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ВСТУП 

Актуальність теми. Основним завданням викладання хімії у сучасній 

школі виступає забезпечення розуміння учнями хімічних фактів у світі 

найновіших теорій, сформованості у них логічного та критичного мислення. 

Відомо, що вчити можна лише того, хто бажає вчитися. Учні не 

виняток із цієї істини. Матеріал на уроках хімії не завжди цікавий, є 

ускладнений, а тому серед учнів помічається байдужість, 

недисциплінованість, нерегулярність у володінні знаннями з хімії.  

Стандартне застосування методів навчання, навіть при їх ідеальній 

організації, набридає учням. Тому, завдання вчителя хімії організувати і 

провести урок з максимальним інтересом та рівнем засвоєння знань учнів. 

У відповідності з новими потребами до змісту навчання 

сьогоднішнього школяра зростає значення лабораторно-практичних робіт у 

процесі навчання. Особливість предмету «Хімія» полягає в тому, що 

формування теоретичних хімічних знань відбувається у взаємозв’язку 

дослідно-експериментального і теоретичного пізнання [1]. Сучасний учень 

повинен мати міцну теоретичну підготовку, а експеримент є сходинкою до їх 

отримання, є необхідним поживним середовищем для здобуття теоретичних 

знань [2˗4]. 

Метою цієї роботи є аналіз історичного розвитку уроків хімії як 

основної форми організації навчально-виховного процесу та його місце в 

сучасній школі з урахуванням сучасних технологій навчання.  
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РОЗДІЛ І. НАУКОВІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Протягом життя основною сферою діяльності молоді є навчання. 

Навчання – складний і багатогранний процес взаємодії вчителя й учнів, у 

результаті якого мають розв'язуватися такі завдання: оволодіння учнями 

знаннями, уміннями, навичками й методами самостійної пізнавальної 

діяльності, а також забезпечення розвитку інтелектуальних можливостей 

вихованців, формування наукового світогляду [5˗7].     

Оскільки в цьому процесі взаємодіють два головних суб'єкти – вчитель 

і учні, слід чітко вирізняти провідні функції кожного з них. 

Учитель має виконувати, передусім, спонукально-організуючу функцію 

(викладання), а учень – функцію діяльності особистості з оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками (учіння) [5˗7].  

Провідне місце у процесі навчання має займати самостійна пізнавальна 

діяльність учня. Адже сучасна людина живе і діє в умовах інформаційного 

буму та інформаційних технологій. Тому, процес освіти має перманентний 

характер: людина має навчатися впродовж усього свого життя. А для цього 

варто добре володіти методами навчальної праці, своєрідними інструментами 

пізнання надбань духовної культури [8]. 

Таким чином, два провідні аспекти навчально-виховного процесу в 

загальноосвітній школі – інтелектуальний розвиток особистості й опанування 

ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності – повинні 

займати провідне місце в системі функціональних обов'язків педагога [7˗13].  

 

1.1. Мотиви навчання учнів 

Відмомо, що від такого соціально-психологічного чинника, як «мотив 

навчання» неабияк залежать успішність та ефективність навчальної 

діяльності учнів. Мотивами можуть виступати потреби та інтереси, 

прагнення та емоції, установки та ідеали.  
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Розрізняють такі види мотивів [14; 15]: 

1. Пізнавальні – це мотиви, які пов´язані зі змістом навчальної діяльності і 

процесом її виконання. До такої групи відносять мотиви, які полягають в 

орієнтації учнів на оволодіння новими знаннями (інтерес до нових цікавих 

фактів, явищ, інтерес до істотних властивостей явищ, об´єктів, інтерес до 

перших дедуктивних висновків, інтерес до закономірностей у навчальному 

матеріалі, до теоретичних принципів, ключових, фундаментальних ідей 

тощо).  

2. Соціальні – це мотиви, які пов´язані з різними соціальними взаємодіями 

учня з іншими людьми. До цієї групи належать навчально-пізнавальні 

мотиви, які полягають в орієнтації школярів на засвоєння способів 

здобування знань, на інтерес до них. 

3. Творчі – це мотиви, які пов’язані із заняттям науково-дослідною роботою. 

4. Спонукальні – це мотиви, які пов’язані із впливом на свідомість учня 

деяких чинників, а саме: вимог батьків, авторитету вчителів, колективу 

однолітків та ін. 

5. Мотив розуміння – це мотив, успіх якого залежить від спонукальних 

мотивів (потреби людей, їхні інтереси, допитливість, жадоба до знань). У 

розумовій діяльності дуже важливу роль відіграють такі її мотиви, як: 

потреба зрозуміти, допитливість, інтерес до науки, любов до знання, до 

книжки, усвідомлення необхідності ґрунтовно засвоїти знання з різних 

предметів, почуття відповідальності за їх засвоєння тощо. 

6. Професійно-ціннісні – це мотиви, які відображають прагнення людини 

отримати гарну професійну підготовку для участі у продуктивній сфері 

діяльності. 

7. Меркантильні – це мотиви, які пов’язані з безпосередньою матеріальною 

корисливістю особистості. 

