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ТЕМА: МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 

РОЗДІЛ: ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ 

Рівень стандарту 

Конспект уроку на тему «Пароутворення та конденсація. Насичена та 

ненасичена пара. Кипіння»  

Мета:  

навчальна: закріпити  знання учнів про пароутворення і конденсацію 

процеси; пояснити дані процеси на основі молекулярно кінетичної теорії; 

формувати вміння пояснювати процеси, які в природі, побуті на основі знань 

про пароутворення і конденсацію;  розкрити поняття насиченої і ненасиченої 

пари; 

розвивальна:  розвивати  вміння встановлювати головне, суттєве у 

матеріалі; застосовувати набуті знання до повсякденного життя; логічне 

мислення;  інтерес до фізики як науки; вміння оцінювати свою роботу на уроці;  

виховна: виховувати уважність, спостережливість, вміння вести діалог, 

відстоювати свою точку зору і поважати думку інших. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, проєктор, 

підручник, картки-завдання. 

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, групова. 

 План-схема уроку  

Структурні  

елементи 

уроку 

Час 

(хв) 

Форми, прийоми і 

 методи діяльності  

викладача 

Діяльність  

учнів 

Задачі етапу 



І. 

Організаційни

й 

момент 

1 

хв 

Привітання. 

Організація уваги 

учнів. 

Підготовка 

робочих  

місць. 

Налаштування на 

початок уроку 

 

Створення 

позитивного  

настрою 

ІІ Повторення 

вивченого 

матеріалу 

Актуалізація 

опорних знань 

4 

хв 

Фронтальне 

опитування. 

Самостійна робота 

з блок-схемою 

«Фазові переходи» 

Відповідають на 

запитання. 

Виконують 

самостійну роботу 

з 

взаємоперевіркою 

Підготовка 

учнів до 

вивчення 

нового 

матеріалу 

ІІІ. 

Формулювання 

теми, мети і 

завдань уроку. 

 

2 

хв 

Зв’язок 

навчального 

матеріалу з 

повсякденним 

життя, показ його 

практичного 

значення 

Запис теми уроку в 

зошиті. 

 Формулювання 

мети уроку 

Визначення 

кінцевих 

результатів 

вивчення 

теми 

ІV. Мотивація 

навчальної 

діяльності 

3хв Зв’язок 

навчального 

матеріалу з 

повсякденним 

життя, показ його 

практичного 

значення 

Бесіда  Активізація 

пізнавальної 

діяльності 

учнів 



V. 

Вивчення 

нового 

матеріалу 

 

20 1 . Пояснення 

матеріалу 

 

2. Організація 

роботи в групах. 

3. Висновки 

результатів роботи  

груп. 

4. Організація 

роботи з 

підручником, 

Інтернет-ресурсами 

1.Створення 

ментальних карт. 

2. Робота в групах. 

3. Колективне 

обговорення 

результатів роботи 

груп. Висновки. 

Опанування 

учнями 

нових знань і 

способів дії. 

VІ. 

Закріплення 

матеріалу 

10 1. Організація  

діяльності учнів з 

«Кубиком Блума» 

2 Організація 

тестування учнів в 

онлайн-режимі на 

платформі classtime 

Відповідь на 

запитання 

Робота з онлайн- 

тестом 

Осмислення 

нових знань і 

вмінь, 

узагальнення

, 

закріплення 

вивченого 

VІІ. 

Підведення 

підсумків 

уроку 

3 1. Робота з «Чек-

листами» 

2. Оцінювання 

учнів. 

1. Аналіз своєї 

діяльності на уроці 

2. Обмін думками і 

враженнями щодо 

уроку 

Підсумкова 

рефлексія 



VІІІ. 

Домашнє 

завдання 

2 1. Інформація про 

домашнє завдання. 

2. Мотивація 

необхідності 

виконання 

домашньої роботи. 

3. Інструктаж щодо 

виконання 

домашнього 

завдання. 

1.Запис 

домашнього 

завдання у 

щоденники. 

