
Тема: Явища природи та хімічні перетворення. 

Мета. Формувати компетентності: 

володіння державною мовою - описувати в усній та письмовій формі фізичні та 

хімічні явища, аналізувати дослідження мовою природничих наук; 

в галузі природничих наук, техніки і технологій – фіксувати результати досліджень, 

класифікувати явища природи на фізичні та хімічні; 

екологічну - відповідально та ощадно використовувати хімічні речовини під час 

досліджень; 

інформаційно-комунікаційну - знаходити, обробляти інформацію природничого 

змісту; 

навчання впродовж життя - планувати та організовувати навчально-пізнавальну 

діяльність під час досліджень. 

Тип уроку: відкриття нових знань 

Матеріали та обладнання: 

для вчителя: пробірки 2 шт, розчин купрум (ІІ) сульфату, розчин натрій гідроксиду, 

розчин хлоридної кислоти, розчин натрій карбонату, скляна паличка, біхромат 

амонію, сірники, порцелянова підставка, екран для демонстрації. 

За відсутності реактивів: проектор, екран, ПК, відеофрагменти. 

для учнів/учениць: Хімія. Навчальний  посібник. 7 клас.1 частина/Василенко С.В., 

Коваль Я.Ю.-С.:ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021 – 52с. 

 

Етап уроку Дидактична 

мета 

Зміст етапу уроку 

Організаційний 

момент  

 Привітання вчителя та здобувачів освіти 

Самовизначення  Скласти умови 

для виникнення 

внутрішньої 

потреби у 

діяльності  

Минулого уроку ми розглянули основні 

етапи розвитку хімічної науки. Давайте 

подивимось чи всі явища, що нас оточують  

належать до хімічних явищ. 

Робота з підручником стор.11 завдання 

висловити припущення щодо природи явищ. 

Перевірка з використання інтерактивної 

вправи «Відсортуй і поясни» (спочатку 

учень/учениця самостійно класифікує явища 

на фізичні та хімічні, потім 2 учні/учениці 

зачитують свої відповіді щодо класифікації 

явищ та коментують відповіді). 

Актуалізація 

знань та 

фіксація 

утруднення 

Організувати 

повторення 

визначення 

«фізичне 

явище», 

процеси 

Фронтальна бесіда. Питання для 

обговорення: 

Давайте згадаємо у яких агрегатних станах 

існує вода. Робота з підручником стор. 11 

завдання «Поміркуй і запиши» 

 



переходу 

агрегатних 

станів 

речовини 

Як називається процес переходу із твердого в 

рідкий стан? 

Як називається процес переходу із рідкого в 

газоподібний стан? 

Як називається процес переходу із 

газоподібного у рідкий стан? 

 Як називається процес переходу із рідкого у 

твердий стан? 

Виявлення 

причини 

утруднення та 

постановка мети 

уроку 

Виявити та 

зафіксувати 

причину 

утруднення. 

Сформулювати 

тему та мету 

уроку 

 

Чи змінюється при цьому склад речовини? 

Отже, з яким явищем ми стикаємось? – 

фізичним. 

Робота з підручником прочитати 

визначення «фізичні явища» стор.11 

Давайте повернемось до першого завдання. У 

яких реченнях не йдеться про зміну складу 

речовини? 

А до якого типу належать інші явища? – 

хімічних. 

За якими ознаками можна виявити саме 

хімічні явища? 

 

Повідомлення теми уроку 

Які ознаки перетворення речовин ви можете 

назвати? 

