
  

 

Тема: «Основні положення МКТ» 
 

Для закріплення понять «кількість речовини», «молярна маса» та під час 
з'ясування методів розрахунку розмірів атомів і молекул можна 
запропонувати такі задачі. 

1.Один легковий автомобіль щороку споживає з атмосфери 4350 кг 
кисню, викидаючи у вигляді відпрацьованих газів близько 530 кг 
карбон(ІV) оксиду, 27 кг нітроген оксидів і 3250 кг карбон(ІV) оксиду. 
Як змінюється кількісний склад молекул цих газів у атмосфері? 
2.Унаслідок високої токсичності допустима концентрація карбон(ІV) 

оксиду в атмосферному повітрі не повинна перевищувати 1 мг/м
3
. 

Скільки молекул С02 при цьому міститься в 1 м 
3
 повітря? 

Коментар. Про токсичність карбон(ІV) оксиду свідчать факти трагічної 
загибелі людей, які запускають двигуни автомобілів при зачинених воротах 
гаража. В одномісному гаражі смертельна концентрація С02 виникає вже за 2  
- 3 хв після вмикання стартера. В холодну пору року недосвідчені водії для 
обігрівання машини іноді вмикають двигун на довгий час. Унаслідок 
потрапляння карбон(ІV) оксиду до кабіни може статися трагедія. Цю 
інформацію повинні взяти до уваги всі, хто мріє стати професійним 
автомобілістом. 

3.У металургійній промисловості при виплавлянні 1 т сталі виділяється 

2,7 сульфур (ІV) оксиду. На скільки (в молях) збільшується 
концентрація цієї речовини в атмосферному повітрі? 

4.Один реактивний лайнер споживає в середньому за 1 год 15 т палива і 
625 т повітря, а випускає в атмосферу 47 т карбон(ІV) оксиду, 18 т 
водяної пари, 635 кг карбон(ІІ) оксиду, 635 кг нітроген(ІV) оксиду, 156 
кг сульфур(ІV) оксиду.  Визначте  кількість кожної зі шкідливих 
речовин (у молях), що потрапляє в атмосферу.  

Коментар. За даними американської преси, шляхами США щоденно мчать 
120 млн автомашин, а небо креслять 1300 реактивних повітряних лайнерів. 
Тому нині на території США кисню поновлюється менше, ніж споживається. 

Відтак населення США «позичає» кисень в інших континентів. 
Сучасний реактивний лайнер за 1 год польоту спалює 6-1 0 т  кисню; 

автомобіль на кожні 1000 км пробігу споживає стільки кисню, скільки 
потрібно людині протягом року. Сьогодні його кількість катастрофічно 
зменшується, пил, що безупинно «заповнює» атмосферу мільйонами тонн, 
створює своєрідний екран для сонячних променів — джерела всього живого 
на нашій планеті. 

5.Один гектар зелених насаджень забезпечує здорове дихання для 30 
людей. Скільки молів кисню виробляють земні насадження, якщо одна 
людина споживає 12 кг кисню за добу? 



  

 

Вплив забруднювачів на організм людини 

1.Карбон (IV) оксид сприяє відкладанню ліпідів на стінках коронарних 
судин серця, погіршуючи їхню прохідність. 
2.Молекули нітроген(ІV) оксиду, взаємодіючи з тканинами органів 
дихання, спричиняють їхнє набрякання. Тривала дія сполук Нітрогену 
порушує роботу центральної нервової системи. 
3.Сульфур (ІV) оксид у малих концентраціях є причиною хронічного 

бронхіту, а в значних — набряку легенів. 

Броунівський рух  

При вивченні броунівського руху варто зробити такі повідомлення. 

 •Загальна маса забруднюючих речовин, які постійно містяться в атмосфері, 

становить 5,3·10
15 

т; 
• у  пилогазових викидах промисловості налічується близько 140 шкідливих 

для організму людини речовин; 

•світові щорічні затрати вугілля становлять близько 2 млрд тонн, що 
супроводжується викидом у атмосферу декількох мільярдів тонн карбон(ІV) 
оксиду й пилу; 

• збільшення кількості С02в атмосфері може спричинити парниковий ефект. 
Унаслідок підвищення температури атмосфери можуть почати танути світові 
запаси льоду. 

Запитання. 1. Чому частинки пилу так довго утримаються в атмосфері?  

