
Заняття факультативу «Основи загальної хімії»  

Тема «Будова речовини. Молекулярне моделювання.» 

Мета:  

- ознайомити учнів з моделюванням як методом наукового пізнання, 

систематизувати знання про будову атома, речовини, валентність, 

ізомерію, теорію будови органічних сполук; 

- сформувати вміння створювати моделі атомів та молекул з підручних 

матеріалів та за допомогою комп'ютерних технологій; 

- розвивати логічне, образне мислення, креативність, вміння 

співпрацювати, висувати ідеї та втілювати їх на практиці. 

Матеріали та обладнання: 

Комп’ютери з доступом в Інтернет, кулестрижневі моделі, матеріали для 

створення моделей: намистини, скріпки, зефір маршмалоу, паперові тарілки, 

зубочистки, канцелярські кнопки, нитки, проволока, картки з картону, 

пластилін, сірники, клей, паперові стрічки, степлер, скотч. 

Хід заняття 

І. Вступне слово вчителя. 

(Слайд 2) Що спільного між об’єктами зображеними на слайді?  

Коли людина створює моделі? Наведіть приклади моделей і поясніть, для 

чого вони були зроблені  

(Слайд 3) 

Отже, до моделювання звертаються тоді, коли досліджувати реальний об'єкт 

з усією сукупністю його властивостей недоцільно, незручно або неможливо. 

Це стосується у тому числі і моделювання атома чи молекули, адже їх розмір, 

як правило, незрівнянно менше тієї межі, який можна розглядати оком, 

навіть використовуючи найкращий оптичний мікроскоп - адже довжина 

хвилі видимого світла істотно перевершує характерні розміри більшості 

молекул. 

(Слайд 4) 

Особливу роль в хімії відіграє молекулярне моделювання. Ще стародавні 

греки припустили, що матерія складається з атомів. Але до XX століття 

існування атомів і молекул було до кінця не підтверджено. І тільки у середині 

ХХ століття були закладені ази молекулярного моделювання. Першими 

молекулярними моделістами були хіміки, які малювали структуру молекули 

на папері. Однак така проста форма запису часто не може дати поняття про 



будову молекули (як, наприклад, «емпірична» формула гемоглобіну - 

C3032Н4816N780О872N780S8Fe4 - практично нічого не говорить про його 

будову). Протягом третьої чверті XX століття структуру молекул передавали 

практично виключно за допомогою так званих «фізичних моделей», тобто 

буквально «збирали» молекулу в збільшеному масштабі з використанням 

підручних матеріалів: пластмасових кульок, мідних стрижнів і тому 

подібного.  

(Слайд 5) 

Цікава історія відкриття альфа-спіральної структури білка. Відомий хімік 

Лайнус Полінг в одному з відеозаписів розповів, що захворів і лежав удома з 

жахливою нежиттю і читав детективи. У якийсь момент йому це набридло, 

він взяв листок і почав малювати поліпептидний ланцюг білків і а потім 

вирішив цей листок згортати. І тут йому стало очевидно, що ось вона - альфа-

спіраль - саме таким чином ланцюг за допомогою водневих зв'язків утворює 

спіраль вторинної структури. Цей приклад доводить, що моделювання є 

способом наукового пізнання і допомагає робити наукові відкриття. 

Створення моделей білка, ДНК, фулерену було високо оцінено науковою 

спільнотою і їх автори Л. Полінг, Д. Ватсон, Ф. Крік, Р.Смолі та багато інших 

нагороджувались за свої відкриття Нобелівською премією. 

(Слайд 6) 

Найбільш поширені просторові моделі:  

- Масштабні Space-filling model – «модель, що заповнює простір», calotte 

model - модель-шапочки, CPK (перші літери прізвищ хіміків Роберта 

Корі, Лінуса Полінга і Уолтера Колтуна). Ці моделі відображають 

взаємне розташування атомів, ефективні розміри атомів в масштабах 

пропорційних реальним, в деякій мірі валентні кути та інше, але не 

відображають електронну структуру модельованих з'єднань. 

- Структурні (каркасні) моделі, моделі Дрейдінга. На відміну від CPK, не 

враховують об'ємність атомів. Такі моделі зручні для візуалізації 

складних структур типу біополімерів.   