Не менш важливим є той факт, що провідною діяльністю для всіх 

шкільних періодів, є уміння, однак специфіка кожного періоду визначається 

тим, засвоєння яких сторін дійсності здійснюється дитиною у ході навчання. 
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Наприкад, для середнього шкільного віку провідною діяльністю виступає 

взаємодія і спілкування учня. Мотиви навчальної діяльності визначають її 

значення для учня, його ставлення до навчання, а тому й енергію, 

старанність, з якою він вчиться, розуміє вагомість того, що вивчається ним, і, 

зрештою, результати навчання. Повноцінні мотиви навчання органічно 

пов´язані з його цілями і змістом, розширюють можливості засвоєння знань, 

оволодіння вміннями, раціональними способами [15]. 

 

1.2. Оптимізація та інтенсифікація навчання 

На сьогодні, відбувається швидка перебудова навчального процесу, яка 

здійснюється на основі сучасних інформаційних технологій, за допомогою 

яких розроблено величезну кількість різноманітних навчальних програм і 

посібників. Звісно, що кожен учитель розробляє свої власні програми, 

спираючись на які підбирає навчальні та дидактичні матеріали. Існує безліч 

різних програм, електронних підручників, навчальних ігор, презентацій, 

дослідів які стають у нагоді кожному вчителю, який має на меті зробити свій 

урок сучасним, цікавим та простішим до засвоєння. 

Стрімкий розвиток науки, збільшення обсягу різноманітної інформації, 

актуалізація проблеми продукування інтелектуального багатства суспільства 

викликала необхідність інтенсифікації навчального процесу [14]. 

Інтенсифікація – це досягнення необхідних результатів за рахунок 

якісних факторів, інакше кажучи, за рахунок напруження розумових 

можливостей особистості [14]. 

Для того, щоб напруженість праці вчителя і учнів залишалася на 

такому рівні, щоб це не призвело до перенавантаження, не відображалася на 

їх самопочутті і, водночас, щоб їх праця залишалася високоефективною, 

потрібно обирати оптимальні варіанти навчання [16; 17].  

Слід зазначити, що всі чинники інтенсифікації навчання необхідно 

застосовувати у взаємозв’язку, оскільки проблему інтенсифікації неможливо 

розв’язати використанням кожного чиннику окремо. Їх поєднання потрібно 
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співставляти для окремих умов класу, вікової характеристики учнів, 

специфіки предмету, професійної підготовки вчителя. Саме це сприятиме 

успіху у підвищенні ефективності навчальної діяльності школярів. 
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РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ВИВЧЕННЯ УРОКУ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

У ХХІ сторіччі Національна доктрина розвитку освіти України одним із 

пріоритетних напрямів удосконалення освітньої системи визначила 

«оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу». 

Сучасний стан розвитку хімічної науки та теорії і методики навчання хімії 

висувають підвищені вимоги до оновлення змісту хімічної освіти, 

удосконалення програм і підручників, доповнення навчальної літератури 

посібниками, призначеними розвивати в учнів інтерес до хімії, проведення 

інтеграції та диференціації знань, формування у школярів цілісних знань про 

хімічні явища і роль хімії.  

Для вирішення таких завдань і визначення перспектив подальшого 

розвитку шкільної хімічної освіти важливими є ретельний аналіз історичного 

досвіду формування змісту цього предмета.  

Аналіз історико-педагогічної і методичної літератури, періодичних 

видань засвідчує, що в доробку українських учених у галузі теорії і методики 

навчання хімії є значні здобутки, які стосуються змісту та методики навчання 

учнів хімії у пострадянський період, проте відсутні цілісні дослідження 

проблеми становлення, формування та розвитку змісту шкільної хімічної 

освіти в Україні у 60-х рр. ХІХ – на початку 60-х рр. ХХ ст. Водночас, зміни 

у системі освіти України детермінують потребу у з’ясуванні загальних засад 

конструювання змісту шкільного курсу хімії у минулі роки. Пояснюється це, 

по-перше, тим, що хімія, як навчальний предмет, є елементом системи освіти, 

а будь-яка система освіти – це продукт історії, що існує в певному 

культурному і соціальному контексті, а при зміні загального контексту 

існування системи освіти змінюється і зміст навчального предмета; по-друге, 

історичний підхід до проблеми побудови змісту шкільного курсу хімії 

передбачає необхідність проведення аналізу історії його становлення і 

розвитку в Україні [18].  
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2.1 . Історія розвитку уроку хімії 

В історії педагогічної думки творцем класно-урочної системи навчання, 

яка зародилась ще у XVII ст., вважається чеський педагог, основоположник 

педагогіки як науки Ян Амос Коменський [19]. Він перевірив, удосконалив і 

використовував її основні принципи [20]: природності освіти, поділу учнів 

одного віку на класи, шкільного часу – на роки, чверті, канікули; встановив 

термін щоденних занять [19] при організації шкіл у Чехії і Польщі. У 

"Великій дидактиці" і в "Законах упорядженої школи" (1633-1638) він 

узагальнив величезний досвід, оформив контури класно-урочної системи, яка 

вже понад 350 років, зазнавши значної модифікації й модернізації [21], діє як 

форма організації навчально-виховного процесу в школах усього світу. Але, 

проблема організаційних форм залишається актуальною і сьогодні. 

