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ВСТУП

Сучасна освіта розвивається в соціальних, економічних і полі-
тичних умовах, що зазнають постійних змін. Змінюються по-

треби, ціннісні орієнтації, культурні зразки, зростає інформатизація 
суспільства, а з нею – доступ до багатоманітності суджень і можли-
вість утвердження власних. У шкільній практиці останнє виявляється 
загалом у інноваційній діяльності на різних рівнях, зокрема – в ав-
торських навчальних програмах, альтернативних підручниках, різ-
номанітних посібниках. Проблеми освіти активно обговорюються 
в засобах масової інформації, критиці піддаються не лише тактичні 
прорахунки, що мають місце в організації зовнішнього незалежно-
го оцінювання чи конкурсу підручників, а й стратегічні рішення на 
державному рівні, пов’язані, наприклад, із переходом на дванадця-
тирічний термін навчання в школі та поверненням до одинадцятиріч-
ного, який жодним чином не було науково обґрунтовано. Традиційні 
консерватизм і стабільність системи освіти змінюються її невизначе-
ністю як щодо структури, так і щодо змісту. З іншого боку, це можна 
трактувати як пошук напрямів розвитку освіти в суспільстві, що саме 
динамічно трансформується. Ситуація накопичення багатоманітності, 
нестабільності, можливості вибору у соціумі в цілому та в освіті, що 
органічно взаємопов’язані, очевидно, потребує концептуальних змін 
у теорії навчання й удосконалення її практики з урахуванням сучасних 
викликів життя.

Методичні проблеми в освіті особливо загострюються, коли має 
місце зміна парадигм. Наприклад, зміни у змісті освіти наприкінці 
60-х років минулого століття у зв’язку з директивними вимогами 
привести його у відповідність до розвитку науки, техніки, культури 
супроводжувалися належною методичною підтримкою. Оскільки по-
глиблювався теоретичний зміст навчальних предметів, значну роботу 
було проведено з підвищення кваліфікації вчителів.

Запровадження профілізації старшої школи, компетентнісного під-
ходу, незалежного зовнішнього оцінювання результатів навчальних 
досягнень учнів не набуло достатнього дидактичного обґрунтування, 
а відтак – втілення у предметних методиках, на які припадає основне 
навантаження з реалізації оновленого змісту освіти.

У зв’язку з цим актуалізується проблема розроблення методичних 
систем, що були б інноваційними в найширшому розумінні: спирали-
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ся б на сучасні досягнення психології, педагогіки, предметних наук, 
відповідали інноваційним моделям процесу навчання. Це повною 
мірою стосується навчання хімії, зокрема у старшій школі на акаде-
мічному рівні.

Академічний рівень навчання хімії є педагогічною моделлю соці-
ального замовлення на профільну освіту тих випускників школи, для 
яких хімія стане інструментом у майбутній професійній діяльності. 
Цьому рівню відповідають фізичний, екологічний, біолого-фізичний 
(медичний), біолого-географічний, біотехнологічний і технологічний 
профілі. Крім того, на академічному рівні, за задумом, мають навча-
тися учні, які не визначилися з профілем навчання або він не забез-
печується школою з об’єктивних причин (універсальний профіль). 
Отже, навчаючись на академічному рівні, випускники мають змогу 
опанувати шкільний курс хімії в обсязі, достатньому для продовження 
навчання за широким спектром спеціальностей.

Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство», основна мета 
навчання хімії на академічному рівні розглядається з позиції форму-
вання в учнів предметної компетентності як обов’язкової складової 
загальної культури особистості та полягає в забезпеченні загально-
освітньої підготовки з предмета, необхідної для соціалізації, творчої 
самореалізації особистості та достатньої для формування природни-
чо-наукового світогляду, екологічного стилю мислення та поведінки, 
набуття навичок саморозвитку і самоосвіти.

Компетентнісний підхід як «спрямованість навчально-виховного 
процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані 
ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності» 
(станд., с. 1) нині визначає напрями оновлення предметного змісту. 
Новий зміст потребує використання адекватної методики, яка забезпе-
чувала б перехід від репродуктивного «засвоєння знань» до конструк-
тивного навчання способів їх здобування, використання нових форм 
взаємодії вчителя й учня на засадах партнерства. 

