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

1. Зâіëüíітü рîбîче місце âіä преäметіâ, які íе пîтрібíі äëя âèкîíàííя  äîсëіäу.

2. Чіткî âèзíàчте пîряäîк і прàâèëà безпечíîãî âèкîíàííя äîсëіäу.

3. Переâірте íàяâíістü і íàäійíістü пîсуäу, речîâèí тà прèëàäіâ, íеîбхіäíèх äëя 
âèкîíàííя äîсëіäу.

4. Пîчèíàйте âèкîíуâàтè зàâäàííя тіëüкè з äîзâîëу âчèтеëя.

5. Вèкîíуйте ëèше ті äîсëіäè, які зàзíàчеíі â рîбîті àбî узãîäжеíі з âчèтеëем.

6. Íе прîбуйте речîâèíè íà смàк.

7. Кîрèстуйтеся ëèше чèстèмè реàктèâàмè, чèстèм пîсуäîм і переâіреíèмè прè-
ëàäàмè.

8. Вèкîрèстîâуйте тіëüкè тîй пîсуä тà реàктèâè, які âèäàíі âчèтеëем. 

9. Íе берітü пîсуä і реàктèâè з іíшèх стîëіâ.

10. Íе берітü речîâèíè рукàмè. Дëя цüîãî âèкîрèстîâуйте метàëеâі, скëяíі àбî 
керàмічíі ëîжечкè, шпàтеëі, щèпці, піпеткè тîщî. 

11. Íе íàбèрàйте різíі речîâèíè îäíією й тією сàмîю ëîжкîю àбî піпеткîю.

12. Íе âèкîрèстîâуйте речîâèíè зі скëяíîк, íà якèх íемàє етèкетîк.

13. Áерітü äëя äîсëіäу речîâèíè, які переäбàчеíі іíструкцією і â íеâеëèкèх кіëü-
кîстях (ріäèí — 1–2 мë, тâерäèх речîâèí — íà äíî пîсуäèíè).

14. Íе âèëèâàйте тà íе âèсèпàйте зàëèшкè речîâèí у пîсуäèíу, з якîї âîíè буëè 
âзяті. Дëя цüîãî є спеціàëüíà тàрà.

15. Íе зàëèшàйте âіäкрèтèмè скëяíкè з хімічíèмè реàктèâàмè.

16. Íàëèâàючè àбî íàсèпàючè речîâèíу, скëяíку трèмàйте тàк, щîб етèкеткà буëà 
спрямîâàíà у бік äîëîíі.

17. Обережíî прàцюйте з кèсëîтàмè тà ëуãàмè.

18. Íàсèпàйте àбî íàëèâàйте речîâèíè íàä стîëîм (сухі íàä àркушем пàперу, ріäкі 
íàä ëîткîм чè іíшîю пîсуäèíîю).

19. Íе прîëèâàйте і íе прîсèпàйте речîâèíè. Якщî âсе ж тàкè це трàпèëîся, 
пîмістітü зàбруäíеíèй реàктèâ у спеціàëüíу пîсуäèíу.

20. Перемішуйте речîâèíè, îбережíî пîстукуючè âкàзіâíèм пàëüцем пî íèжíій 
чàстèíі прîбіркè.

21. Íе íàхèëяйтеся íàä пîсуäîм, â якîму прîâîäèтüся äîсëіä.

22. Íе змішуйте сàмîстійíî íеâіäîмі âàм речîâèíè.

23. Прî âсі íеспîäіâàíі сèтуàції терміíîâî пîâіäîмте âчèтеëя.

24. Пісëя зàкіíчеííя рîбîтè прèберітü рîбîче місце: зберітü у ëîтîк пîсуä, пîстàâте 
прîбіркè у штàтèâ, âèтрітü стіë.

25. Вèмèйте рукè з мèëîм. 
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________________________
(число, місяць)

     Лабораторний досЛід № 1

Тема. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Фор-
мулювання висновків.

мета: äîсëіäèтè й îпèсàтè äеякі фізèчíі âëàстèâîсті хімічíèх речîâèí.
Обладнання та реактиви: шпàтеëü (àбî ëîжечкà äëя сèпучèх речîâèí), піíцет, ãëю-

кîзà, сіркà, ãрàíуëè àëюміíію, шмàтîчкè піíîпëàсту, скëяíкà з îцтîâîю 
кèсëîтîю, хімічíі скëяíкè, кîëбà з âîäîю, скëяíà пàëèчкà з ãумîâèм íàкî-
íечíèкîм, äîâіäíèк з хімії.