 

Забезпечення 

розуміння 

учнями 

цілей, змісту 

й способів 

виконання 

домашнього 

завдання 

 

 

 

ХІД УРОКУ 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

Забезпечити робочу обстановку під час уроку, сприяти створенню 

сприятливого психологічного клімату 

Викладач. Добрий день! Перевіряємо готовність учнів  до уроку. (Кожен 

учень перевіряє наявність робочого зошита ручки, підручника тощо). 

Подаруємо один одному посмішку і приступаємо до роботи.(Слайд 2) 

ІІ. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

 Викладач. Усі ви добре знаєте, що всі речовини, що нас оточують 

складаються з найдрібніших частинок: атомів і молекул. Ці частинки постійно 

рухаються і взаємодіють між собою. В залежності від взаємного розміщення 

частинок характеру їх руху, взаємодії всі речовини поділяються на три 

агрегатних стани. 

Давайте згадаємо 

-  В яких агрегатних станах можуть перебувати речовини? 



- Чи можуть речовини переходити з одного стану в інший? 

- Чи змінюються при цьому молекули речовини? 

- Чи однакові швидкості мають молекули речовини у кожному з цих станів? 

А зараз я вам пропоную невелику самостійну роботу. Бам необхідно буде 

згадати, як називаються фазові переходи, розшифрувати блок-схему в якій 

необхідно буде встановити назву процесу, і його визначення.  (Слайд 3, 4 ) 

Блок – схема «Фазові переходи» (Додаток 1) 

 

Завдання перевіряємо за допомогою комп’ютера і проєктора 

(Взаємоперевірка) (Слайд5) 

 ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ 

Викладач. Оголошує тему уроку «Пароутворення та конденсація. 

Насичена та ненасичена пара. Кипіння»  (Слайд 6,78) 

Учні записують у зошит тему уроку. 

Пропоную учням самостійно визначити мету уроку. 

- Узагальнити знання про пароутворення і конденсацію процеси; 

-  пояснити дані процеси на основі молекулярно кінетичної теорії;  

- розкрити поняття насиченої і ненасиченої пари. 

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Викладач. У природі, побуті, техніці ми можемо часто спостерігати 

перетворення речовин з одного агрегатного стану в інший.  

Запитання до учнів. Наведіть приклади де в природі, побуті, техніці 

спостерігається перетворення рідин в гази і навпаки, газів в рідини.  

Викладач. Із повсякденних спостережень відомо, що кількість рідини, яка 

знаходиться у відкритих посудинах з часом зменшується.  

Запитання до учнів. Хто може пояснити чому це відбувається.   

Викладач. В курсі географії ви вивчали кругообіг води у природі. 

 Запитання до учнів. Давайте згадаємо як він відбувається (Слайд 8) 

На скільки важливим, на вашу думку, є вивчення цих явищ? 

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 



Перед тим як перейти до вивчення нової теми пропоную вам створити у 

конспекті власну ментальну карту, яка допоможе вам краще запамя’тати 

матеріал  

Сьогодні на уроці ми детальніше розглянемо процес пароутворення.(Слайд 

9-11 ) 

 Пароутворення – це перехід речовини з рідкого стану у газоподібний. 

Є два види пароутворення: 

а) випаровування; 

б) кипіння. 

Випаровування - це пароутворення, яке відбувається лише з вільної 

поверхні рідини, що межує з газоподібним станом. 

Як відбувається випаровування? З молекулярно-кінетичної теорії нам 

відомо, що молекули рідини безперервно хаотично рухаються з різними 

швидкостями. Якщо якась  молекула має більшу швидкість і  опиниться біля 

поверхні , то вона може подолати притягання сусідніх молекул і вилетіти з 

рідини. Молекули, що вилетіли з  поверхні рідини, утворюють над рідиною 

пару. У решти молекул рідини під час зіткнень змінюються швидкості. 

