкрåñëіòü ñхåму, çà äîïîмîãîю якîї мîжíà ïîяñíèòè çâ’яçîк хімії ç іíøèмè 
íàукàмè.

 
 
 

Домàшнє зàвдàння
Почàтêовий рівень

1. Дå âèкîрèñòîâуюòü хімічíі ïрîцåñè?

2. Дå âèкîрèñòîâуюòü ïрîäукòè хімічíîãî âèрîáíèцòâà?

Середній рівень

3. Піäãîòуéòåñя äî îáãîâîрåííя ïрîáëåмíîãî ïèòàííя «Хімічíå âèрîáíèцòâî â 
жèòòі ñуñïіëüñòâà: çà і ïрîòè».

Доñтàтній рівень

4. Зíàéäіòü у äîâіäíèку і çàïèøіòü у çîøèòі, щî âèâчàюòü òàкі íàукè: ãåîхімія, 
кîñмîхімія, хімія ґруíòіâ, фîòîхімія, фàрмхімія. 

Гåîхімія           

Êîñмîхімія          

Хімія ґруíòіâ          

Фîòîхімія          

Фàрмхімія          
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Виñоêий рівень.

5. Фіëåî (греöьк.) îçíàчàє «ëюáëю», фîáîñ — «áîюñü». Пîяñíіòü òåрміíè «хåмî-
фіëія» і «хåмîфîáія», які âіäîáрàжàюòü ïрîòèëåжíі òîчкè çîру ëюäåé ñòîñîâíî 
хімії. Хòî ç íèх мàє рàцію? Оáґруíòуéòå ñâîю ïîçèцію. (Уñíî).

Урок № 2
________________________

(число, місяць)

Êëàñнà роботà

ІСТОРІЯ ХІМІЇ

Зàïèøіòü, які мåòàëè âміëè äîáуâàòè â àíòèчíîму ñâіòі.    

 

У äàâíèíу çäіéñíюâàëè ïåрåòâîрåííя рåчîâèí:     

 

Аëхімікè øукàëè          

Вåëèкå çíàчåííя äëя ñòàíîâëåííя хімії як íàукè мàëè рîáîòè   

 

Домàшнє зàвдàння
Почàтêовий рівень

1. Пîяñíіòü ïîхîäжåííя ñëîâà «хімія», âèкîрèñòîâуючè ріçíі ãіïîòåçè. (Уñíî). 

Середній рівень

2. Скëàäіòü рîçïîâіäü ïрî îñíîâíі åòàïè рîçâèòку хімії. (Уñíî). 

Доñтàтній рівень

3. Якà рîëü àëхімії äëя ñòàíîâëåííя хімії як íàукè? (Уñíî). 

Виñоêий рівень

4. Які çàâäàííя âèріøуюòü учåíі-хімікè? (Уñíî).

5. Якèé âíåñîк çрîáèëè укрàїíñüкі учåíі у рîçâèòîк хімії? (Уñíî).

6. Як âè ââàжàєòå, які á íàñëіäкè мàëî âіäкрèòòя «фіëîñîфñüкîãî кàмåíя»? (Уñíî).
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Урок № 3 
Ïрізвиùе, ім’я 

Êлас     (число, місяöь)

ПРАКТИЧНА РОбОТА № 1
Темà. Прàвиëà безпеêи під чàñ роботи в хімічному êàбінеті. Прийоми поводження з 

ëàборàторним поñудом, штàтивом і нàгрівними приëàдàми. Áудовà поëум’я. 

Метà: âèâчèòè ïрàâèëà áåçïåкè ïіä чàñ âèкîíàííя ëàáîрàòîрíèх äîñëіäіâ і ïрàк-
òèчíèх рîáіò; íàâчèòèñя ïîâîäжåííю іç ëàáîрàòîрíèм ïîñуäîм, íàãріâíè-
мè ïрèëàäàмè, ëàáîрàòîрíèм øòàòèâîм òà ñïèрòіâкîю; äîñëіäèòè áуäîâу 
ïîëум’я. 