Методика навчання хімії постійно розвивається, що пов’язано з 
розвитком як хімічної науки, так і освіти. Теоретичні обґрунтуван-
ня, сформульовані на попередніх етапах розвитку методики, виявля-
ються недостатніми у зв’язку з досягненнями сучасної хімії, її роллю 
в розв’язуванні глобальних проблем людства та змінами в завданнях 
і структурі освіти. Сучасний освітній процес з хімії потребує нового 
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теоретичного обґрунтування та конкретизації в методах, формах, засо-
бах навчання з предмета, видах діагностики, контролю й самоконтро-
лю учнів. Донині такі завдання в сукупності не ставилися, а отже, не 
визначено шляхи й умови їх виконання. Звідси – наявна суперечність 
між традиційною методичною інтерпретацією змісту, розрахованою 
на усередненого учня та переважно репродуктивне засвоєння знань, і 
завданням формування компетентної особистості. Необхідність 
розв’язання цієї суперечності зумовлює актуальність і соціальну зна-
чущість розробки методичної системи навчання хімії у старшій школі 
на академічному рівні. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОФІЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ХІМІЇ 
ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

1.1. Вітчизняний і зарубіжний досвід 
профільного навчання хімії

Природнича освіта разом із її хімічною складовою становлять 
важливу частину загальної культури суспільства. У своїх ре-

комендаціях Парламентська асамблея Ради Європи звертає увагу на 
«зростаючу важливість базової освіти з питань науки і техніки (нау-
кова й технічна грамотність), яка дає людям можливість бути конку-
рентоспроможними на роботі та в повсякденному житті в постійно 
змінюваному й взаємопов’язаному світі» [24, c. 30]. Загальносвітові 
тенденції розвитку суспільства – перехід до науково-інформаційних 
технологій, глобалізація – визначають і тенденції реформування при-
родничої освіти, спрямовуючи її на набуття гуманістичного та демо-
кратичного вимірів. Це виявляється у впровадженні профільного нав-
чання у старших класах середньої загальноосвітньої школи на трьох 
рівнях: стандарту, академічному та профільному.

Профільна освіта в Україні має свою історію та певні методич-
ні здобутки. За часів Російської імперії, у 1864 р., вийшов указ про 
організацію семирічних навчальних закладів двох типів: класичної 
гімназії, яка готувала до вступу в університет, і реальних училищ, 
що забезпечували підготовку до практичної діяльності та вступу до 
спеціалізованих навчальних закладів. Це була перша спроба диферен-
ціації навчання. Наступним кроком у 1915-1916 рр. був поділ гімназії 
в 4-7 класах: новогуманітарну, гуманітарно-класичну та реальну. До 
структури професійних шкіл, що надавали середню освіту, входили 
школи: середні, профілі яких – технічний, медичний, педагогічний, 
комерційний, духовний, сільськогосподарський; початкові з профі-
лями – ремісничим і промислово-технічним, сільськогосподарським, 
педагогічним, духовним, торгово-промисловим, медичним, мистець-
ким [159].

Після встановлення радянської влади у 1918 р. згідно з «Положен-
ням про єдину трудову школу УСРР» поглиблене вивчення предметів 
у старших класах мало вестися за трьома напрямами: гуманітарним, 
природничо-математичним і технічним. Цей проект в Україні не був 
реалізований. Однак уже через два роки, коли в навчанні та профе-
сійній підготовці учнів середньої школи головним стає трудовий 
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принцип, створюється оригінальна система професійної освіти, метою 
якої було надання певної професії. У профільних індустріально-тех-
нічних, сільськогосподарських, соціально-економічних, медичних, 
мистецьких, ремісничо-промислових, будівельних, транспортних 
школах навчались учні після закінчення семирічки.

У 30-х рр. на профільній основі відкриваються школи фабрично-за-
водського учнівства (ФЗУ) і школи сільської молоді (ШСМ). Профіль-
ні школи, які працювали до цього часу, було реорганізовано в середні 
спеціальні навчальні заклади (технікуми).

У 1957 р. Академія педагогічних наук виступила з ініціативою 
проведення експерименту з диференціації навчання за трьома на-
прямами: фізико-математичним і технічним, біолого-агрономічним, 
соціально-економічним і гуманітарним. З 1958 р. згідно з Законом 
«Про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток 
системи народної освіти в СРСР» створювалися спеціалізовані школи 
для обдарованих дітей за такими напрямами: фізико-математичний, 
художній, музичний, з поглибленим вивченням іноземних мов тощо. 
Професійно-технічна система (ПТУ) замінила систему підготовки 
трудових резервів.

З середини 60-х рр. ХХ ст. диференціація навчання за інтересами 
школярів, що мала на меті подальше покращення роботи загально-
освітньої школи, реалізувалася у двох формах: спеціалізовані школи 
(класи) з поглибленим теоретичним і практичним вивченням предме-
тів і факультативи для учнів 8-10 класів.

У 1960-1980 рр. центрами трудового та професійного навчання 
школярів стали навчально-виробничі комбінати (НВК).