Швидкості молекул рідини весь час змінюються через зіткнення, деякі з 

молекул при цьому набувають більшої швидкості, що у декілька разів 

перевищують середнє значення. Саме ці молекули й вилітають з рідини під час 

випаровування. Оскільки рідину залишають найшвидші молекули, середня 

кінетична енергія молекул, що залишилися, зменшується, тобто рідина під час 

випаровування охолоджується. Чим швидше випаровується рідина, тим 

сильніше вона охолоджується.  Оскільки тепловий рух молекул відбувається за 

будь-якої температури, то і випаровування також буде відбуватися за будь-якої 

температури. 

Викладач. Так від чого ж залежить випаровування?  

Попрацюємо в групах. Кожна група отримує запитання і після 

короткого обговорення, представник команди презентує свою відповідь 



(пояснення повинно бути наведене з точки зору МКТ, робить висновок та  

наводить приклади з повсякденного життя. (Слайд 12) 

Варіанти запитань: 

1. У дві однакові склянки налили однакові об’єми води. Одну склянку   

поставили на столі в  кімнаті, а іншу поблизу батареї опалення. В якій посудині 

вода випаровуватиметься швидше? Чому?  

 

2. У дві посудини, що мають різну площу поверхні налили однакові об’єми 

води. В якій посудині вода випаровуватиметься швидше? Чому?  

 

3. У три однакові склянки налили однакові об’єми води, олії, спирту. Посудини 

розмістили в однакових умовах. Де рідина випаровуватиметься швидше? 

Чому? 

 

4. У дві однакові склянки налили однакові об’єми. Одну залишили у кімнаті на 

столі, а над іншою постійно створили постійний потік повітря. В якому 

випадку рідина випаровуватиметься швидше? Чому? 

Викладач. Отже підсумовуємо. (Слайд 13) 

Висновок 1. Чим вища температура рідини, тим швидше вона випаровується. 

Висновок 2. Чим більша площа поверхні рідини, тим швидше рідина 

випаровується. 

Висновок 3. Чим сильніше взаємодія молекул рідини одна з одною, тим 

повільніше відбувається випаровування, тобто випаровування залежить від 

речовини. 

Висновок 4. За однакової температури, наявність дії сторонніх сил збільшує 

швидкість випаровування. 

   Ще одним видом пароутворення є кипіння 



Кипіння -   це пароутворення з усього об'єму рідини, яке відбувається за певної 

для даної рідини температури . 

З'ясуємо, від чого залежить температура кипіння. 

Якщо атмосферний тиск не міняється, то незалежно від способу й швидкості 

нагрівання кожна рідина завжди кипить при строго визначеній температурі. 

Отже, температура кипіння - одна з характеристик речовини. 

Тому, наприклад, під час готування їжі на печі потрібно зменшувати вогонь 

після того, як вода закипить. Це зекономить паливо  і зменшить інтенсивність 

пароутворення, а температура води залишається постійно однаковою протягом 

усього часу кипіння. 

  Температуру, при якій рідина кипить, називають температурою кипіння. 

Кожна речовина має свою температуру кипіння. (Слайд 14, 15) 

На замітку кухарю! 

Температура кипіння олії: 

Рафінована соняшникова – 232оС 

Рафінована кукурудзяна – 232оС 

Рафінована оливкова – 242оС 

Рафінована соєва – 257оС 

Кокосова – 160оС 

Рисова – 255оС  

Усім відома каструля -скороварка з особливою кришкою, що герметично 

закривається, завдяки якій пара, що утворюється в посудині  виходить назовні 

тільки через клапан, що дозволяє  підтримувати підвищені тиск і температуру 

всередині скороварки. Внаслідок цього швидкість приготування  їжі 

багаторазово збільшується.   

Зовнішній тиск перешкоджає росту бульбашок пари всередині рідини, тому 

при підвищеному тиску рідина кипить при більш високій температурі, а при 

зменшенні цього тиску температура кипіння знижується. Справа в тому, що 

бульбашки починають рости тільки тоді, коли тиск усередині бульбашки стає 

не набагато більшим за зовнішній тиск. Т 



Висновок:  чим більший зовнішній тиск, тим при більш високій температурі 
кипить рідина. 
 