Обëàднàння тà реàêтиви: øòàòèâ іç ïрîáіркàмè; ñкëяíкà ç рîçчèíîм міäíîãî 
куïîрîñу; îцåò; áàíкà ç хàрчîâîю ñîäîю; ñкëяíкà ç кухîííîю ñіëëю; 
øмàòîчкè крåéäè; кîíічíі, ïëîñкîäîííі і круãëîäîííі кîëáè îá’ємîм 
50 мë, 100 мë і 500 мë; хімічíі ñкëяíкè îá’ємîм 50 мë, 100 мë, 200 мë, 500 мë 
і 1000 мë; øïàòåëі і ëîжåчкè; ñкëяíі і ïëàñòмàñîâі мірíі цèëіíäрè ріçíîãî 
îá’єму; ñкëяíі і ïëàñòмàñîâі ëіéкè; ñкëяíі ïàëèчкè; ïîрцåëяíîâі чàøкè 
ріçíîãî рîçміру; ïîрцåëяíîâà ñòуïкà ç òîâкàчèкîм; ñіòкà; ëàáîрàòîрíèé 
øòàòèâ; ãàçîâèâіäíà òруáкà ç кîркîм; òрèмàч äëя ïрîáірîк, òèãåëüíі 
щèïці, ñірíèкè; ñïèрòіâкà; ïіïåòкà; ïрåäмåòíå ñкëî; ñâічкà. 

Хід роботи
1. Уâàжíî ïрîчèòàéòå і çàïàм’яòàéòå ïрàâèëà áåçïåкè, якèх òрåáà äîòрèмуâà-

òèñя íà урîкàх хімії ïіä чàñ âèкîíàííя ëàáîрàòîрíèх äîñëіäіâ і ïрàкòèчíèх 
рîáіò. 
1. У кàáіíåòі хімії íåîáхіäíî ïрàцюâàòè â хàëàòі.
2. Вèкîíуâàòè ïîòріáíî òіëüкè òі äîñëіäè, які ïåрåäáàчåíі âчèòåëåм, îïèñàíі 

â ïіäручíèку чè â іíñòрукції äî ëàáîрàòîрíîї чè ïрàкòèчíîї рîáîòè. 
Зàáîрîíяєòüñя ïрîâîäèòè іíøі äîñëіäè íà ñâіé рîçñуä. 

3. Піä чàñ ïрîâåäåííя äîñëіäіâ òрåáà âèяâëяòè мàкñèмàëüíу îáåрåжíіñòü. 
Íåуâàжíіñòü, íåàкурàòíіñòü, ïîñïіх мîжуòü ïрèçâåñòè äî íåщàñíîãî 
âèïàäку. 

4. Ðåчîâèíè íå мîжíà áрàòè рукàмè і куøòуâàòè íà ñмàк.
5. Пåрåä âèкîíàííям äîñëіäу òрåáà уâàжíî ïрîчèòàòè åòèкåòку íà ïîñуäèíі 

ç рåчîâèíîю, яку âèкîрèñòîâуюòü äëя åкñïåрèмåíòу.
6. Êîрîк âіä хімічíîї ñкëяíкè кëàäуòü íà ëàáîрàòîрíèé ñòіë íå áîкîм, à éîãî 

âåрхíüîю чàñòèíîю. Íå мîжíà міíяòè кîркè âіä ріçíèх ñкëяíîк.
7. Ðåàкòèâè äëя äîñëіäіâ áåруòü у кіëüкîñòях, âкàçàíèх â іíñòрукції. Якщî 

цüîãî íå âкàçàíî, òî ñуху рåчîâèíу íàñèïàюòü у ïрîáірку øàрîм 0,3-
0,5 ñм, à ріäèíè — 1-2 мë. 

8. Êîëè íàëèâàюòü ріäèíу, òî ïîñуäèíу ç рåàкòèâîм áåруòü òàк, щîá åòèкåò-
кà áуëà ñïрямîâàíà у áік äîëîíі. 

9. Піñëя òîãî, як íàëèëè ріäèíу у ïîñуäèíу, òрåáà çíяòè крàïëю ç крàю 
øèéкè ïîñуäèíè, îáåрòàючè ïîñуäèíу íàâкîëî її îñі.