Початок 1990-х рр. позначений створенням нових типів навчальних 
закладів (гімназії, колегіуми, коледжі, ліцеї). Вони орієнтовані на по-
глиблене вивчення окремих предметів, які потрібні учням для подаль-
шого навчання у вишах. На цей час у методиці вже було накопичено 
значний досвід диференційованого навчання хімії. Було розроблено 
експериментальні програми для 10-11 класів хіміко-біологічного, гу-
манітарного профілю, а також низку пробних підручників для погли-
бленого вивчення хімії та для профільної школи.

У 2003 р. МОН України було затверджено типовий навчальний 
план для профільного навчання у старшій школі та виокремлено чоти-
ри напрями профілізації: 1) універсальний; 2) філологічний, суспіль-
но-гуманітарний, спортивний, художньо-естетичний; 3) природничий; 
4) фізико-математичний [123].
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Того ж року вченою радою Інституту педагогіки АПН України було 
схвалено проект Концепції профільного навчання в старшій школі 
(затверджений МОН України) [85]. У цьому документі до структури 
профільного навчання входило вже п’ять напрямів: суспільно-гума-
нітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-есте-
тичний і спортивний. У новій редакції Концепції профільного навчан-
ня у старшій школі (2009), на відміну від проекту, до існуючих п’яти 
профілів, додається шостий – філологічний.

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній шко-
лі, розроблена з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
передбачає введення нових підходів до організації профільної освіти 
в старшій школі, передусім – реалізацію принципу особистісно зорі-
єнтованого навчання. Профільне навчання як вид диференційованого 
навчання передбачає «врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей 
учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до 
їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок 
змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу» [121].

Профільність розглядається як своєрідний засіб диференціації нав-
чання.

У різні періоди розвитку школи проблема диференціації навчання 
розв’язувалася по-різному. Коли школи працювали за єдиними про-
грамами і стабільними підручниками, поглиблення знань учнів і роз-
виток їх інтересу до хімії, біології чи іншого навчального предмета 
здійснювалися як під час уроків, так і на заняттях предметних гуртків, 
під час проведення позакласних заходів тощо. Для тих учнів, які не 
встигали, передбачалися додаткові заняття.

У 1960 р. диференціація навчання здійснювалася як підготовка 
школярів до певної професії в межах політехнічної освіти. Учні мали 
змогу ще в школі набути певної спеціалізації через навчально-вироб-
ничі комбінати або навчаючись у ПТУ чи середніх спеціальних на-
вчальних закладах. Дещо пізніше виникли такі форми диференціації 
навчання, як факультативи і поглиблене вивчення окремих предметів 
у спеціально організованих для цього школах або класах.

У наш час диференціація навчання розглядається як різне навчання 
учнів однієї вікової групи (одного класу), як створення необхідних 
умов для розвитку предметних знань і вмінь, інтелектуальних можли-
востей учнів, творчості в навчальній роботі, формування їх пізнаваль-
ної активності та професійної орієнтації. Тому профілізація повинна 
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стати не лише засобом диференціації, а й засобом індивідуалізації нав-
чання. Саме тому профілізація навчання передбачає зміни в структурі, 
змісті та організації освітнього процесу, щоб за рахунок таких змін 
повніше враховувати інтереси та схильності учнів, створювати їм не-
обхідні умови для задоволення професійних інтересів і намірів щодо 
продовження освіти в певному напрямі. Згідно з цим здійснюється 
модернізація змісту освіти, аби він не тільки задовольняв професійні 
інтереси учнів, а й став адекватним потребам суспільства.

Разом з тим аналіз вітчизняних (Н. Бібік, О. Бугайов, М. Бурда, Н. Бу-
ринська, Л. Величко, М. Головко, В. Кизенко, Н. Матяш, О. Овчарук, 
Е. Шухова та ін.) і зарубіжних досліджень з питань профілізації нав-
чання (Р. Іванова, А. Каверіна, А. Корощенко, Є. Мінченков, П. Лернер, 
О. Фогарті (Fоgагtу), Л. Ніколс (L. Nісhоlls), М. Клугстон (М. С1ugstоn) 
та ін.) засвідчує, що сучасна загальна середня освіта в Україні ще не 
достатньо адаптована до майбутніх потреб учнів згідно з їх інтересами 
та життєвими планами. Шкільна практика засвідчує, що має місце ад-
міністративний волюнтаризм у визначенні профілів навчання.

На відміну від зарубіжних країн, де розрізняють два рівні засвоєння 
змісту профільного навчання – базовий і профільний, в українській 
системі профільного навчання старшокласників диференціація до-
сягається завдяки виокремленню трьох рівнів – стандарту, акаде-
мічного і профільного, що дає змогу збільшити варіативність змісту 
навчання та гнучкість шкіл у виборі профілів, хоча на практиці така 
можливість реалізується не повною мірою, зокрема й через брак ме-
тодичного забезпечення навчання на цих рівнях.

