
Чи багато води на Землі?
Вода — це складна речовина, що складається з     

одного атома Оксигену і двох атомів Гідрогену 

70%  поверхні Землі 
покрито водою

Придатна до 
вживання 

прісна вода:
93 113 км2

Вся вода:
1 386 000 000 км2

Прісна вода:
10 663 450 км2



Вміст води в 
живих організмах  

75%

75%
76%

85%
93%

96%
99%

80% 70%
64% 55%



Вода – невід'ємна складова 
нашого організму

• відчуття спраги при втраті 1%
• галюцинації при втраті 10%
• смерть при втраті 12%

Зниження кількості води у тілі може призвести до 
кардинальних і, часом, незворотних змін в організмі

НАСЛІДКИ
ПРИ ВТРАТІ

ВОДИ



Водний баланс - співвідношення 
надходження та витрат води 
за певний час 

Скільки води 
необхідно 

кожному/кожній 
з нас?

Давайте обрахуємо!

Маса / 450 * 14



Творче завдання «Рекламна пауза»
У парі підготуйте рекламу води, опираючись на її фізичні та 

хімічні властивості, а також її роль для живих організмів



Будова молекули води
Молекула води 

складається з двох атомів 
Гідрогену і одного атома 

Оксигену.

На одному кінці 
молекули накопичується 
позитивний заряд, а на 
іншому – негативний.

МОЛЕКУЛА ВОДИ ПОЛЯРНА



Чому птахи не 
намокають 

у воді?



Змочувані Незмочуванні
речовини речовини

Гідрофобні

Гідро – «вода»

Філія – «любов»

Гідрофільні

Фобія – «страх»



Орнітофобія

Офідіофобія

Клаустрофобія

АрахнофобіяАйлурофобія

Кінофобія Трипанофобія



Сучасні гідрофобні речовини 

Відео 1

Acer
Штамп



Проведіть дослідження:

• На аркуші паперу накресліть три квадрати

1 2 3

1. Нічого не робіть
2. Замалюйте простим олівцем
3. Натріть воском

• Нанесіть на кожен квадрат по краплині води і дослідіть 
змочуваність поверхні.

Різна змочуваніст ь речовин 

Гідрофобна поверхня Гідрофільна поверхня



Яка формула 
води, яку ми 

п’ємо?



Молекули води зв’язані 
між собою 

міжмолекулярними 
силами притягання.

Формула води, що нас оточує:
(Н2О)n

Поверхневий натяг
“шкіра” води



Чому саме форма кулі????

вода у космосі

Відео 2

Acer
Штамп



СИЛА 
ПОВЕРХНЕВОГО 

НАТЯГУ



СИЛА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ

Відео 3

Acer
Штамп



ДИФУЗІЯ
проникнення молекул однієї речовини 

поміж молекули іншої 



Проведіть дослідження:
1. Визначте, скільки краплин води поміститься на монетах 

різного номіналу.

2. Дослідіть процес дифузії у холодній та гарячій воді. 

 У дві прозорі склянки наберіть 
теплу та холодну воду.

 У кожну склянку крапніть 
розчин барвнику чи фарби.

Знайдіть залежність між швидкістю дифузії та температурою води.



Капілярний ефект
Капіляр - трубка з вузьким внутрішнім каналом.

капіляри навколо нас 



Рідина у скляних капілярах 

Від чого залежить висота підняття рідини в капілярі?

Відео 4.1

Acer
Штамп



Чим вужчий капіляр, тим 
вище вода здатна піднятись

Відео 4.2

Acer
Штамп



Біологічне значення капілярного ефекту



Проведіть дослідження:

У кілька склянок наберіть води та підфарбуйте її 
за допомогою харчових барвників 
(у кожну склянку іншим кольором)

Помістіть у ці склянки будь-які білі квіти.



Пара   

* t кипіння = 100°С;
* t плавлення = 0°С;
* при +4°С 1г = 1мл. 

Фізичні властивості води
* рідина без кольору, запаху і без смаку;
* Мr (H2O) = 18 а.о.м.;
* існує у трьох агрегатних станах;



Лід   Пара   Вода   

газ рідина тверде тіло



ЧИ ПРОВОДИТЬ ВОДА СТРУМ?



Дистильована вода
не містить жодних домішок

Чи корисно її пити?



Чиста вода НЕ проводить струм

Чиста (ДИСТИЛЬОВАНА) вода 
не містить жодних домішок

Застосування 
дистильованої води

*
*
*



Застосування дистильованої води

лабораторія медицина техніка



здатна розчинити практично всі речовини 

розчинені речовини
змінюють властивості

води 

Вода — універсальний розчинник 



Проведіть дослідження:

• Дайте воді випаруватись та порівняйте сліди, що 
залишились на склі.

• На скло (дзеркальце) крапніть краплини:
1.Води з крану
2.Мінеральної води
3.Кип’яченої води
4.Води з вулиці (калюжа,річка)

• За слідами на склі зробіть висновок щодо вмісту домішок у воді.



Розчин –
однорідна суміш двох і більше компонентів.

Компонентами розчину є: 
- розчинник;
- розчинена речовина.

розчинник

розчинена 
речовина

розчин

Розчин
Розчинена
речовина Розчинник 

Столовий 
оцет

Оцтова 
кислота Вода

запропонуйте варіанти розчинників 
та розчинених речовин



Розчинність - здатність речовини розчинятись у 
будь-якому розчиннику.

За здатністю до розчинення 
речовини поділяються :

• розчинні
(добре розчиняються);

• малорозчинні
(обмежено розчиняються);

• нерозчинні
(мало або взагалі не розчиняються).

пісок крейда цукор



Проведіть дослідження:

Уміст склянок перемішайте.

Відзначте зовнішній вигляд кожного з розчинів, зверніть увагу
на видимість і місце знаходження кожного з компонентів
розчину.

Через деякий час знову роздивіться розчини. Відзначте зміни
та на основі власних спостережень зробіть висновок про
розчинність речовин.

Підготуйте три склянки та наповніть їд водою.

До склянок додайте:
1. у першу – трішки піску
2. у другу – землі чи глини
3. у третю – кухонну сіль



Методи 
очищення 

води 

відстоювання

сорбування

осадження

фільтрування дистиляція



Очисні Споруди 

Яким методом очистки користуються на очисних спорудах?



Відео 5

Acer
Штамп



Проведіть дослідження:
1. Розріжте пляшку, зробивши з неї 

лійку та приймач.

3

2. Таким чином підготуйте 3 пляшки.

3. У «лійки» помістіть:

1) Вату;
2) Марлю;
3) Серветку.

4. «Лійки» з фільтрами помістіть у «приймачі».

5. До кожної фільтрувальної установки прилийте 
забрудненої води (вода+земля).

6. Визначте, яка речовина є найкращим фільтром.



Чи багато води на Землі?



Відео 6

Acer
Штамп



Відповідальне водокористування

закривайте кран, 
коли чистите зуби

слідкуйте за 
втратами води; 
зверніться до 

майстра

замочуйте овочі 
та посуд перед 

миттям

приймайте душ 
замість ванни

викидайте сміття у 
відро, а не в унітаз

розморожуйте у 
холодильнику

максимально 
заповнюйте 
пральну та 

посудомийну 
машинине залишайте сміття на березі водойм



Творче завдання «Бережи воду»
У парі підготуйте колаж, постер, 

stories чи пост у соціальних 
мережах, у якому висвітлено 

правила чи рекомендації щодо 
відповідального водокористування.




