
Лабораторна робота №3  
Тема:  Складові інформаційних технологій. Технології створення текстового документу з 
використанням об’єктів: діаграми, формули, установок хімічного синтезу, та лабораторних 
установок для хімічного аналізу. Спеціальні хімічні програми. 
Місце проведення: Комп’ютерна лабораторія кафедри неорганічної та фізичної хімії. 
Мета: Вивчити основні властивості спеціальних хімічних програм. Навчити студентів 
використовувати сучасні інформаційні системи. 
Базовий рівень знань та вмінь. 
1. Навички роботи з ОС Windows. Вміння працювати з програмою Провідник. 
2. Поняття про мультимедійні технології. Особливості обладнання мультимедійного 
комп’ютера. 
3. Вміння працювати з дисководом компакт-дисків. 
 
Вихідний рівень знань та вмінь. 
Студенти повинні знати: 
1. Структура робочого вікна, головного меню і панелі інструментів редактора Model ChemLab. 
2. Створення нових файлів документів і їх збереження в редакторі Model ChemLab.  
3. Налаштування параметрів програми: панелі інструментів, вікна документів, загальні 
настройки.  
4. Налаштування параметрів тексту для написів та міток.  
5. Підбір лабораторного обладнання для виконання лабораторної роботи з хімії. 
6. Виділення фрагментів структури.  
7. Відтворення ходу хімічного експерименту на робочому столі. 
8. Побудова графіків.  
9. Використання шаблонів документів в редакторі Model ChemLab.  
10. Експорт даних з редактора Model ChemLab у текстові редактори. 
 
Студенти повинні вміти: 
1. Створювати нові файли документів, змінювати їх режим відображення, зберігати їх. 
Налаштовувати програму.  
2. Підбирати лабораторне обладнання, складати віртуальні хімічні установки та редагувати їх.  
3. Виділяти окремі фрагменти чи об'єкти в структурі.  
4. Добавляти до обладнання текстові написи.  
5. Створювати фрагменти хімічного експерименту відповідно до програми вивчення хімії.  
6. Малювати графіки до відповідних досліджень.  
7. Працювати з мультимедійними компакт дисками. 
8. Працювати з електронними підручниками та енциклопедіями. 
 

Теоретичні відомості 
Професійна орієнтація студентів. Будь-яка педагогічна технологія є інформаційною, 

оскільки пов’язана із передачею та переробкою інформації учню чи студенту. Запровадження 
комп’ютерів як допоміжних засобів навчального процесу, внесло свої корективи у дефініцію 
поняття «інформаційна технологія навчання» - сукупність методів і технічних засобів збирання, 
організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою 
комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій. 

Інформаційні технології в навчанні представляють собою свого роду відгук на зміни в 
системі вищої професійної освіти, що стосуються оптимізації управління пізнавальною 
діяльністю студентів. Темпи ускладнення процесів, що протікають в сучасному суспільстві, 
необхідність обробки значних обсягів інформації для прийняття рішень у всіх сферах діяльності 
позначили проблему швидкого «застарівання» знань у суспільстві з високою технологічною та 
інформаційною культурою. Тому проблема вдосконалення методичного підходу до викладання 
дисциплін на основі концепції інформаційно-модульної побудови освітнього процесу з 



використанням сучасних інформаційних технологій навчання, орієнтованих на підготовку 
фахівця високого рівня, затребуваного на сучасному ринку праці, є досить актуальною 

Розвиток сучасної комп’ютерної техніки дав можливість створення електронних 
мультимедійних підручників, енциклопедій та інших спеціалізованих програмних продуктів. В 
програмному забезпеченні такого типу поєднуються звичні текстові документи, фотографії, 
звуко- та відеозаписи реального часу, різноманітні інтерактивні пошукові та експертні системи. 
Електронні мультимедійні підручники, енциклопедії – принципово новий крок в розвитку як 
хімічної освіти, так і практичних аспектів. 