Профільне навчання реалізується шляхом вивчення системи на-
вчальних курсів – базових, профільних, спеціальних і курсів за ви-
бором [22].

Базові навчальні курси становлять інваріантну складову змісту 
загальної середньої освіти. Вони є обов’язковими для вивчення в усіх 
профілях, оскільки це реалізує цілі та завдання загальної середньої 
освіти. Рівень вимог до їх засвоєння відповідає базовому рівню ос-
вітнього стандарту.

Профільні навчальні курси реалізують цілі, завдання і зміст кож-
ного конкретного профілю. Їхнє вивчення також обов’язкове, але для 
тих учнів, які обрали саме цей профіль навчання. Профільні курси 
вивчаються поглиблено, а рівень вимог до їх засвоєння відповідає вже 
профільному (поглибленому) рівню освітнього стандарту. Профільні 
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курси, наприклад хімії, можуть не відрізнятися основним навчаль-
ним змістом у класах різних профілів, але повинні супроводжуватися 
в такому разі модулями, що доповнюють зміст профільного курсу та 
розкривають специфіку профілю.

Спеціальні курси (спецкурси і спецпрактикуми) – це курси про-
фільного доповнення змісту. Саме вони характеризують профіль нав-
чання, розкривають його суть. Наприклад, спецкурс «Хімія у промис-
ловості» (основи хімічної технології) є обов’язковим для вивчення 
у класах хіміко-технологічного профілю, а спецкурс «Хімія в сіль-
ському господарстві» (основи агрохімії) – обов’язковий для класів 
агрохімічного профілю. Разом з тим спецпрактикум «Основи хіміч-
ного аналізу» за своєю суттю вдало доповнює зміст навчання хімії за 
будь-яким профілем, тому обов’язково вивчається у класах будь-якого 
хімічного профілю.

Курси за вибором покликані задовольняти різноманітні інтере-
си учнів. Серед них можуть бути курси, спрямовані на поглиблення 
і розширення знань з обраного профілю, на професійну орієнтацію 
учнів у вибраній сфері діяльності. Однак можуть бути курси, що не 
пов’язані з обраним профілем. Адже учень повинен мати можливість 
поглиблювати власні знання з інших дисциплін, якщо цього бажає. 
Так, учень, який обрав хімічний чи біологічний профіль навчання, 
може обрати курс за вибором з іноземної мови або економіки, інфор-
матики тощо. Учні, які навчаються в профільних класах, з великого 
банку курсів можуть обрати один або два (як заведено в школі), ви-
вчення яких у такому разі стає обов’язковим.

Факультативні курси за своєю суттю є курсами за вибором.
В Україні зміст навчального матеріалу з хімії, державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з Державним стан-
дартом базової і повної загальної середньої освіти та Концепцією 
профільного навчання в старшій загальноосвітній школі визначено 
у програмах для: 7-9 класів; 8, 9 класів із поглибленим вивчення хімії; 
10-11 (за профілями) класів. Відповідно до програм видано підруч-
ники та методичні посібники для учнів і вчителів [138]. Окрім цього 
МОНмолодьспорту рекомендовано для використання у загальноос-
вітніх навчальних закладах 7 електронних засобів навчання, 24 про-
грами факультативів для учнів 6-9, 11 – програм факультативів і 12 
курсів за вибором для учнів 10-11 класів, 10 методичних посібників 
для вчителів [79].
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Нині методичні проблеми профілізації старшої школи розв’язують-
ся в кількох напрямах. Якщо брати профілізацію навчання хімії, то це:

• розроблення змісту хімічних профілів на різних рівнях з орієн-
тацією на формування в учнів ключових і предметних компе-
тентностей;

• застосування адекватних форм, методів і засобів навчання хімії 
на різних рівнях;

• розроблення організаційних форм і засобів контролю відповід-
них компетентностей та інших результатів профільного навчан-
ня старшокласників.

Робота в цих напрямах передбачає вдосконалення чинної методич-
ної системи навчання хімії.

У старшій школі країн ЄС донедавна профільна диференціація 
зводилася лише до двох основних напрямів: академічного (загаль-
ноосвітнього) – зорієнтованого на здобуття вищої освіти, а навчаль-
ний план, з огляду на вимоги вишів, складається з традиційних за-
гальноосвітніх дисциплін; і професійно-технічного (технологічного, 
допрофесійного) – обирається учнями, які не орієнтуються на вступ 
до вишів. Останнім часом спостерігається інтеграція цих напрямів 
в один – академічно-професійно-технічний, що створює можливість 
вільного переходу з одного напряму в інший і зумовлює не лише на-
буття професіональних навичок, а й підготовку до вступу у вищі на-
вчальні заклади технічного спрямування [163, с. 14].