Проблемне запитання  

Викладач. Перед вами щільно закупорена посудина з рідиною. Які процеси в 

ній відбуваються? Поясніть. 

Чому за даних умов кількість води у пляшці не змінюється?  (Слайд 19-22) 

 

Конденсація – процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Під 

час конденсації, навпаки, енергія  виділяється.  

За певної концентрації молекул пари настає  динамічна рівновага: кількість 

молекул, які  випаровуються за одиницю часу дорівнює кількості молекул, що 

повертаються до рідини.  В цей час макроскопічні параметри рідини та пари   

перестають змінюватися, за умови незмінної температури.   

Пара , яка перебуває у стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною називається 

насиченою .  

       В закритій посудині пара над поверхнею рідини стає насиченою.  

 Якщо ж кількість молекул, які покинули рідину більша за кількість молекул , 

що повертаються , тобто коли процес випаровування інтенсивніший за 

конденсацію то пару вважають ненасиченою.  

Висновок: Вода в посудині перебуває в динамічній рівновазі з парою. 

 VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ  

Викладач.  Пропоную вам трішки відпочити та активізувати роботу півкуль 

вашого мозку. Попрошу вас відкрити чернетки. Згадайте тему сьогоднішнього 

уроку, закрийте очі і спробуйте наосліп написати тему уроку на чернетці. 

Увага. Розпочинаймо! (Слайд 23) 

     Учні виконують вправу з заплющеними очима. 

(Дана вправа побудована на принципі посилення органів чуття, за обмеження  

зору). Мозок по іншому сприймає інформацію і активізує приховані ресурси ). 

1. Закріплення матеріалу проведемо з використанням  «Кубика Блума»  



Погляньте на предмет у моїх руках. На кожній грані кубу розміщено завдання. 

(Слайд 24) 

Запитання для  закріплення: 

Назви: 

● Який процес називають пароутворенням? 

● Яку пару називають насиченою? 

● Від чого залежить випаровування? 

● Що таке кипіння? 

Поясни: 

● Чи буде випаровуватися вода у стакані, якщо, його перемістити в 

прохолодне приміщення? 

● Що швидше охолоне в однакових умовах: жирний суп чи чай?  

● Якщо закрити банку кришкою, то рівень води в ній не буде знижуватися. 

Чи означає це, що кришка «зупиняє» випаровування води? 

● Де швидше висохне білизна на сонці чи в тіні? 

Чому: 

● Чому сухий грунт швидше прогрівається, ніж вологий? 

● Чому залишаючись певний час у мокрому одязі та взутті, можна 

застудитися? 

● Чому «плачуть» вікна? 

Придумай:  

● Спосіб як знизити температуру в приміщенні в літню спеку. 

● Як швидще охолодити гарячий чай ? 

Поділись: 

● Як  будете жарити картоплю накриваючи сковорідку кришкою чи ні, 

якщо хочете отримати хрумку картоплю? 

● Як визначити трубу з холодною і гарячою водою в теплому приміщенні, 

не торкаючись труб? 

Запропонуй : 



● Яким чином можна зменшити пароутворення на кухні, під час 

приготування їжі? 

● Яким способом можна охолодити напої в літню спеку?

2. А зараз я пропонує пройти онлайн

 Для цього вам необхідно ввести код або відсканувати QR

 

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКУ УРОКУ

Самооцінювання.  

Робота з чек-листами. 
(Слайд 26) 

Оскільки оцінювання роботи є невід’ємною складовою кожного заняття, кожен 

з нас має навчитися об’єктивно оцінювати  власні здобутки. Попрацюємо 

індивідуально. Перед собою ви бачите чек

Подумайте та проаналізуйте свою роботу під ча

її.  

Викладач   аналізую чек-листи, підбиваю підсумки.

Оцінка ( словесна) навчальних досягнень учнів.

Я вдячна     ………………………..  за активну співпрацю на уроці. Ви вільно 

володіли набутими знаннями та використовували  їх для розв’язання нових 

навчальних проблем. Порівнювали та робили висновки з порівнянь. 