10. Хімічíу ïîñуäèíу, ç якîї âçяëè рåàкòèâ, âіäрàçу çàкрèâàюòü кîркîм і ñòàâ-
ëяòü íà міñцå. 
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11. Íå мîжíà âèëèâàòè çàëèøкіâ рåàкòèâу ç ïрîáіркè íàçàä у ñкëяíку. Зà-
ëèøкè рåчîâèí ïіñëя ïрîâåäåííя äîñëіäіâ çëèâàюòü у ñïåціàëüíî ïрèçíà-
чåíу äëя цüîãî ïîñуäèíу.

12. Піä чàñ íàãріâàííя ріäèíè у ïрîáірці її îòâір íàïрàâëяюòü уáік âіä ñåáå і 
ñуñіäіâ. Сïîчàòку ïрîãріâàюòü уñю ïрîáірку, à ïîòім ëèøå òу чàñòèíу, äå є 
ріäèíà. Íå мîжíà çàãëяäàòè â ïîñуäèíу, у якіé кèïèòü ріäèíà. 

13. Вèçíàчàючè çàïàх рåчîâèíè, ñïрямîâуюòü äî ñåáå ïàру чè ãàç ëåãкèмè 
рухàмè рукè. 

14. Піä чàñ рîáîòè ç кèñëîòàмè і ëуãàмè òрåáà âèяâëяòè îñîáëèâу îáåрåж-
íіñòü. У рàçі ïîòрàïëяííя кèñëîòè чè ëуãу íà øкіру, ïîòріáíî íåãàéíî 
ïрîмèòè урàжåíå міñцå âåëèкîю кіëüкіñòю âîäè і ïîâіäîмèòè âчèòåëя.

15. Гàрячі ïрåäмåòè òрåáà ñòàâèòè íà кåрàмічíу ïëèòку àáî ñïåціàëüíу ïіäñòàâ-
ку. 

16. У хімічíîму кàáіíåòі íå мîжíà âжèâàòè їжу òà íàïîї. 
17. Сïîñòåрåжåííя çàïèñуюòü ïіä чàñ ïрîâåäåííя äîñëіäу, à âèñíîâкè – ïіñëя 

çàâåрøåííя уñієї рîáîòè.
18. Піñëя çàкіíчåííя рîáîòè òрåáà ïрèáрàòè ñâîє рîáîчå міñцå і âèмèòè рукè 

ç мèëîм.
19. Піä чàñ рîáîòè у кàáіíåòі хімії çâàжàéòå íà ïîïåрåäжуâàëüíі çíàкè. 

2. Прàâèëà ïîâîäжåííя ç ëàáîрàòîрíèм øòàòèâîм. 
Оãëяíüòå ëàáîрàòîрíèé øòàòèâ і âèкîíàéòå òàкі äії:
– çàкріïіòü муфòу íà ñåрåäèíі ñòåржíя øòàòèâà, ïåрåñуíüòå її ââåрх;
– çàкріïіòü у муфòі òрèмàч; 
– çàкріïіòü ïрîáірку âåрòèкàëüíî у ëàïці øòàòèâà;
– çàкріïіòü ïрîáірку ïîхèëî;
– âñòàíîâіòü íà ñòåржíі øòàòèâà щå îäíу муфòу і çàкріïіòü у íіé кіëüцå, ïî-

òрåíуéòåñя ïіäíяòè éîãî âèщå і îïуñòèòè íèжчå âіä міñця ïîïåрåäíüîãî 
рîçòàøуâàííя; 

– ïîкëàäіòü íà кіëüцå øòàòèâà ïîрцåëяíîâу чàøку;
– çíіміòü ïîрцåëяíîâу чàøку, ïîкëàäіòü íà кіëüцå øòàòèâà ñіòку, à ïîòім 

ïîñòàâòå íà íåї хімічíèé ñòàкàí;
– ïîâåрíіòü ïîñуä íà міñцå; 
– çàçíàчòå îñíîâíі ñкëàäîâі чàñòèíè ëàáîрàòîрíîãî øòàòèâà. 
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3. Прàâèëà ïîâîäжåííя ç íàãріâíèмè ïрèëàäàмè.