Зміст природничої освіти в зарубіжних школах трансформується під 
впливом нових суспільно-економічних відносин, що встановлюються 
на етапі переходу від індустріального до інформаційного суспільства, і 
зростання попиту на фахівців з математичною і природничою освітою. 
У Європі та Америці існують різні підходи до диференціації та про-
філізації старшої школи: зовнішня диференціація завдяки існуванню 
шкіл різних типів (Франція, Італія, Греція); профілізація в межах од-
нієї школи (Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Португалія, Данія, 
США, Росія); поглиблене вивчення окремих предметів на останньому 
етапі навчання (Нідерланди, Австрія, Німеччина). Власне курс хімії не 
в усіх країнах входить до базового (загальноосвітнього) компонента, 
а вивчається як курс за вибором у профільній школі. У зв’язку з цим по-
рівняння методичних підходів можливе лише в загальному плані. Так, 
упровадження компетентнісного підходу, орієнтація на самонавчання, 
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посилення рефлексійного компонента, трансформація функцій оціню-
вання навчальних досягнень – ці ознаки сучасного освітнього процесу 
властиві й вітчизняній методиці навчання хімії [122].

У школах більшості країн світу профільна диференціація реалі-
зується за двома діалектично протилежними тенденціями розвитку 
сучасної науки, виробництва й освіти:

• інтеграцією, що вимагає від кваліфікованого працівника обі-
знаності у багатьох суміжних галузях та широкої загальної 
культури. Реалізація цих потреб обумовлена взаємозв’язком і 
взаємозалежністю різних наукових дисциплін;

• виключення «універсалізму», що, однак, є важливою умовою 
спеціалізації працівника, і натомість розвиток спеціалізації.

Саме до другої тенденції схиляється більшість закордонних педаго-
гів світу. Це пояснюється тим, що спеціалізація, сприяючи розвиткові 
науки, культури та виробничих сил, розвиває різноманітні задатки і 
здібності людини.

У країнах Європи профілізація здійснюється на старшому ступе-
ні середньої школи шляхом зменшення обов’язкових і поглибленого 
вивчення профільних предметів. Багатоманітність усіх існуючих про-
філів можна поділити на два напрями:

• академічний (загальноосвітній) – коли навчальний план, з огля-
ду на вимоги вишів, складається з традиційних загальноосвітніх 
дисциплін;

• практичний (технологічний, допрофесійний) – обирається уч-
нями, які не орієнтуються на вступ до вишів.

Подекуди організація профільного навчання призводить до пе-
ревантаження навчального плану школи. Уведення факультативів і 
предметів за вибором лише незначною мірою впливають на загальний 
баланс навчального часу.

Розглянемо декілька прикладів. Старші школи Аргентини, Данії, 
Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Франції та інших країн пра-
цюють за такою системою: всі учні 10 класу, крім того, що навчаються 
за однаковим навчальним планом, який складається з традиційних 
загальноосвітніх дисциплін, повинні обрати 2 з 15 курсів поглибле-
ного вивчення. В 11 класі відбувається глибша диференціація: учні 
навчаються за двома напрямами:

• загальноосвітнім, який включає такі профілі: літературний, при-
родничо-науковий і профіль соціальних та економічних наук;
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• технологічним, де передбачено профілі: медико-соціальних 
наук, науки й технології індустрії, експериментальні науки й 
технології сфери обслуговування, готельного господарства, му-
зики і танцю, прикладного мистецтва.

Інший варіант профільної диференціації, який передбачає вивчення 
учнями великої кількості різноманітних елективних предметів, існує 
у школах Великої Британії, США та Шотландії. Наприклад, у Сполу-
чених Штатах профільне навчання здійснюється за трьома основними 
напрямами: академічним, загальним і виробничим. У зарубіжній стар-
шій школі спостерігається тенденція до збільшення в навчальному 
плані обов’язкових предметів і курсів та скорочення кількості профілів 
і навчальних курсів. На сьогодні у Швеції існує 22 профілі, навчання 
на яких забезпечується 80 спеціальними профілюючими предметами, 
а у США кількість предметів за вибором становить кілька сотень. [10]

В організації профільної зарубіжної освіти у старших класах ви-
значаються загальні риси: старша школа, яка включає 2 або 3 класи, є 
профільною; зростання кількості учнів (не менше 70 %), які продов-
жують навчання в профільній школі; кількість напрямів диференці-
ації – два або три; організація профільної підготовки відбувається за 
рахунок спеціальних курсів, серед яких учні повинні обрати від 15 до 
25; зменшення кількості обов’язкових предметів (курсів) порівняно з 
основною школою; виокремлення старшої профільної школи у само-
стійний вид освітньої установи; обов’язковість прямого зарахування 
до вищих навчальних закладів, за деякими винятками, за дипломами 
(свідоцтвами) про закінчення старшої (профільної) школи; скорочення 
кількості профілів і навчальних курсів і одночасне зростання кількості 
обов’язкових предметів і курсів.