EQ Tabla Чудовий варіант періодичної системи елементів. Містить докладну 
інформацію про елементи таблиці, а також різноманітні супутні довідкові матеріали. У 
програмі вказано назву елемента на декількох мовах (російська, латинська, японська, 
англійська, французька, німецька, іспанська, китайська, грецька, арабська); вміст: в земній корі, 
воді і атмосфері; теорія розвитку періодичної системи елементів; атомний радіус; атомний 
обсяг; ковалентний радіус; 1,2,3 потенціал іонізації. 

Хімічний калькулятор 2.5 
Дана програма призначена для отримання миттєвого рішення рівнянь хімічних реакцій 

неорганічної хімії з розстановкою коефіцієнтів . Всі здійснюється за принципом - "знайшов - 
натиснув - отримав" , як у звичайному калькуляторі , за винятком кнопки виведення результату 
"=" . Від аналогів програма відрізняється тим , що в ній практично не доводиться самостійно 
вводити формули речовин , а використовувати вже готові , що заощаджує час. На початку може 
здатися складним знайти потрібну кнопку речовини. Для цього можна скористатися пошуком . 
Але надалі до розташування кнопок звикаєш , тим більше що вони відсортовані за класами та 
активності реагування. 

Зміст роботи:  
 

1. EQ Tabla 
1.1. Загальний вигляд програми: 

 

 
 1.2. Кнопка «Легенда» показує яким кольором позначені метали, неметали, гази, тверді 
речовини і т. д. 



  
  
 1.3. Дослідження властивостей хімічного елемента: 

Виберіть хімічний елемент та дослідіть його властивості. 
 

 
 
 
1.4. Температура 
Дослідіть зміни агрегатного стану речовин  під час підвищення та пониження температури. 



 
   

 1.5. Графік. 
 Загальний вигляд графіка на якому можна вибирати кулькову та лінійну діаграми чи 
гістограму: 

 

 
 
1.6. Калькулятор  

− Покажіть число Авогадро. 
− Обчисліть відносну атомну масу гідроген хлориду, натрій карбонату, магній 

сульфату, барій нітрату, купрум(ІІ) гідроксиду. 



 
 

2. Химия 4.2. 
 
1. У меню активуємо функцію «Відновити речовину» - дана опція встановлює початкову 
формулу речовини за продуктами.  
Введіть дані за зразком та натисніть «розрахувати». Встановіть за результатом формулу 
органічної сполуки та назвіть її. 
 

 
 
2. У меню активуємо функцію «Спалити речовину» - дана опція обчислює кількість 
продуктів згорання для сполуки із заданою масою. Введіть дані за зразком та натисніть 
«розрахувати». Які речовини і в якій кількості утворяться у результаті згорання етану? 
 



 
 
 

3. PrepSol 2.1 
Виконайте розрахунки для натрій гідроксиду. 
 
1. Розрахунки за молярною концентрацією: 
 

 
 
2. Розрахунки за нормальністю: 
 



 
 

3. Розрахунки за титром: 

 
 
 

4. Хімічний калькулятор 4.2 
Запишіть рівняння взаємодії: 
калій гідроксиду з калій перманганатом (за зразком): 



 
 

− натрій сульфіту з калій перманганатом в різних середовищах; 
− розкладу алюміній гідроксиду; 
− хлору з натрій гідроксидом; 
− алюміній оксиду з натрій гідроксидом; 
− розклад кальцій карбонату; 
− натрій пероксиду з водою; 
− калій пероксиду з хлоридною кислотою; 
− розклад гідроген пероксиду. 

 
5. Chemical Equation Expert. 

Дана програма дозволяє швидко розставити коефіцієнти у великих рівняннях реакції, функція 
пошуку дозволяє знайти потрібне рівняння реакції. 
Введіть дані за зразком. Натисніть «Баланс». Прогляньте «Результати». 

 
 



Введіть вихідні дані за зразком.  

 
Обчисліть коефіцієнти. Прогляньте результати. Активуйте «Обчислення». Стрілками «Вперед» 
та «Назад» виберіть задане рівняння. Зверніть увагу на занесені дані в таблицю.  
 

 
Обчисліть, яка маса продуктів утвориться при розкладі 20 г калій перманганату. 
 
Складіть власну задачу з довільною умову та зробіть потрібні розрахунки. Зробіть висновки. 