Хід роботи

 Уâàжíî прîчèтàйте «Прàâèëà безпекè піä чàс рîбîтè â кàбіíеті хімії».

1. Які âëàстèâîсті речîâèí íàзèâàютü фізèчíèмè? 

2. Які âëàстèâîсті речîâèí íàëежàтü äî фізèчíèх?

3. Рîзãëяíüте âèäàíі âàм речîâèíè і зàпîâíітü тàбëèцю. 

4. Дëя âèяâëеííя рîзчèííîсті у âîäі зà äîпîмîãîю шпàтеëя (àбî ëîжечкè äëя сè-
пучèх речîâèí) пîмістітü у першу хімічíу скëяíку прèбëèзíî 1/3 чàйíîї ëîжкè 
цукру, у äруãу — стіëüкè ж сіркè, у третю — пîкëàäітü піíцетîм 2–3 ãрàíуëè 
àëюміíію, у четâерту — äекіëüкà шмàтîчкіâ піíîпëàсту, у п’яту — îбережíî 
íàëèйте îцтîâу кèсëîту. У кîжíу скëяíку äîäàйте âîäу прèбëèзíî íà третèíу, 
рîзмішàйте скëяíîю пàëèчкîю. Резуëüтàтè спîстережеíü зàпèшітü у тàбëèцю. 

Фізичні властивості  
речовин

Речовини

Глюкоза Сірка Алюміній Оцтова 
кислота Пінопласт

Аãреãàтíèй стàí зà  
зâèчàйíèх умîâ

Кîëір

Áëèск
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Зàпàх

Рîзчèííістüу âîäі 

Густèíà (ëеãші àбî  
âàжчі зà âîäу)

Òепëîпрîâіäíістü

Пëàстèчíістü 

Еëектрîпрîâіäíістü

5. Зà äîâіäíèкîм âèзíàчте, чè прîâîäèтü äàíà речîâèíà тепëîту тà еëектрèчíèй 
струм, і зàпîâíітü âіäпîâіäíі ãрàфè у тàбëèці.

6. Íà îсíîâі якèх îзíàк мîжíà âіäрізíèтè ãëюкîзу âіä сіркè?

7. Де зàстîсîâуютü піíîпëàст? Якèмè âëàстèâîстямè піíîпëàсту зумîâëеíе йîãî 
âèкîрèстàííя?

8. Де âèкîрèстîâуютü îцтîâу кèсëîту?

Сформулюйте висновок, давши відповідь на такі запитання: 

1) Які âëàстèâîсті речîâèí íàëежàтü äî фізèчíèх? 

2) Чè зàëежèтü âèкîрèстàííя речîâèí âіä їхíіх фізèчíèх âëàстèâîстей?

Висновок.  

Оцінка. 

________________________
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(число, місяць)

     Лабораторний досЛід № 2

Тема. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. 
мета: îзíàйîмèтèся зі зрàзкàмè речîâèí; íàâчèтèся рîзпîäіëятè прîсті речîâèíè 

íà метàëè і íеметàëè, à скëàäíі — íà îрãàíічíі тà íеîрãàíічíі.  
Обладнання та реактиви: крейäà СàСО3, рîзтертà íà пîрîшîк; сіркà S, ãрàфіт С, 

цукîр С12Í22О11, шмàтîчкè міäíîãî äрîту Cu, ãрàíуëè цèíку Zn, кухîííà 
сіëü NaCl, крîхмàëü (С6Í10О5)n, хàрчîâà сîäà NaHCO3 â хімічíèх скëяíкàх з 
етèкеткàмè.

Хід роботи

 Уâàжíî прîчèтàйте «Прàâèëà безпекè піä чàс рîбîтè â кàбіíеті хімії». 

1. Рîзãëяíüте âèäàíі âàм речîâèíè. Зà хімічíèмè фîрмуëàмè тà âèкîрèстîâуючè 
зíàííя з прèрîäîзíàâстâà, âèзíàчте, які це речîâèíè: прîсті чè скëàäíі, îр-
ãàíічíі чè íеîрãàíічíі. Зàпîâíітü тàбëèцю, зàпèсàâшè у âіäпîâіäíèх кëітèíкàх 
«+». 

Назва речовини
Проста речовина Складна  

речовина
Органічна 
речовина

Неорганічна  
речовина

метал Неметал

2. Зà якèмè îзíàкàмè мîжíà âіäрізíèтè ãрàфіт âіä цукру?

3. Як мîжíà âіäрізíèтè кухîííу сіëü âіä крîхмàëю?