Вèâчіòü áуäîâу ñïèрòіâкè. Зàçíàчòå íàçâè îñíîâíèх чàñòèí ñïèрòіâкè. 

 

 

 

 

Зàïàëіòü ñïèрòіâку òà çàãàñіòü її. Як цå ïрàâèëüíî çрîáèòè? Чè мîжíà äмухà-
òè íà ïîëум’я ñïèрòіâкè, щîá éîãî çàãàñèòè? 

 

 

 

4. Вèâчåííя áуäîâè ïîëум’я.

1. Зàïàëіòü ñâічку і уâàжíî рîçäèâіòüñя ïîëум’я. Чè є ïîëум’я îäíîріäíèм? 

 

2. Чèм âіäріçíяюòüñя чàñòèíè ïîëум’я? Прî щî цå ñâіäчèòü?

 

 

3. Зàмàëюéòå ñхåму «áуäîâè» ïîëум’я і çàçíàчòå òåмïåрàòуру кîжíîї çîíè. 

5. Оçíàéîмëåííя ç ëàáîрàòîрíèм ïîñуäîм.  

Оãëяíüòå ïрîáірку. Зàïàм’яòàéòå îñíîâíі ïрàâèëà рîáîòè 
ç ïрîáіркàмè:

– òрèмàòè ïрîáірку òрåáà у âåрхíіé чàñòèíі, щîá áàчèòè, 
щî â íіé âіäáуâàєòüñя; 

– íàëèâàòè ріäèíу у ïрîáірку ïîòріáíî ïî її ñòіíці, òрèмà-
ючè ïрîáірку ïіä íåâåëèкèм куòîм; 
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– äëя ïåрåміøуâàííя ріäèí у ïрîáірці òрåáà çëåãкà ïîñòукàòè 
ïî íіé ïàëüцåм àáî ñòруñèòè її, òрèмàючè ïіä íåâåëèкèм 
куòîм; 

– ñïîñòåріãàòè çà рåàкцією у ïрîáірці òрåáà чåрåç її ñòіíкè, íå 
мîжíà çàãëяäàòè â îòâір ïрîáіркè;

– щîá íàãріòè ріäèíу у ïрîáірці, її çàòèñкуюòü у òрèмàчі äëя 
ïрîáірîк àáî у òрèмàчі øòàòèâà якîмîãà áëèжчå äî îòâîру 
òàк, щîá ïрîáіркà íå ïрîкручуâàëàñя, àëå é íå íàñòіëüкè 
ñèëüíî, áî ïіä чàñ íàãріâàííя âîíà мîжå òріñíуòè; 

– ñïîчàòку ріâíîмірíî ïрîãріâàюòü уñю ïрîáірку, à ïîòім òу 
чàñòèíу, äå міñòèòüñя рåчîâèíà;

– ïіñëя кîжíîãî äîñëіäу ïрîáірку òрåáà рåòåëüíî âèмèòè. 

Оãëяíüòå кîíічíі, ïëîñкîäîííі і круãëîäîííі кîëáè, 
які çíàхîäяòüñя у âàñ íà ñòîëі. Вîíè âèкîрèñòîâуюòüñя äëя 
çáåріãàííя рîçчèíіâ і ïрîâåäåííя äîñëіäіâ. 

Уñі рåчîâèíè (ñухі і рîçчèíè) міñòяòüñя у ñïåціàëüíèх 
ñкëяíкàх і áàíкàх, які щіëüíî çàкрèâàюòüñя. 

Дëя ïрèãîòуâàííя рîçчèíіâ і äåмîíñòрàції äîñëіäіâ 
âèкîрèñòîâуюòü хімічíі ñкëяíкè îá’ємîм 50 мë, 100 мë, 200 мë, 500 мë і 1000 мë. 

Шïàòåëі і ñïåціàëüíі ëîжåчкè âèкîрèñòîâуюòü äëя âіäáîру òâåрäîї рåчîâè-
íè ç áàíкè. 

Дëя âèмірюâàííя îá’єму ріäèí âèкîрèñòîâуюòü мåíçуркè і мірíі цèëіíäрè, 
âèãîòîâëåíі çі ñкëà àáî ïрîçîрîї ïëàñòмàñè. 