- Кулестрижневі моделі, моделі Петрес подібні зі скелетними моделями, 

є їх різновидом.   

- Стрічкові моделі, або стрічкові діаграми Показують укладання 

полімерного ланцюга в просторі.    

- Глобулярні моделі відображають загальну форму молекули без 

деталізації структури до рівня окремих атомів   

- Орбітальні моделі відтворюють електронну структуру модельованих 

з'єднань відповідно до сучасних, заснованих на квантовій механіці 

уявлень   



 

Треба пам’ятати, що будь-яка модель молекули - це абстракція, яку не слід 

сприймати абсолютно буквально як реальну молекулу. 

(Слайд 7) 

Молекулярне моделювання зацікавило не тільки вчених. Краса молекул не 

залишила байдужими митців і зараз в багатьох країнах світу побудовані 

скульптури, які зображують молекули. (слайди 7- 16). 

(Слайд 17) 

Ми з вами також сьогодні спробуємо доторкнутись до атомів і молекул 

своїми руками та створити різноманітні моделі. Певною мірою ми будемо 

дотримуватись правил, а саме: враховувати валентність атомів та за 

можливістю притримуватись загальноприйнятих кольорів.  

(Слайд 18-20)  

А матеріалами для наших моделей нам слугуватимуть звичні для нас речі і 

навіть деякі продукти. 

ІІ. Робота в групах за інструктивними картками  

ІІІ. Рефлексія 

(Слайд 21) 

Закінчіть одне з речень (на вибір учня) 

- Мені сподобалось … 

- У мене виникли труднощі з … 

- Вважаю свою роботу в групі … 

- Як на мене, моделювання  - це … процес (висловіть своє ставлення) 

- Після створення моделі я … (краще, гірше) став (ла) розуміти 

теоретичні положення будови речовини 

- Наша модель (моделі) … (зручна, красива, складна …) 

IV. Ознайомлення з комп’ютерним моделюванням молекул. 

(Слайд 22) 

Комп’ютерне молекулярне моделювання — сукупність методів комп'ютерної 

графічної візуалізації та представлення геометрії молекул у тривимірному чи 

двовимірному просторі. Експериментальні дані для цього отримують 

методами рентгеноструктурного аналізу та спектроскопії, а теоретичні —

методами квантової хімії та молекулярної механіки. Молекулярне 

моделювання на комп'ютері має переваги порівняно з традиційними 

моделями, адже окрім відтворення структури надає можливість відтворити 



функції молекул та їх взаємодію. Така робота вимагає не тільки знання хімії і 

програмування, а й передбачає наукові пошуки закономірностей, висування 

гіпотез, усунення протиріч і неточностей і можуть проходити десятиріччя 

для створення моделей. Наприклад,  Мартін Карплюс, Майкл Левітт, Ар'є 

Уоршел почали займатися комп’ютерним моделюванням молекул ще в 70 

роках ХХ сторіччя і тільки у 2013 році отримали Нобелівську премію за 

"розробку мультимасштабних моделей складних хімічних систем".  

(Слайд 23) 

Ще одним доказом масштабності і тривалості комп’ютерного моделювання 

молекул є фільм «Внутрішнє життя клітини», який створили Девід Болінскій, 

Джон Ліблер і Майк Астрахан для факультету Молекулярної і клітинної 

біології Гарвардського університету. 8,5 хвилин анімації зайняли 14 місяців 

роботи. (фрагмент відео) 

 (слайд 24) 

Існує велика кількість молекулярних редакторів, в яких можна побудувати 

молекули і, наприклад, простежити за тим, як молекула поводиться в розчині 

або як дві молекули розпізнають один одного. Спробуйте і ви створити 

комп’ютерні моделі молекул H2O, NH3, CO2, H2SO4,C2H4, C6H14 у 

редакторі MolView http://molview.org  У YouTube є багато відео майстер-

класів, які допоможуть вам розібратися у тому, як працювати у цьому 

редакторі.  

(Слайд 25) 

Якщо ж вас зацікавила тема молекулярного світу і сьогоднішнього уроку 

замало, запрошую вас відвідати сайт Nanospace 

http://nanospace.molecularium.com  

 

http://molview.org/
http://nanospace.molecularium.com/