     ……………….. теж добре володіють навчальним матеріа

активними, але вам не вистачало  для оформлення правильної відповіді 

окремих знань, тому вам треба ще попрацювати над цим.  

Яким чином можна зменшити пароутворення на кухні, під час 

Яким способом можна охолодити напої в літню спеку? 

А зараз я пропонує пройти онлайн-тестування не платформі classtime

Для цього вам необхідно ввести код або відсканувати QR-код 

 

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКУ УРОКУ 

листами.  

Оскільки оцінювання роботи є невід’ємною складовою кожного заняття, кожен 

з нас має навчитися об’єктивно оцінювати  власні здобутки. Попрацюємо 

індивідуально. Перед собою ви бачите чек-листи для самооцінювання. 

Подумайте та проаналізуйте свою роботу під час заняття та об’єктивно оцініть 

листи, підбиваю підсумки. 

Оцінка ( словесна) навчальних досягнень учнів. 

Я вдячна     ………………………..  за активну співпрацю на уроці. Ви вільно 

володіли набутими знаннями та використовували  їх для розв’язання нових 

навчальних проблем. Порівнювали та робили висновки з порівнянь. 

……………….. теж добре володіють навчальним матеріалом, були 

активними, але вам не вистачало  для оформлення правильної відповіді 

окремих знань, тому вам треба ще попрацювати над цим.   

Яким чином можна зменшити пароутворення на кухні, під час 

тестування не платформі classtime 

 

Оскільки оцінювання роботи є невід’ємною складовою кожного заняття, кожен 

з нас має навчитися об’єктивно оцінювати  власні здобутки. Попрацюємо 

листи для самооцінювання. 

с заняття та об’єктивно оцініть 

Я вдячна     ………………………..  за активну співпрацю на уроці. Ви вільно 

володіли набутими знаннями та використовували  їх для розв’язання нових 

навчальних проблем. Порівнювали та робили висновки з порівнянь.  

лом, були 

активними, але вам не вистачало  для оформлення правильної відповіді 



Хотілося б побажати учням   …………   бути більш сміливішими, 

висловлювати власну думку, не боятися допустити помилку. 

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Опрацювати �31,  конспект; 

2. Вправа 31 3), 4),  6); 

3.  Підготувати повідомлення на тему: «Застосування пароутворення і 

конденсації у побуті та на виробництві» (за бажанням). (Слайд 27) 

  



 

 Плавлення  

 Пароутворення  

 Кристалізація  

 Десублімація 

 Конденсація  

 Сублімація 

  

 Додаток 1.  

Процес перетворення з газоподідного 

стану в рідкий 

Процес перетворення з газоподідного 

стану в твердий, без переходу в рідину

Процес перетворення з твердого  стану в 

рідкий 

Процес перетворення з твердого стану в 

газоподібний, без переходу в рідину

Процес переходу з рідкого стану в 

газоподібний 

Процес перетворення з рідкого стану в 

твердий 

 

ня з газоподідного  

Процес перетворення з газоподідного 

стану в твердий, без переходу в рідину 

 

Процес перетворення з твердого  стану в  

Процес перетворення з твердого стану в 

газоподібний, без переходу в рідину 

 

Процес переходу з рідкого стану в  

Процес перетворення з рідкого стану в  



Додаток 2 

Варіанти запитань: 

1. У дві однакові склянки налили однакові об’єми води. Одну склянку   

поставили на столі в  кімнаті, а іншу поблизу батареї опалення. В якій посудині 

вода випаровуватиметься швидше? Чому?  

 

2. У дві посудини, що мають різну площу поверхні налили однакові об’єми 

води. В якій посудині вода випаровуватиметься швидше? Чому?  

 

3. У три однакові склянки налили однакові об’єми води, олії, спирту. Посудини 

розмістили в однакових умовах. Де рідина випаровуватиметься швидше? 

Чому? 