Піä чàñ ïрîâåäåííя äåякèх хімічíèх îïåрàціé (íàïрè-
кëàä, фіëüòруâàííя) âèкîрèñòîâуюòü ëіéкè. Ліéкè áуâàюòü 
ñкëяíі і ïëàñòмàñîâі. 

Скëяíèмè ïàëèчкàмè кîрèñòуюòüñя äëя ïåрåміøуâàííя 
рåчîâèíè у рîçчèíі. Щîá íå рîçáèòè íåíàрîкîм ñòіíку хіміч-
íîãî ñòàкàíà, чàñòî кîрèñòуюòüñя ñкëяíèмè ïàëèчкàмè ç ãумî-
âèм íàкîíåчíèкîм. 

Дëя ïîäріáíåííя рåчîâèí âèкîрèñòîâуюòü ïîрцåëяíîâі 
ñòуïкè ç òîâкàчèкàмè. Пîрцåëяíîâі чàøкè âèкîрèñòîâуюòü äëя 
âèïàрюâàííя рîçчèíіâ.  

Гàçîâèâіäíà òруáкà ç кîркîм âèкîрèñòîâуєòüñя äëя çáè-
рàííя ãàçу àáî äëя ïрîïуñкàííя ãàçу чåрåç рîçчèí. 

Òèãåëüíèмè щèïцямè і ïрåäмåòíèм ñкëîм кîрèñòуюòüñя, 
кîëè òрåáà çäіéñíèòè âèïàрюâàííя íåâåëèкîї кіëüкîñòі ріäèíè. 

  Виñновоê: 

 

 

 

 

Оцінêà: 
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Домàшнє зàвдàння

Почàтêовий рівень

1. Якèх ïрàâèë ïîâåäіíкè ïîòріáíî äîòрèмуâàòèñя у хімічíîму кàáіíåòі? (Уñíî).

2. Як âè ââàжàєòå, чîму іíкîëè äëя ïåрåміøуâàííя рîçчèíіâ âèкîрèñòîâуюòü 
ñкëяíу ïàëèчку ç ãумîâèм íàкîíåчíèкîм? (Уñíî).

3. Чîму ïрîáірку ç рåчîâèíîю íàãріâàюòü у âåрхíіé чàñòèíі ïîëум’я? (Уñíî).

Середній рівень

4. Якèé ïîñуä âèкîрèñòîâуюòü у хімічíèх ëàáîрàòîріях? Íàâåäіòü äåкіëüкà ïрè-
кëàäіâ. (Уñíî).

5. Як ïîòріáíî ïрàâèëüíî âèçíàчàòè çàïàх рåчîâèíè? (Уñíî).

Доñтàтній рівень

6. Чîму ïіä чàñ íàãріâàííя рåчîâèí âèкîрèñòîâуюòü ñïåціàëüíèé ïîñуä, âèãîòîâ-
ëåíèé іç òåрмîñòіéкîãî ñкëà?.

7. Чîму ïрè íàãріâàííі рåчîâèíè у ïрîáірці ïîòріáíî ñïîчàòку ïрîãріòè уñю ïрî-
áірку і ëèøå çãîäîм íàãріâàòè у òîму міñці, äå є рåчîâèíà? (Уñíî).

Виñоêий рівень

8. Чîму ëàáîрàòîрíі øòàòèâè íå âèãîòîâëяюòü іç ïëàñòмàñè? (Уñíî).

9. Пîяñíіòü áуäîâу ïîëум’я. (Уñíî).

10. Уñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü між íàçâîю ëàáîрàòîрíîãî ïîñуäу і éîãî ïрèçíàчåí-
íям: 

Лàборàторний поñуд Признàчення 
А

1

3
2

4

Á В Г1 ïîрцåëяíîâà чàøкà
2 ëіéкà
3 ïрîáіркà
4 øïàòåëü

А âіäáір òâåрäîї ñèïучîї рåчîâèíè 
Á âèкîíàííя äîñëіäіâ ç íåâåëèкîю 

кіëüкіñòю рåàкòèâіâ
В âèïàрюâàííя рîçчèíіâ
Г ïåрåëèâàííя ріäèí 