У 20-х роках ХХ ст., під впливом реформаторського руху і 

соціологічних підходів до пошуків більш альтернативної освіти, була спроба 

відмовитися від такої форми організації навчання, як урок. Виняткового 

значення мав формально логічний дослідницький метод навчання, який 

забезпечував зв'язок хімії з життям та явищами природи. Поширення 

лабораторно-бригадної організації процесу навчання зумовило, в умовах 

комплексного підходу, застосування запозичених у зарубіжній школі таких 

технологій організації занять, як: дальтон-план, метод проектів тощо. Але, 

така організація не виправдала себе, оскільки знижувала керівну роль 

учителя і не забезпечувала опанування систематичними знаннями і тому, 

знову, на початку 30-х років ХХ ст. урок став основною формою організації 

навчання хімії. Варто відмітити, що розвиток організаційних форм навчання 

хімії відбувався у тісному взаємозв’язку з пошуками змісту і методів 

навчання. Якщо звернутися до лабораторно-бригадної організації навчання, 

то саме тоді ще викристалізувався лабораторний урок, який суттєво змінився 

і зараз займає вагоме місце серед усіх організаційних форм навчання хімії. 

Завдяки цій системі, у сучасну практику викладання хімії, впровадився метод 

проектів як сучасної педагогічної технології [21; 22]. 
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Саме ідеї лабораторно-бригадної організації навчання частково втілено 

у Комбінованій системі навчання хімії, яка була розроблена в Україні М. П. 

Гузиком [23]. 

Коли ствердилася систематична побудова курсу хімії у 30-х роках ХХ 

ст., В. Н. Верховський розробляв методику лабораторного уроку. Він вважав 

його більш гнучкою організаційною формою навчання, особливістю якої 

виступало поєднання у своїй структурі лабораторні досліди, бесіду, лекцію, 

вправи [21]. 

Наприкінці 30-х років минулого століття вчителі почали 

використовувати таку методику проведення таких уроків хімії, як практичні 

заняття як форми здійснення учнівського хімічного експерименту [21]. 

Новий етап розробки проблеми уроку починається із 40-х років ХХ ст., 

коли С. Г. Шаповаленком (1963 р.) було висунено на перший план не методи, 

а характер навчального процесу з урахуванням його спрямованості на 

розв’язування певних завдань.  На той час, також продуктивно 

розробляються широкі за характером і змістом самостійні роботи учнів [21]. 

Наприкінці 60-х років ХХ ст. на розробку проблеми уроку хімії 

вплинуло вчення про логіку навчального процесу. Н. М. Буринська зазначає, 

що будь-який урок можна розглядати як комбінований [24]. 

Кінець 70-х років ХХ ст. характеризується необхідністю вагомого 

вдосконалення навчально-виховного процесу на уроках хімії, що сприяло 

творчій активізації педагогів [24]. 

У 80-х роках ХХ ст. Н. М. Буринська обґрунтувала основи реалізації 

політехнічного принципу навчання хімії в 50-х–80-х рр. ХХ ст.; Л. П. 

Величко з’ясувала теоретичні і практичні питання навчання органічної хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах; Н. Н. Чайченко висвітлила процес 

формування в учнів теоретичних знань з основ хімії [18].  

Вагомим було дослідження О. Г. Ярошенко стосовно проблеми 

групової навчальної діяльності школярів. Дослідницею було доведено, що 

для цього «…придатні практично всі види навчальних занять. І все ж 
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найбільше часу учіння школярів у складі малих груп відбувається на 

семінарах, заліках і практичних заняттях» [25]. 

Якщо розглядати сьогодення, то результати всіх описаних досліджень 

досить-таки активно впроваджуються у шкільну практику вітчизняної 

хімічної освіти [26] і є підгрунтям до подальшої розробки проблеми уроку. 

Сучасні вчителі звертають більше уваги до інтерактивного навчання. 

Це, звісно, є позитивним і цікавим, особливо в хімії, але не рекомендується 

захоплюватися нестандартними уроками, адже, у деяких випадках, така 

форма організації заняття може виступити головнішою за сам її зміст. Дуже 

цікаво побачити як виконується дослід на великому екрані, але, все ж, краще 

виконати його особисто. 

 

2.2. Основні підходи до класифікації уроків хімії 

Правильність класифікації уроків відображає закономірності розвитку 

об’єктів, що вивчаються, розкриває взаємозв’язки між ними, а також, є 

основою для узагальнювальних висновків і прогнозів [27]. 

Сучасна класифікація уроків здійснюється на основі дидактичної мети. 

Основні типи уроків у сучасній вітчизняній школі [28]:  

1) комбіновані (змішані) уроки;  

2) уроки засвоєння нових знань;  

3) уроки формування навичок і вмінь;  

4) уроки узагальнення і систематизації знань;  

5) уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;  

6) уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь. 

Така класифікація є найзручнішою для планування, прогнозування 

діяльності вчителя, обгрунтування методики кожного уроку.  