У Російській Федерації визначено мінімум змісту хімічної освіти 
в основній і старшій школі, вимоги до рівня підготовки випускників, 
створено навчальні програми для різних рівнів (профілів). У прак-
тику впроваджено понад 10 альтернативних навчально-методичних 
комплектів з хімії, до складу яких входять підручники, методичні 
посібники для вчителів (у різних варіантах), робочі зошити та зоши-
ти для практичних робіт на друкованій основі, посібники для учнів 
із практичних занять, збірники задач і тестових завдань, дидактичні 
матеріали. Для масової школи, поглибленого вивчення предмета та 
гуманітарного профілю видано підручники та методичні рекомендації 
для вчителів. Концепція навчання хімії для рівня, близького до ака-
демічного рівня вітчизняної школи, не заявлена; методика навчання 
хімії на цьому рівні перебуває у стані розроблення.
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1.2. Стан наукового розв’язування проблеми
Загальні теоретичні питання диференціації при впровадженні 

профільного навчання висвітлено у працях учених-дидактів України: 
Н. М. Бібік, О. І. Бугайова, М. І. Бурди, М. П. Гузика, O. K. Корсако-
вої, С. П. Логачевської, П. І. Сікорського; Білорусії: Г. М. Бунтовської, 
Н. Г. Огурцова, Л. М. Рожиної, Н. О. Циркун; Росії: В. М. Монахова, 
В. А. Орлова, A. A. Пінського, В. В. Фірсова, М. М. Шахмаєва; Великої 
Британії: Р. Алдріча, П. Гордона, Д. Діна; США: Л. Креміна, М. Курт-
са, Т. О’Брайна; Німеччини: Дж. Бастіана, А. Комбе, Х. Гуджонсона та 
інших. Особливості змісту профільного навчання в старшій школі на 
основі вимог Державного стандарту вивчали В. В. Безцінна, В. В. Гуз-
єєва, С. Н. Рягіна, О. Я. Савченко. Теоретико-методологічні питання 
профільного навчання розкриваються у дослідженнях С. У. Гонча-
ренка, О. М. Жукової, Ю. І. Мальованого, В. А. Орлова, A. B. Хутор-
ського. У дослідженнях Л. І. Божович, В. В. Давидова, Л. В. Занкова, 
С. Д. Аксименка, В. О. Моляка, С. Л. Рубінштейна аналізувалися пси-
хологічні аспекти профільного навчання (особливості індивідуального 
розвитку школярів). Аналіз і порівняння базової та профільної скла-
дових подано у працях М. І. Бурди, Г. В. Дорофєєва, A. A. Пінського. 
Результати практичного впровадження конкретних профілів навчан-
ня з використанням мультимедійних технологій і технічних засобів 
навчання вивчалися Н. О. Аніскіною, Ю. І. Діком, Ю. М. Колягіною, 
П. С. Лернером, В. М. Мадзігоном. Організаційні засади профільного 
навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості розглянуто 
у працях І. Л. Лікарчука, І. Г. Осадчого, A. 3. Макарчук, Н. К. Райсвіха, 
Н. І. Шиян.

У кандидатських дослідженнях Т. П. Гордієнко, Л. В. Жовтан, 
M. Л. Губанової, А. Л. Левченко, О. В. Лосевої, С. І. Тюменової, 
О. П. Шестакова розглянуто методичні аспекти диференціації, розвит-
ку творчого потенціалу, предметних компетентностей учнів у процесі 
профільного навчання з окремих дисциплін (математики, інформати-
ки, біології, хімії, фізики).

Лабораторією дидактики Інституту педагогіки НАПН України 
проведено дослідження з теми «Дидактичні засади диференціації 
навчання учнів в основній школі». Ідеї диференційованого навчання 
хімії досліджували в дисертаційних роботах Н. І. Мудрик (семінар-
ські заняття), П. В. Самойленко (екологічна складова), О. І. Огієнко 
(шкільна лекція).
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Беручи до уваги результати наукових досліджень з проблем профі-
лізації навчання, ураховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, можна 
визначити основні засади профільного навчання хімії.