1. Як пояснити, що викиди ТЕС і сучасних комплексів чорної металургії 
забруднюють повітря пилом у радіусі 10-15 км? 

2.Чому частинки пилу, розміром менші за 1 мкм, можуть залишатися в 
стратосфері впродовж 1-3 років? 

Спостереження. Провести спостереження за трубами заводу в м. Суми 
Пояснити «зникнення» диму в повітрі. Приблизно на якій висоті він зникає? 
Від яких чинників це залежить? З якою метою заводські труби будують 
відносно високими? Які труби кращі — залізні чи цегляні? Які з них вищі? 

Під час обговорення результатів спостереження слід звернути увагу учнів на 
процес корозії металів. 

Інформація. Димова труба заввишки 100 м дає змогу розсіяти частинки 
шкідливих речовин в окрузі радіусом 20 км, а труба висотою 250 м збільшує 
цей радіус; розсіювання викидів зменшується до рівня, безпечного для 
людини. 

Тема: «Основні рівняння МКТ» 
 

Для демонстрації негативного впливу антропогенного чинника на природу 
слід скористатися статистичними даними, що їх одержують учні при 
розв'язуванні задач. 

Витікання метану в побутовій газовій плиті за нормальних умов 
становить 4·10

5
 м

3
/год. Визначити кількість молекул газу в повітрі кімнати, 

якщо плита була ввімкнена в газову мережу впродовж 3 год. Густина метану 
за нормальних умов — 0,7 кг/м

3
. 



  

 

Аналізуючи відповідь, необхідно звернути увагу на те, що така 

ситуація може спостерігатися в кожній квартирі, а тому не слід 

використовувати газову плиту для обігрівання. 
 

Тема: «Теплова рівновага. Температура» 

 

Коментар. Температура визначає видову різноманітність на Землі. Зміна 

температури одних тіл порушує теплову рівновагу всієї системи тіл, що 

беруть участь у теплообміні. Так, теплове забруднення водойм спричиняє 

зміни в перебігу процесів теплообміну між водою і рослинами, тваринами. 

При температурі 26-30 
0
С у водоймі спостерігається пригнічення 

життєдіяльності риб і безхребетних, а при 34-36 
0
С вони гинуть.  

Запитання. 

1.Якою є реакція організму людини на зміну температури в 

навколишньому середовищі (спека, холод)? 

2.Чому людині за одних умов жарко, а за інших — холодно? 

3. Для чого тваринам великі вуха? (Вуха у тварин виконують декілька 

функцій. Це і перископ, і регулятор температури тіла в спеку.) 

4. Для чого рибам зябра? (Це й орган дихання, і цідильний апарат, 

завдяки якому тварина забезпечує себе водою, підтримує сольовий 

обмін.) 

5. Робота морських суден часто супроводиться викидами у водойми 

нафтопродуктів. Коли дія цих шкідливих речовин охоплює більшу 

акваторію порту: влітку чи взимку? У теплих морях чи в Арктиці? 
 

Тема: «Газові закони» 
 

Знання закону Гей-Люссака дає змогу пояснити «дихання ґрунту», що є 

обміном повітря між землею й атмосферою. Як це відбувається? Під час 

прогрівання ґрунту повітря в його порах розширюється і потрапляє в 

атмосферу. Зниження температури призводить до зменшення об'єму повітря 

в ґрунті, й атмосферне повітря переходить у землю. Кількісно цей процес 

можна охарактеризувати, спираючись на закон Гей-Люссака. 

Під час забруднення ґрунту відходами виробництва, добривами, до 

складу яких входять органічні речовини, в повітрі збільшується кількість 

карбон (IV) оксиду, метану, сірчистого газу та інших сполук, що можуть 

стати небезпечними для людини. Тому кількісна характеристика речовин, які 

потрапляють з ґрунту в атмосферу, має велике значення для санітарної 

охорони ґрунтів. 

Вивчаючи теплове розширення газів, слід ознайомити учнів з 

«диханням» резервуарів, у яких зберігаються нафтопродукти (бензин, гас), 

що спричиняє забруднення повітря вуглеводнями. Справа в тому, що будь-

який резервуар заповнюється рідиною неповністю. Вільний простір над 

рідиною займає пара рідини. В 1 м
3
 є близько 1 кг пари. Вдень резервуар 

нагрівається, суміш розширюється, і пара бензину потрапляє в атмосферу; 



  

 

вночі температура знижується, в резервуар надходить чисте повітря, яке 

перемішується з парою, і наступного дня все повторюється. 