Побудова 

виходу із 

утруднення 

Підібрати 

варіант виходу 

із утруднення 

Виконання демонстрації вчителем. Учні 

записують у зошит (робота оформлюється 

у вигляді таблиці).Оскільки діти ще не 

розуміють хімічних назв, необхідно звернути 

увагу саме на фізичні властивості речовин, а 

саме колір, прозорість: 

Мета роботи: виявити ознаки за яких 

відбуваються хімічні перетворення: 

Що робили Спостереження Висновки 

У пробірку 

помістили 

прозорий 

розчин 

синього 

кольору та 

додали 

прозорий 

розчин 

(змішали 

Утворився осад 

синього 

кольору 

Дати 

відповідь 

чи 

змінився 

склад? -

так 

хімічне 

явище 



розчин 

купрум (ІІ) 

сульфату, 

розчин натрій 

гідроксиду) 

До утвореного 

осаду додали 

прозорий 

розчин 

хлоридної 

кислоти 

Осад 

розчинився 

Дати 

відповідь 

чи 

змінився 

склад? -

так, 

хімічне 

явище 

У пробірку 

помістили 

прозорий 

розчин солі та 

додали 

прозорий 

розчин 

кислоти 

(змішали 

розчин натрій 

карбонату та 

хлоридної 

кислоти) 

Виділився газ Дати 

відповідь 

чи 

змінився 

склад? -

так, 

хімічне 

явище 

Запалили 

сірник. Що 

спостерігаєте? 

Виділення 

тепла, вогню, 

поява запаху, 

зміна кольору 

сірника 

Дати 

відповідь 

чи 

змінився 

склад? -

так, 

хімічне 

явище 
 

Первинне 

закріплення у 

зовнішньому 

мовленні 

Зафіксувати 

ознаки 

хімічних 

реакцій 

 

Давайте повернемось до першого завдання, 

які ви можете назвати хімічні явища і за 

якими ознаками? 

Робота з підручником стор 17 № 5. 

Самостійна 

робота із 

перевіркою за  

еталоном 

Організувати 

самостійне 

виконання за 

новим 

Використання інтерактивної вправи 

«Ситуаційне завдання». 

 Переглянути відео за посиланням  стор.18    

№ 10. Разом з дітьми записати у таблицю 



способом 

діяльності 

«Що робили». Графа «Спостереження» 

заповнюється учнем/ученицею самостійно.  

Переглянути демонстрацію учителя 

«хімічний вулкан» (на порцелянову підставку 

насипати  біхромату амонію у вигляді 

пагорба та підпалити з допомогою сірника 

його верхівку), або відео за посиланням. 

Визначити яке явище належить по фізичних, 

яке до хімічних. Записати ознаки хімічних 

явищ (можлива відповідь: сублімація – 

фізичне явище; 

Ознаки хімічного явища у досліді «хімічний 

вулкан» - зміна забарвлення, поява вогню, 

виділення газу, поява запаху) 

Отже, як можна дати означення науки 

«хімія»?  

Робота із підручником стор.17 вправа № 6. 

 

Включення в 

систему знань та 

повторення 

Включити в 

систему знань 

при виконання 

творчого 

завдання 

Давайте подивимось до яких груп належать 

явища, що нас оточують. 

Робота із підручником. З використанням 

інтерактивної вправи  «Мікрофон» стор.16. 

завдання «Рефлексуємо», стор. 17 № 7; стор 

18. № 8, 9. 

Рефлексія 

діяльності 

Визначити чи 

досягли мети 

уроку, 

повідомити 

домашнє 

завдання 

д/з виконати домашній експеримент стор. 19 

Обговорити послідовність дій у дослідах. 

Питання для обговорення: яке обладнання 

потрібне для виконання дослідів? 

Яка техніка безпеки під час виконання цих 

дослідів? 

За якими ознаками ви дізнаєтесь, що 

відбувається хімічне явище? 

 

  



Список використаних джерел 

 

1) Відеофрагменти 

1.1. дослід «хімічний вулкан» (демонструвати без звуку). [Електронний ресурс] -

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iju1Uqd2y9o   

1.2. хімічні реакції, що супроводжуються випаданням осаду. [Електронний 

ресурс] -Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RlxE8A4nF8g 

1.3. хімічні реакції, що супроводжуються зміною забарвлення. [Електронний 

ресурс] -Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mCmm7X5Pnho  

1.4. хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу. [Електронний ресурс] 

-Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=43wgz2rd2f4  

2)   Хімія. Навчальний  посібник. 7 клас.1 частина/Василенко С.В., Коваль Я.Ю. 

С.: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021 – 52с. 
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