Головним принципом профільної хімічної освіти є принцип осо-
бистісно-орієнтованого навчання, що забезпечує учневі власну освіт-
ню траєкторію. Мета профілізації навчання хімії – створити умови 
для рівного доступу учнів до здобуття загальноосвітньої підготовки 
з предмета з урахуванням здібностей, нахилів, потреб та інтересів; 
забезпечення можливості неперервної хімічної освіти впродовж усьо-
го життя; виховання конкурентоспроможної особистості, здатної до 
самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах ре-
формування сучасного суспільства; розвиток інтелектуальних, твор-
чих, моральних, соціальних якостей учнів. Профільне навчання хімії 
ґрунтується на самостійній дослідницько-пошуковій діяльності учня.

Профільна хімічна освіта реалізується з дотриманням варіатив-
ності, диференціації, наступності, неперервності, інтеграції загальної 
та допрофільної освіти. Обов’язковою умовою є координація змісту 
предметів, які входять до цього профілю [32]

На академічному рівні навчальний предмет хімія є базовим у таких 
профілях навчання: фізичний, екологічний, біолого фізичний (медич-
ний), географічний, біотехнологічний.

Це передбачає більш глибоке, інтегроване з іншими предметами 
вивчення теоретичних знань. Тому навчання хімії на цьому рівні від-
бувається у тісному взаємозв’язку з профільними предметами.

У вітчизняній методиці немає завершених комплексних досліджень 
проблем різнорівневого навчання хімії у старшій профільній школі. 
Розроблялися окремі питання, пов’язані з формуванням знань учнів 
на профільному рівні, переважно у класах біолого-хімічного профілю. 
Дослідження з профільного навчання, що проводяться на кафедрах 
методики навчання хімії педагогічних університетів і обласних ін-
ститутів післядипломної педагогічної освіти, стосуються переважно 
окремих аспектів навчання хімії, а не цілісної методичної системи. 
Отже, у зв’язку з профілізацією старшої школи методична система 
навчання хімії на академічному рівні розробляється вперше.
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ 
СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ НА АКАДЕМІЧНОМУ РІВНІ

2.1. Методична система як предмет наукового дослідження
Поняття система (з грец.— утворення) є широковживаним у різних 

наукових галузях, техніці, його використовують у повсякденній прак-
тиці. До складних об’єктів часто застосовують системний підхід як 
метод дослідження, що дає змогу характеризувати їх через простіші, 
що є частиною цілого – певної системи [175]. Існує безліч означень 
системи, і в усіх фігурують поняття елементів (частин, компонентів) 
і зв’язків (співвідношень) між ними. Системою називають комплекс 
взаємозв’язаних елементів (В. Н. Садовський, Е. Л. Юдін); комплекс 
компонентів, які взаємодіють; сукупність елементів, що перебувають 
у певних відношеннях один з одним (Л. фон Берталанфі); система – 
організована сукупність (Ф. Є. Темникова). За розширеним означен-
ням система – це об’єктивне поєднання закономірно пов’язаних один 
з одним предметів, явищ, відомостей, а також знання про природу, 
суспільство тощо (Н. Н. Грачев, М. А. Шевцов).

Філософи вирізняють властивості елементів системи (А. І. Уйо-
мов), кібернетики розглядають входи і виходи в системі, що пов’язу-
ють її з зовнішнім середовищем.

Система є складним утворенням, її елементи можна розглядати як 
системи нижчого порядку (підсистеми), а систему, що досліджуєть-
ся,— як частину іншої системи вищого порядку. Склад і структура сис-
теми є результатом аналітичної діяльності дослідника – усе залежить 
від того, хто її вибудовує. На думку Дж. Клір (G. J. Klir), «системою є 
все, що ми хочемо розглядати як систему» [199].

Як слушно зазначає В. І. Бондар [16], у педагогіці, попри часте вжи-
вання поняття «система», останнє не завжди наповнюється справж-
нім смислом, але є переважно механічним поєднанням елементів; при 
цьому не беруться до уваги їхні зв’язки, взаємодія. Зважаючи на це, 
розглянемо передусім ознаки системи.

Системою можна вважати будь-який об’єкт, що володіє такими ос-
новними властивостями: цілісність і подільність, наявність стійких 
зв’язків, організація, емерджентність, ієрархічність (насправді дослід-
ники виокремлюють значно більше властивостей систем залежно від 
способу їх класифікації). У наведеному переліку первинною ознакою 
системи є цілісність, утворена сумісними між собою частинами, що 
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існують лише в системі й у взаємодії. Завдяки стійким зв’язкам між 
частинами система існує як цілісність стосовно зовнішнього середо-
вища. З погляду термодинаміки, утворення системи з окремих частин 
можливе лише в разі зниження ентропії нового утворення порівняно 
з ентропією окремих частин, тобто за наявності певної їх організа-
ції. Кожна частина системи впливає на систему в цілому. Не можна 
назвати системою будь-яку сукупність об’єктів, оскільки поведінка 
частин у системі є взаємозалежною, а сама система набуває власти-
востей, якими не володіють її складові, взяті окремо, тобто система 
емерджентна. Компоненти системи перебувають у певному підпо-
рядкуванні один відносно одного, тобто в ієрархії. Для характеристи-
ки відкритих систем важливим є поняття середовища (найближчого, 
близького, віддаленого), яке впливає на функціонування системи і 
саме зазнає її впливу. Система й середовище утворюють певну єдність.