Під час «малих дихань» втрати бензину є досить значними – десятки і 

сотні кілограмів. Так, при зміні температури газового простору протягом 

доби від 15 до 40 °С із резервуару місткістю 25 м
3
 виходить 2 м

3
 насиченої 

пари. За цими даними можна запропонувати учням скласти і розв'язати за-

дачу на визначення об'єму повітряного простору в такому резервуарі й об'єму 

налитої рідини. При цьому слід з'ясувати, від чого залежать втрати пального. 

За рік його кількість для резервуара місткістю 50 м
3
 досягає приблизно 2 т 

при денній температурі 20 °С, а при 25 °С – до 3,5 т. Це призводить до 

забруднення навколишнього середовища. 
Отже, проблема збереження нафтових ресурсів під час їх 

транспортування і зберігання є гострою й актуальною. 
 

Тема: «Кількість теплоти» 
 

Продовжуємо ознайомлення учнів з температурою як абіотичним 

чинником і небезпекою, що може виникнути з глобальними змінами 

температури. Адже в недалекому майбутньому тепло, яке потрапляє в 

навколишнє середовище, стане одним з найнебезпечніших забруднювачів. 

Про цю небезпеку свідчать такі факти: за період 1880 — 1940 рр. видобуто 50 

млрд. тонн умовного палива (29,3·10
3
 Дж/кг). Тобто до атмосфери потрапило 

1,465·10
21

 Дж теплоти, якої достатньо, щоб розплавити 4,8·10
3
 км

2
 льоду. 

Загальна площа снігокрижаної «ковдри» Землі до середини XX ст. 

зменшилася на 10 %. Унаслідок зниження відбивної здатності планети 

підвищилася середня температура її поверхні. 

Щороку в світі спалюється до 5 млрд. тонн вугілля, 3,2 млрд. тонн 

нафти. При цьому в атмосферу викидаються 18 млрд. тонн карбон(ІV) оксиду 

С02 і виділяється 2·10
20

 Дж теплоти. Внаслідок забруднення атмосфери С02 її 

температура може підвищитися на 2 °С, що призведе до танення льодових 

шапок. Якщо маса атмосфери становить 5,976·10
24

 кг, то скільки льоду 

розплавиться за рахунок цього тепла? Які можливі наслідки для природи? 

Інформація. За період 1880 -1940 рр. середня температура Землі підвищилася 

на 0,7 
0
С, а за період 1940 -1970 рр. зменшилась на 0,3 

0
С. Аби відбулися такі 

зміни, треба, щоб кількість поглинутої теплоти перевищувала кількість 

виділеної на 6,28·10
20

 Дж. 

Оскільки Земля не може поглинути таку кількість теплоти (площа лісів 

щороку зменшується), то поглинання енергії Сонця відбулося за рахунок 

підвищення забруднення атмосфери. 

Зниження середньої температури Землі на 1 
0
С може спричинити 

похолодання, а на 2 
0
С — нове зледеніння. 



  

 

Тема: «Випаровування і конденсація» 
 

При вивченні теми «Взаємні перетворення рідин і газів» учитель має 
змогу включити до уроку питання теплота масообміну в природі. Екологічна 
значущість цього матеріалу полягає в тому, що дані процеси розкривають 
взаємозв'язки між елементами біосфери, їх характер і залежність від змін 
температури. З цією метою можна розв'язати такі задачі. 

1. Як змінюється внутрішня енергія Світового океану під час випа-
ровування води з його поверхні? Чому середня річна температура води 
в морях і океанах залишається сталою? Коментуючи задачу, слід 
додати, що швидкість кругообігу води в атмосфері становить               
16 млн. т/с. У середньому за рік вода в атмосфері поновлюється 36 
разів. Кожна молекула водяної пари перебуває в атмосфері протягом 
року близько 10 днів. 

2.Чому не знижується рівень Світового океану, якщо щорічно з його 
поверхні випаровується шар води завтовшки понад 1 м?  