Кожен тип уроку має свою структуру, тобто етапи побудови уроку, їх 

послідовність, взаємозв'язки між ними. Характер елементів структури 

визначається завданнями, які слід постійно вирішувати на уроках певного 

типу, щоб найбільш оптимальним шляхом досягти тієї чи іншої дидактичної, 
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розвиткової та виховної мети уроку. Визначення і послідовність цих завдань 

залежать від логіки і закономірностей навчального процесу. Зрозуміло, логіка 

засвоєння знань відрізняється від логіки формування навичок і вмінь, а тому і 

різниться структура уроків відповідних типів. Кожний тип уроку має свою 

структуру [28˗31].  

Методика визначених типів уроків складається з трьох частин:  

 Організація роботи – 1-3 хвилини. 

 Основна частина, яка складається з наступних етапів: формування знань, 

навичок і вмінь, їх засвоєння, повторення, закріплення і контроль; 

застосування на практиці тощо. Тривалість основної частини ˗ 35-40 

хвилин. 

 Підведення підсумків уроку та оголошення домашнього завдання. 

Тривалість зазначеної частини уроку – 2-3 хвилини. 

Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику проведення 

класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються 

нестандартні уроки [28; 32].  

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має 

нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, 

завдання і методику проведення таких занять [33].  

Найпоширеніші серед них – уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, 

уроки – ділові ігри, уроки-занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, 

уроки-консультації, комп'ютерні уроки, уроки-консиліуми, уроки-твори, 

уроки-винаходи, уроки-заліки, театралізовані уроки, уроки взаємного 

навчання учнів, уроки творчості, уроки-конкурси, уроки-концерти, уроки-

екскурсії тощо [28; 34]. 

Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, 

формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче 

мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої 
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професійної діяльності. Тому, такі уроки найбільше подобаються учням і 

викликають у них творчий інтерес [32].  

Отже, використання форм організації навчання є важливою 

дидактичною проблемою, яка безпосередньо впливає на результативний 

компонент навчального процесу. Вона тісно пов'язана з методами і засобами 

навчання, бо кінцевий результат визначається комплексом дидактичних 

умов, серед яких важливе місце займають організаційні форми навчання. 
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РОЗДІЛ ΙΙΙ. АНАЛІЗ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ЧАСТИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Як вже зазначалось, основною формою організації навчально-

виховного процесу в сучасній школі є класно-урочна система, одиницею якої 

виступає урок.  

За статистикою, урок займає 98% усього навчального часу. Сучасний 

урок – це, перш за все, урок, у ході якого створюються реальні умови для 

інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що 

дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями 

[35]. 

Сьогодні, вітчизняні та зарубіжні вчені, поряд з традиційним уроком 

виділяють ще й такі форми організації навчального процесу, як: інтегрований 

урок, лекційно-семінарські заняття, проектні заняття, творчі майстерні, 

автономне навчання та вільна робота учнів [35]. 

У підготовці та проведенні уроку вчитель виконує функції сценариста, 

режисера, постановника та водночас є виконавцем головної ролі в 

написаному ним творі. У процесі виконання цих ролей у діяльності вчителя 

вчені виділяють конструктивну, організаційну, комунікативну та гностичну 

(дослідницьку) функції [35]. 

Розвиток сучасної науки і техніки ставить перед школою нові завдання. 

Випускник сучасної школи повинен володіти певними якостями, зокрема 

[36]: 

 самостійно набувати необхідні знання; 

 вміло застосовувати їх на практиці для розв'язання назрілих проблем; 

 критично мислити, уміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання; 

 бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; 

 самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і 

морального рівня. 

Традиційна парадигма «вчитель – підручник – учень» заміняється 

новою – «учень – підручник ˗ учитель». У навчальному процесі вчитель 
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виступає у новій ролі – організатора самостійної активної пізнавальної 

діяльності учнів, компетентного помічника і консультанта. Його досвід і 

професійні вміння повинні бути спрямовані не тільки на контроль знань і 

вмінь школярів, а й на діагностику їхньої діяльності [37]. 

Необхідно урізноманітнювати форми класичного уроку, поглинання 

знань за рахунок міжпредметних зв'язків відбувається на інтегрованих, 

бінарних уроках, уроках˗панорамах; розвиток творчості учнів, реалізація 

їхніх потреб у спілкуванні – на уроці прес˗конференції; реалізація науково-

пошукової, експериментальної роботи учнів – під час захисту рефератів, 

виконання творчих завдань; контроль знань – на уроці˗консультації, 

уроці˗заліку [38]. 

Такі форми навчання допомагають учню дещо повніше виявити свою 

індивідуальність, позбутися страху перед опитуванням або важким 

завданням, відчути інтерес до уроку й навчання в цілому.  

Альтернативою традиційним методам навчання є метод проектів. В 

основі методу лежить розвиток пізнавальної діяльності учнів, уміння 

самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному 

просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів завжди 

орієнтований на самостійну роботу учнів – індивідуальну, групову, парну, 

яку учні виконують протягом певного часу. Цей метод органічно поєднується 

з груповим підходом до навчання. Він включає в себе сукупність 

дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. 