 

4. У дві однакові склянки налили однакові об’єми. Одну залишили у кімнаті на 

столі, а над іншою постійно створили постійний потік повітря. В якому 

випадку рідина випаровуватиметься швидше? Чому? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Додаток 3 

Кубик Блума 

(Інформація взята з освітнього порталу https://op.ua) 

Одним з найпопулярніших прийомів для розвитку критичного мислення 

вважається «Кубик Блума», що був створений відомим американським вченим 

та психологом-педагогом Бенджаміном Блумом. 

Головна мета використання прийому полягає у закріплені матеріалу, вмінні 

аналізувати отриманні знання та використовувати їх на практиці. За допомогою 

такого методу учні навчаться самостійно розв’язувати питанні, спираючись на 

здобутті знання та розвивати логічне і творче мислення. 

Кубик Блума являє собою звичайний кортовий кубик, на гранях якого написані 

певні питання: назви, поясни, чому, придумай, поділися та запропонуй. Ці 

опорні фрази дозволяють зорієнтуватися дитині для формулювання правильної 

відповіді. 

Назви – найпростіше запитання, яке передбачає назвати предмет, назву, термін, 

формулу, подію чи іншу загальну інформацію. 

Поясни – дозволяє аргументовано виразити власну точку зору стосовно даного 

питання, розглядаючи його з різних сторін. 

Чому – дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки певного процесу, та 

перевірити рівень розуміння дитиною взаємозв’язку між певними явищами. 

Придумай – творче запитання, що передбачає формулювання вигадки чи 

припущення стосовно предмета обговорення. 

Поділись – передбачає вираження власного емоційного ставлення до предмета 

обговорення. 

Запропонуй – надає можливість учневі запропонувати власний варіант 

практичного застосування тих чи інших знань. 

Назви: 

● Який процес називають пароутворенням? 

● Яку пару називають насиченою? 

https://op.ua/


● Від чого залежить випаровування? 

● Що таке кипіння? 

Поясни: 

● Чи буде випаровуватися вода у стакані, якщо, його перемістити в 

прохолодне приміщення? 

● Що швидше охолоне в однакових умовах: жирний суп чи чай?  

● Якщо закрити банку кришкою, то рівень води в ній не буде знижуватися. 

Чи означає це, що кришка «зупиняє» випаровування води? 

● Де швидше висохне білизна на сонці чи в тіні? 

Чому: 

● Чому сухий грунт швидше прогрівається, ніж вологий? 

● Чому залишаючись певний час у мокрому одязі та взутті, можна 

застудитися? 

●  Чому сухий грунт швидше прогрівається, ніж вологий? 

● Чому «плачуть» вікна? 

Придумай:  

● Спосіб як знизити температуру в приміщенні в літню спеку. 

● Як швидще охолодити гарячий чай ? 

Поділись: 

● Як  будете жарити картоплю накриваючи сковорідку кришкою чи ні, 

якщо хочете отримати хрумку картоплю? 

● Як визначити трубу з холодною і гарячою водою в теплому приміщенні, 

не торкаючись труб? 

Запропонуй : 

● Яким чином можна зменшити пароутворення на кухні, під час 

приготування їжі? 

● Яким способом можна охолодити напої в літню спеку? 

  



              Додаток 4 

    

Запам’ятав/ла 

те, про що 

дізнався/лася 

Можу 

пояснити 

іншим 

Не розумію 

   

 


	План-схема уроку	
	Кипіння -   це пароутворення з усього об'єму рідини, яке відбувається за певної для даної рідини температури .
	З'ясуємо, від чого залежить температура кипіння.
	Якщо атмосферний тиск не міняється, то незалежно від способу й швидкості нагрівання кожна рідина завжди кипить при строг визначеній температурі. Отже, температура кипіння - одна з характеристик речовини.
	Тому, наприклад, під час готування їжі на печі потрібно зменшувати вогонь після того, як вода закипить. Це зекономить паиво  і зменшить інтенсивність пароутворення, а температура води залишається постійно однаковою протягом усього часу кипіння.