3.3а даними вчених, 1/3 поверхні Світового океану вкрита нафтою. Як 
це впливає на кількість опадів, що випадають на суходолі? Які зміни 
відбуваються в масо- та енергообміні внаслідок забруднення нафтою? 
4. З поверхні Світового океану щорічно випаровується 448 тис. км

3
 

води, на це затрачається 70 % енергії Сонця. Обчислити середню 
теплоту випаровування води і середню енергію випаровування однієї 
молекули. Маса молекули води становить 3·10

-27
 кг. Земля одержує від 

Сонця 68,8·10
-16

 кВт·год енергії за добу. 

5.Для випаровування 1 кг води при 20 °С треба затратити 2454 Дж 
теплоти. Що можна сказати про енергію конденсації 1 кг водяної пари 
при цій самій температурі? Як змінюється температура Тихого океану, 
якщо з його поверхні щороку випаровується 200,4 тис. км

3
/рік води, а з 

опадами потрапляє 206,7 тис. км
3
 /рік? Чому в середньому температура 

океану запишається сталою?  
Слід звернути увагу учнів на те, що енергія, яка поглинається. Світовим 

океаном, майже повністю затрачається на випаровування. Швидкості випа-
ровування і конденсації неоднакові в різних місцях земної кулі. Чому? Крім 
температури на процеси випаровування впливають різні речовини-
забруднювачі. Швидкість випаровування води, покритої плівкою нафти, 
зменшується вдвічі. Але нафтова плівка може приносити й користь, оскільки 

випаровується саме прісна вода, запаси якої на Землі обмежені. Проблема 
зменшення втрат прісної води при випаровуванні має глобальне значення. 
Одним зі шляхів розв'язування цієї проблеми є покриття поверхні води 
плівкою. Речовина ВЖС (вищі жирні спирти), потрапляючи у воду, створює 
на її поверхні плівку завтовшки в одну молекулу. Лише 0,02 г ВЖС на площі 
1 м

2
 зменшує випаровування на 30 %, не завдаючи при цьому шкоди ні 

людям, ні мешканцям водойм. 

Яке значення має випаровування для життєдіяльності людини? 



  

 

При 20 
0
С повітря організм людини віддає енергію в навколишнє 

середовище в такому співвідношенні: 55 % – випромінювання, 15  – 

теплопровідність, 27 % – випаровування. Виділення 1 г поту супрово-

джується втратами 2,23 кДж теплоти. За добу людина виділяє 500 мл поту, а 

під час дихання з легенів випаровується 350 мл рідини. Під час фізичної 

роботи тепловіддача організму через випаровування може досягти 90 % від 

усіх видів теплових втрат. 

Велику роль відіграють фазові переходи води. У ході циркуляційних 

процесів, що відбуваються у хмарах, вода і частинки солей, пилу, ґрунту 

перемішуються й утворюють розчини. На 1 л води припадає близько 34 мг 

солей. «Покидаючи» хмару, кожна крапля дощу містить майже 9,3·10
-12

 мг 

солей і при русі поглинає нові порції солі та пилу. Крапля масою 50 мг при 

падінні з висоти 1 км «промиває» до 16 л повітря, а 1 л дощової води забирає 

із собою домішки (забруднення), що містяться в 300 тис. л повітря. Отже, при 

падінні 1 л дощової води на Землю потрапляє близько 100 мг домішок. 

Запитання. 

1.За яких умов відбувається конденсація води в хмарі? 

2.Яку роль у цьому процесі відіграють частинки пилу, ґрунту тощо? 
 

Тема: «Насичена пара. Вологість повітря» 
 

Розглянути задачу, пов'язану з проблемою раціонального використання 

природних ресурсів. Іноді в нафтових цистернах і баках для зберігання 

бензину застосовують плаваючі екрани з вигнутими краями. Яке 

призначення цих екранів? При обговоренні з'ясовується, що у виступі 

утворюється насичена пара, яка затримує випаровування рідини. 

Повідомлення. Для людини нормальними умовами є: температура повітря     

+ 18 
0
С, відносна вологість 50 – 56 %. Чому підвищена і знижена вологість 

погіршують умови життя людини? (При підвищенні вологості порушується 

терморегуляція організму, і він перегрівається, бо зменшується 

випаровування поту і віддача тепла. Зниження вологості спричиняє підвище-

не потовиділення, і організм охолоджується.) 

Чи має вологість повітря істотне значення для життя рослин і тварин? 

Перебіг усіх біологічних процесів у клітинах можливий за умови достатнього 

забезпечення організмів водою і певного температурного режиму (зв'язок з 

біологією). Наголосити на складному характері взаємозв'язків у природі. 