Щоб досягти певного результату, потрібно навчити дітей самостійно 

мислити, знаходити і розв'язувати проблеми, використовуючи знання з 

різних галузей, здатність прогнозувати результати і можливі наслідки різних 

варіантів розв'язання, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

[39]. 

На уроках хімії використовуються досліди, відповідні 

експериментальні роботи, що пов'язано з аргументацією актуальної теми, 

формуванням проблеми дослідження зазначенням джерел інформації, 
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висуванням гіпотез і обговоренням отриманих даних, оформленням 

результатів досліджень [40˗42]. 

Без сумніву, експеримент – найважливіший шлях здійснення зв'язку 

теорії з практикою при навчанні хімії, перетворення знань у переконання. На 

основі експерименту учні переконуються, що теорії та гіпотези створюються 

на основі фактів, отриманих дослідним шляхом. Тому, розкриття 

пізнавального значення кожного досліду – основна вимога до хімічного 

експерименту [39]. 

Розрізняють такі види шкільного хімічного експерименту: 

 демонстраційний – проводиться вчителем або лаборантом; 

 учнівський – виконується учнями (лабораторні досліди, практичні 

роботи, практикуми). 

Коли учні власноруч здійснюють хімічний експеримент, міцність і 

усвідомленість знань з хімії зростають. 

Таким чином, вище описані методи на практиці ведуть до зміни позиції 

вчителя. Із носія готових знань він перетворюється на організатора 

пізнавальної діяльності своїх учнів, оскільки вчитель переорієнтовує свою 

навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної 

діяльності, на пріоритет діяльності пошукового, дослідницького, творчого 

характеру. 

Зазначимо, що сучасне суспільство характеризується швидкими 

змінами в усіх сферах життя, що, особливо, впливає на розвиток 

інформаційного, зокрема й освітянського простору. Тому, основною вимогою 

сьогодення є апробація й впровадження сучасних інноваційних освітніх 

технологій у навчально-виховний процес.  

Перед сучасною школою дедалі гостріше постає завдання адаптації 

учнів до життя в інформаційному суспільстві шляхом формування 

відповідних компетентностей у процесі навчання. Для того, щоб бути 

сучасним, учням необхідно не лише оволодіти базовими  навичками, але й 
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навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, 

ефективно співпрацювати з людьми різних культур.  

Основним завданням вчителя є підвищення мотивації до навчання 

учнів і залучення їх до самостійної (індивідуальної чи групової) 

дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних 

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), з метою 

підвищення якості навчання учнів. Як відомо, за класно-урочною системою 

організація процесу навчання зазвичай проходить за схемою «вчитель – 

підручник – учень», тоді в умовах сучасного інформаційного суспільства 

змінено методику традиційного навчання: вона зорієнтована на застосування 

комп’ютерних технологій і вносить докорінні зміни в стійку динамічну 

систему «учитель – учень», замінюючи її на систему «учитель – комп’ютер – 

учень», або «учень – комп’ютер – учень», або «учень – комп’ютер».  

Нова схема надає широкі можливості. Комп’ютерні технології 

відіграють нову роль у навчанні й викладанні, урізноманітнюють навчальний 

процес, дозволяють учням співпрацювати з носієм інформації, здійснювати 

вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал і бути активними 

учасниками процесу навчання. Учитель виступає посередником і перестає 

бути джерелом інформації.  

В умовах інформаційного суспільства традиційне навчання поступово 

втрачає свій сенс. Величезний потік інформації вже не можливо вмістити до 

шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять 

дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і 

користуватися ними. Тому, дієвим інструментом поліпшення якості освіти 

визначають застосування нетрадиційних та удосконалених форм проведення 

уроків, які на перше місце ставлять не поінформованість учня, а вміння на 

основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб 

навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу. 

Використання традиційного і нетрадиційного проведення уроку 

покажемо на прикладі уроку на тему: «Фізичні властивості основ. Хімічні 
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властивості лугів» з розділу «Основні класи неорганічних сполук» (додатки 

1, 2).  

З метою з’ясування розвитку знань учнів із запропонованої теми, було 

проведено діагностичний зріз – 10 запитань тестової форми (додаток 3). З 

отриманих результатів, можна сказати, що завдяки проведенню 

нестандартного уроку, учням легше було засвоїти матеріал.  

Встановлено, що правильні відповіді на засвоєння матеріалу 

традиційного викладання, порівняно з класами, де урок проводився з 

використанням інтерактивних різноманітних методів, значно знижена 

мотивація учнів у засвоєнні матеріалу. 

З’ясовано, що широке привнесення інтерактивної технології у 

навчально-виховний процес з хімії забезпечує більш позитивні результати у 

вивченні предмету, що спрямовує активне використання сучасних методів 

організації форм навчання. 
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ВИСНОВКИ 

1. Здійснено теоретичний аналіз стану проблеми дослідження в  психолого-

педагогічній та методичній літературі. Встановлено два провідні аспекти 

навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі – інтелектуальний 

розвиток особистості та опанування ефективними методами самостійної 

пізнавальної діяльності. 

