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Тема уроку: «Атоми і молекули. Будова атома. Сучасні дослідження будови 

речовини. Наноматеріали» 

Мета: актуалізувати знання учнів про атомно-молекулярну структуру речовини та 

навчити орієнтуватися в нових поняттях (молекулярна фізика, нанотехнології, наночаснинки, 

графен, фулерен, тощо); 

Хід уроку: 

Молекулярна фізика – це розділ фізики, який вивчає будову, фізичні властивості й 

агрегатні стани речовини на основі їх мікроскопічної (молекулярної) будови. 

Молекулярна фізика користується статистичним методом, що дає змогу визначити 

середні величини, які характеризують рух і взаємодію величезної сукупності частинок 

речовини. 

 Навіщо вивчати молекулярну фізику? 

 В яких галузях використовують знання з молекулярної фізики? 

 Чи знайомі вам такі поняття як: 

 капілярні явища; 

 гідропоніка; 

 поверхневий натяг; 

 полімери; 

 рідкі кристали; 

 нанотрубки, графен, фулерен? 

Для того, щоб зрозуміти як саме можна дослідити молекулярну структуру речовини, 

спершу познайомимось з хронологічними подіями, що сприяли розвитку даного розділу 

науки. 

Демокріт також висловив припущення, що всі наявні у світі речовини різняться між 

собою атомами, з яких складаються, їх порядком і положенням. 

У середні віки будь-які наукові погляди, які суперечили науці каралися смертю. 

Наприклад, страта Джордано Бруно 17 лютого 1600 року у Римі. Або ж вимушене зречення 

власних поглядів Галілео Галілея. Так тривало до народження І. Ньютона (XVIIст.), котрий 

зробив перші спроби пояснити розширення газів на основі передбачення, що молекули 

намагаються заповнити простір. 

Хімічні та фізичні 

властивості речовин 

пояснював тим, що вони 

утворюються поєднанням 

різних атомів між собою.  

У XVIII ст. живе і 

працює видатний вчений 

Михайло Ломоносов, 

котрому ми завдячуємо 

розвиток молекулярної 

фізики як науки.  

 

 Які існували моделі 

атома?  

 Хто їх 

запропонував? 
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1. «Модель пудинга» - В. Томсон, 1902 р. 

2. «Модель пустого атома» - Ф. Ленард, 1903 р. 

3. «Модель пудинга з родзинками або пиріжка з прошарком» - Дж. Томсон, 1904 

р. 

4. «Сатурноподібна модель» - Х. Нагаока, 1904 р. 

5. «Планетарна модель» - Е. Резерфорд, 1911 р. 

 

 Яка модель будови атома вважається сучасною? 

(Модель Резерфорда-Бора). 

 

      
 З чого складається ядро атома?    

 
Сучасні методи дослідження будови речовини: 
1. Спектральний аналіз. 

2. Центрифугування. 

3. Електрофорез. 

4. Хроматографія. 

5. Гель-фільтрація. 

6. Полярографічний метод. 

Нанотехнології (наномолекулярні технології) – це міждисциплінарна область 

фундаментальної та прикладної науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних 

систем, що мають нанорозміри.  

Нанотехнології – це наука і технології колоїдних систем: колоїдна хімія 

колоїдна фізика, молекулярна біологія, мікроелектроніка. 
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Фулерени – алотропна модифікація Карбону. Є своєрідною ланкою між органічною і 

неорганічною матерією. Молекула має форму «футбольного м’яча», що дозволяє утворювати 

сполуки, використовуючи внутрішню порожнину вуглецевої кулі, діаметр якої достатній, 

щоб у ній міг розміститися атом металу чи невелика молекула. 

Графен – моноатомний шар атомів вуглецю з гексагональною формою. 

Використовують в електроніці (надчутливі сенсори, польові транзистори), у безпілотниках 

(дрон Juno, що може літати під час грози), в акумуляторах для смартфонів, що можуть 

заряджатися за лічені хвилини. 

За наявності часу даємо учням можливість розглянути нанофотографії різноманітних 

органічних та неорганічних речовин. Наприклад, 
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 Яєчна 

шкаралупа 
 Людська волосина 

 Яйця божої 

корівки 

 Пилок польової 

мальви 

 Око комахи  Пилок фіалки 

 Людський зуб 
 Листок м’яти 

 Блоха в котячій 

шерсті 

 Тихохідка – саме 

життєздатне 

створіння на планеті, 

витримує 

температуру -271⁰С і 

температуру кипіння 

води; виживає навіть у космосі. 

IV. Домашнє завдання. Підсумок уроку. Прочитати § 22  

www.youtube.com/watch?v=yVcybf_d_CM- дослід Резерфорда 

www.youtube.com/watch?v=OXd6SW3zs5w-нанотехнології 

http://www.youtube.com/watch?v=yVcybf_d_CM-
52-53.docx