2. З’ясовано основні підходи до класифікацій уроків хімії та їх розвиток з 

урахуванням сучасних технологій навчання.  

3. Проаналізовано методику розвитку уроків хімії з урахуванням сучасних 

технологій навчання.  

4. Доведено ефективність сучасної методики організації уроку хімії. 

Проведено зріз знань із теми під час констатувального і формувального 

етапів дослідження. Встановлено, що завдяки проведенню сучасного 

уроку, учням, успішність яких попередньо була нижча, легше було 

засвоїти матеріал.  
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Додаток 1 

Тема уроку:  

Тема уроку : Фізичні властивості основ. 

Хімічні властивості лугів 

(традиційний) 

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про хімічні 

властивості основ, продемонструвати реакцію нейтралізації, навчити 

записувати рівняння хімічних реакцій за участі основ, увести поняття 

«реакція обміну»; сприяти поглибленню знань з теми «Класи неорганічних 

сполук». 

Тип уроку: набуття нових знань. 

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів 

Менделєєва, таблиця розчинності, розчини натрій гідроксиду, 

фенолфталеїну, лакмусу, метилового оранжевого, сульфатної кислоти, 

купрум (ІІ) сульфату, пробірки. 

ХІД УРОКУ 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Фронтальна бесіда 

♦ Як відрізнити основи від інших класів неорганічних речовин? 

♦ Які фізичні властивості основ? 

♦ Назвіть луги. 

♦ Охарактеризуйте застосування основ. 

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

♦ Які хімічні властивості основ? Що таке реакція нейтралізації? Що 

таке реакція обміну? 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ  

Хімічні властивості 

1. Дія лугів на індикатори 
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Досліди (1-3) — демонстрація дії індикаторів на луги: метиловий 

оранжевий стає жовтим, лакмус — синім, фенолфталеїн — малиновий. 

2. Взаємодія з кислотами (реакція нейтралізації) 

Під час взаємодії розчинних і нерозчинних основ з кислотами 

утворюються сіль і вода. 

Дослід 4: до розчину лугу додати декілька краплин фенолфталеїну, а 

потім розчин кислоти. Що спостерігаєте? 

KOH + HCl = KCl + H2O 

Запишіть самостійно: 

Fe (OH)2+ HCl =___________________________________ 

3. Взаємодія з кислотними оксидами 

Під час взаємодії лугів з кислотними оксидами утворюються сіль і 

вода: 

2NaOH + CO2= Na2CO3+ H2O 

Запишіть самостійно: 

2KOH + SO2 =_____________________________________ 

4. Взаємодія лугів з розчинами солей 

Під час взаємодії лугів з розчинними солями утворюються нова сіль 

і нова основа. 

Дослід 5: до розчину купрум(ІІ) сульфату додати розчин лугу. Чи 

відбулася хімічна реакція? Що спостерігаєте? 

2KOH + CuSO4 = Cu (OH)2↓ + K2SO4 

Запишіть самостійно: 

Ba (OH)2 + Na2CO3 =________________________________ 

Реакція обміну – це реакція, в яку вступають дві складні речовини, що 

обмінюються своїми складовими частинами з утворенням двох нових 

складних речовин. 

5. Відношення до нагрівання 

Луги стійкі до нагрівання, більшість нерозчинних основ розкладається 

з утворенням основних оксидів та води: 
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Cu(OH)2= CuO + H2O 

Запишіть самостійно: 

Al(OH)3=____________________________________________ 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

Демонстрація завдань на мультимедійній дошці 

Знайдіть відповідні закінчення реакцій за зразком: 

 

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, 

завдання після параграфа. 
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Додаток 2 

Найважливіші класи неорганічних сполук 

 

Тема уроку : Фізичні властивості основ. 

Хімічні властивості лугів 

(сучасний) 

 

Мета 

Навчальна: ознайомити учнів з фізичними властивостями основ; 

закріпити знання про класифікацію; розширити знання учнів про хімічні 

властивості класів неорганічних сполук на прикладі основ 

Розвивальна: формувати навички дослідницької роботи; логічного 

мислення.  

Виховна: формувати навички само- і взаємооцінювання, почуття 

колективізму, активну позицію в навчанні та житті.  

Тип уроку: комбінований. 

Форми  роботи: фронтальна, групова, експериментальна, самостійна 

Методи: дослідницько-пошукові, репродуктивні, проблемні, 

інтерактивні. 

Обладнання: зразки миючих засобів,  ПСХЕ Менделєєва, таблиця 

розчинності, активності металів; хімічні реактиви; відеофільм «Правила 

техніки безпеки в кабінеті хімії», таблиці, картки, презентація. 

Базові поняття та терміни:  кислоти, кислотні оксиди, основи, 

індикатори, реакції обміну.  

Підготовча робота вчителя: 

 Розподілити клас на 5 груп по 5-6 учнів. 

 Підготувати картки для кожної групи. 

 Підготувати презентацію. 

 Набори хімічних реактивів на кожну групу. 

ХІД  УРОКУ: 

Організувати роботу груп та розподіл обов’язків. 
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     1.1  Учні в групах обирають: криміналіста, лаборанта, доповідача. 

     1.2    Повторити правила поведінки в хімічному кабінеті, техніку безпеки  

при роботі з хімічними реактивами. 

ІІ.   Актуалізація опорних знань 

Фронтальне опитування 

 Які класи неорганічних сполук ми вивчили? 

 Які елементи – металічні чи неметалічні – входять до складу кислот? 

 Яких правил безпеки слід дотримуватися при роботі з кислотами і 

чому? 

 Який клас неорганічних сполук називається основами? 

 Які елементи – металічні чи неметалічні – входять до складу основ? 

 На які дві групи поділяються основи? (Розчинні (луги) й нерозчинні 

(малорозчинні)) 

 Як ви вважаєте які з них є небезпечними? 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності 

Вчитель. 

     Кислоти входять до складу деяких миючих засобів (учитель демонструє 

зразки миючих засобів з етикетками). Але  є миючі засоби (наприклад, для 

чищення поверхні кухонних плит), до скаду яких входять не менш 

небезпечні їдкі речовини, ніж кислоти. На етикетках таких засобів написано, 

що до їх складу входять, наприклад, їдкий натр, їдке калі. Ці речовини є 

протилежними за своїми властивостями до кислот. То до якого класу речовин 

їх віднесемо? 

    Сьогодні ми назвемо ці речовини та навчимося розпізнавати та 

нейтралізувати їх.  

     Отже, ми відправляємося в хімічну криміналістичну лабораторію, де 

будемо працювати лаборантами, криміналістами. Спробуємо розшукати і 

назвати особливо небезпечного «злочинця» 
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     Сформулюємо питання, які слід розглянути на уроці (питання 

коригуються вчителем і записуються на дошці як план уроку і як 

очікувальний результат)  

План дослідження: 

 Визначити фізичні властивості «злочинця» (І група) 

 Визначити хімічні властивості «злочинця»: 

1. Дія індикатора (ІІ група) 

2. Взаємодія з кислотами (ІІІ група) 

3. Взаємодія з кислотними оксидами (ІV група) 

4. Взаємодія із солями (V група) 

IV. Вивчення нового матеріалу  

Вчитель. Хімічний кримінал. Розшукується особливо небезпечний 

«злочинець».   

За планом уроку ми припустили, які властивості повинні мати основи. 

Подивимося практично. 

Відеофільм «Правила техніки безпеки в кабінеті хімії» 

Група № 1 

Дослід: Фізичні властивості  основ   

Реактиви: зразки основ, вода, скляна паличка. 

    Фізичні  

властивості 

 

Формули 

Агрегатний 

стан 

Колір Запах Розчинність у 

воді 

Виділення 

теплоти 

NaOH      

Cа(OH)2      

Висновок  

Вчитель.  Тверді речовини настільки гігроскопічні (поглинають пару води з 

повітря), що на повітрі розпливаються. На відміну від всіх тільки одна 

речовина малорозчинна у воді. Насичений розчин цієї речовини називають 

вапняною водою, а суспензію у воді – вапняним молоком.  
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Група № 2 

Дослід:  Дія розчинних основ на індикатори 

Реактиви: розчини основ, індикатори. 

Акуратно у перший ряд капаємо по дві краплі натрій гідроксиду,    

                  у другий –  кальцій гідроксиду. 

В пробірки додаємо по одній краплі:  

№1,1 – метилового оранжевого 

№2,2 – універсальний папірець 

№3,3 – одну краплю фенолфталеїну. 

На основі спостережень заповнюємо таблицю.  

          індикатор 

формули 

Метиловий 

оранжевий 

Універсальний 

папірець 

Фенолфталеїн 

Нейтральний  Оранжевий Жовтий Безбарвний 

NaOH    

Ca(OH)2    

  Висновок 

Група № 3 

Дослід:  Взаємодія розчинних основ з кислотними оксидами 

Збираємо прилад для одержання вуглекислого газу.               

До мармуру (CaCO3)  додамо сульфатну кислоту виділяється вуглекислий газ 

(CO2) 

Одержанний газ пропускаємо крізь прозорий розчин кальцій гідроксиду 

(Ca(OH)2). 

 Яку ознаку реакції спостерігаемо?  

 Записуємо рівняння реакції: 

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 +  H2O 

 Укажіть тип реакції 

Висновок 

Група № 4 

Дослід:  Взаємодія розчинних основ з кислотами 
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У пробірку наллємо натрій гідроксид (NaOH) і додамо декілька крапель 

розчину фенолфталеїну – він забарвлює  розчин у малиновий колір додаємо 

хлоридну кислоту. Кислота знебарвлює індикатор і нейтралізує луг. Розчин 

стає прозорим.  

 Реакцію між кислотою і основою, в результаті якої утворюється сіль і 

вода, називають реакцією нейтралізації.  

 Записуємо рівняння реакцій: 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 

 Укажіть тип реакції 

Висновок 

Група № 5 

Дослід:  Взаємодія розчинних основ із солями 

У  пробірку наливаємо розчин солі купрум (ІІ) сульфату (CuSO4), потім по 

краплях додаємо розчин їдкого натру (NaOH). 

 Які ознаки реакції спостерігаємо?  

         (утворення нерозчинного осаду) 

 Запишемо рівняння реакції: 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2 

 Укажіть тип реакції  

 Cu(OH)2 – це основа? Яка (розчинна, нерозчинна)? 

Висновок 

Вчитель.  

Розчинні основи – це луги – їдкі речовини, тому їхня назва ще їдкий натр та 

їдке калі використовується в побуті. При роботі з лугами треба знати: основи 

та їхні розчини милкі на дотик, роз’їдають багато матеріалів, спричиняють 

серйозні опіки шкіри, слизових оболонок, сильно вражають очі (малюнок з 

надписом застереження на етикетці банки). Працюючи з цими речовинами 

та їхніми розчинами, будьте особливо обережними. Виконуйте правила 

безпеки. Якщо розчин потрапив на руку, негайно змийте його великою 
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кількістю проточної води і знешкодьте розбавленим розчином оцтової 

кислоти, промити водою. 

V. Закріплення та узагальнення знань 

Завдання 

1. Заповніть прогалини в наведених схемах реакцій, назвіть продукти 

реакцій: 

  NaOH + …  = Na2SO4 + … 

  …    +  HCl = AlCl3 +  … 

  …    +  …  = Fe(NO3)2 + H2O 

 KOH + …   = K3PO4 +  … 

2. Реакції нейтралізації в результаті яких утворюються солі:  

 K2SO4 ; Mg(NO3)2 

    3.  Задача.                                                      

 Визначте масу солі, яка утворюється при нейтралізації розчину, що 

містить 2 г натрій гідроксиду, нітратною кислотою.  

    4.  Самостійна робота 

 Встановіть відповідність: 

         Ca(OH)2 + 2HCl                    K2SO4  +  2H2O 

         2KOH + H2SO4                     BaSO3 +  H2O 

         CuCl2 + 2NaOH                    CaCl2   +  2H2O 

         SO2 + Ba(OH)2                      2Al(OН)3 + 3Na2SO4 

         Al2(SO4)3+6NaOH                2NaCl + Cu(OH)2 

 Взаємоперевірка,  взаємооцінювання. 

Рефлексія  

Вчитель. На початку уроку ми припустили які властивості повинен мати 

«злочинець». Отже  працюючи в хімічній криміналістичній лабораторії ми 

виявили «злочинця» ˗ це луг, навчилися практично розпізнавати та 

нейтралізувати його, підтвердили хімічні властивості. Зробили висновки. 

Наш очікувальний результат: 
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 Луги – це... 

 Луги мають такі фізичні властивості... 

 Взаємодіють з ... 

 Реакція нейтралізації – це... 

  При роботі з лугами потрібно...  

VI. Підбиття підсумків уроку 

Учитель підбиває підсумок уроку, виставляє оцінки. 

VIІ. Домашнє завдання 

 Опрацювати параграф 11 стор 64 – 69 вивчити; (П.П. Попель) 

 Стор 72 № 99 – 102, 105 (задача). 
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Додаток 3 

Зріз знань з теми: «Фізичні властивості основ.  

Хімічні властивості лугів» 

1. Як називається реакція взаємодії лугів з кислотами? 

А) окиснення; Б) нейтралізації; В) сполучення; 

2. Яка речовина допоможе побачити, що реакція відбулася? 

А) вода; Б) сіль; В) індикатор; 

3. Які ознаки спостерігаються під час реакції: 

FeSO4+NaOH=Fe(OH)3+Na2SO4? 

А) утворення осаду; Б) ніяких; В) розчинення речовини; 

4. Якщо до мармуру додати сульфатну кислоту, то виділяється… 

А) CO2; Б) SO2; В) CO; 

5. У результаті реакції між кислотою і основою утворюється…. 

А) вода і кисень; Б) луг і вода; В) сіль і вода; 

6. Які речовини називають основами? 

А) іонні сполуки, що містять катіони металу та аніони гідроксогрупи; Б) 

сполуки, які місять катіони гідроксогрупи; В) сполуки, які містять аніони 

металу та катіони гідроксогрупи; 

7. До якого класу неорганічних сполук відноситься вапно? 

А) кислоти; Б) оксиди; В) солі; 

8. Чим потрібно обробити уражені вапном частини шкіри? 

А) оцтом; Б) содою; В) витерти ганчіркою; 

9. Якщо у 3 пробірки налити по 1-2 мл води, в 1 – додати фенолфталеїну, у 2 

– стільки ж метилоранжу, а у 3 – просто змочити лакмусовий папірець. Як 

змінився колір індикаторів у воді? 

А) фенолфталеїн – безбарвний, метилоранж – оранжевий, колір папірця 

– не зміниться; Б) фенолфталеїн – червоний, метилоранж – безбарвний, колір 

папірця – оранжевий; В) фенолфталеїн – фіолетовий, метилоранж – 

оранжевий, колір папірця – червоний; 

10. З якими оксидами реагують основи? 
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А) кислотними; Б) основними; В) немає правильної відповіді. 

Обробка: від 0 до 3 балів – низький рівень, від 4 до 7 – середній рівень, 

від 8 до 10 – високий рівень. 

 

 