Дослідники виокремлюють низку умов успішного функціонування 
системи.

1. Основна умова випливає з розуміння системи як цілого, у яко-
му функціонують усі взаємозв’язані компоненти. Система не вико-
нує свої функції, якщо вилучити з неї якусь складову. Отже, умовою 
функціонування методичної системи є повноцінність реалізації всіх 
її компонентів.

2. Збереження ознак системи і зв’язків між компонентами й одно-
часно їх гнучкості (самоорганізація системи). Система може відмови-
ти в разі зовнішніх впливів, що за силою є більшими сили зв’язків, які 
вже існують у системі, тобто зруйнуватися. У разі необхідності слід 
подбати про розширення зв’язків, що додає системі стійкості проти 
зовнішніх і внутрішніх впливів. 

3. Можливість змінити систему певною мірою і в бажаному напря-
мі завдяки цілеспрямованому застосуванню впливів. 

Отже, система зберігається, функціонує та розвивається, якщо 
її складові діють узгоджено, зберігається система гнучких зв’язків, 
а розвиток відбувається у природному для системи напрямі.

Розглянемо ознаки системи на прикладі періодичної системи хі-
мічних елементів, створеної Д. І. Менделєєвим на основі відкритого 
ним закону. Ця система охоплює всі без винятку хімічні елементи. 
Кожен відкритий у природі хімічний елемент знаходить своє, наперед 
визначене, місце («клітинку»), яке до часу залишається незаповненим. 
Елементи, що їх добуто в наш час шляхом ядерного синтезу, також 
посідають свої місця. Отже, періодичній системі властива цілісність.
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Електронна будова хімічних елементів і їхні властивості зв’язані 
між собою як аргумент і функція. Ця залежність для всієї сукупності 
хімічних елементів має періодичний характер, стійкий і незмінний.

Періодичній системі властива чітка організація (структура, будова): 
хімічні елементи розміщено в ній за періодами та групами в однознач-
но визначених місцях.

Цілком очевидно, що періодичність властивостей елементів ви-
являється лише тоді, коли вони об’єднані в систему та між ними є 
визначена залежність, отже, періодична система емерджентна.

Хімічні елементи розміщуються в періодичній системі в певному 
порядку, від найпростішого за будовою атома (Гідрогену) до складних 
(багатоелектронних). Ієрархічність системи елементів визначається 
поступовим збільшенням заряду ядра атома і нарощуванням електро-
нних оболонок.

Періодична система – відкрита структура, вона постійно взаємо-
діє з зовнішнім середовищем, що є джерелом її поповнення. Ми є 
свідками відкриття нових хімічних елементів, що розширюють межі 
періодичної системи.

Якщо періодичний закон – об’єктивний закон природи, що розкри-
ває характер залежності властивостей хімічних елементів від заряду 
їх атомних ядер, то періодична система як його графічний відбиток 
може мати структуру, відмінну від запропонованої Д. І. Менделєєвим. 
Відомо, що попередники вченого робили спроби побудови систем еле-
ментів різної форми. Нині менделєєвський варіант (короткий) уже став 
анахронізмом, хіміки надають перевагу іншому варіанту – довгому. Це 
свідчить на користь тези про залежність складу і структури системи 
від бачення її розробником.

Методична система навчання як предмет наукового дослідження 
вперше розглядалася в результаті застосування системного підходу 
в методиці навчання математики [147]. Складниками цієї системи 
було визначено мету, зміст, методи, засоби, форми навчання, тобто ті 
самі, що й для педагогічної та дидактичної систем. Пізніше до цього 
переліку додалися результати навчання, було визначено зовнішнє се-
редовище системи як сукупність чинників, що впливають на функці-
онування системи. До зовнішнього середовища відносять учасників 
навчального процесу – учителя й учнів, які взаємодіють через посе-
редництво методичної (дидактичної) системи (Н. В. Кузьміна, І. А. Ма-
лафіїк, А. М. Пишкало).
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Кожен структурний елемент системи виконує свої функції лише 
у взаємозв’язку з іншими. Так, Н. В. Кузьміна [161] подає схему зв’яз-
ків між компонентами методичної системи (рис. 1):

Мета Методи 

Зміст  

       Форми 

Засоби

Рис. 1. Схема зв’язків між складниками методичної системи

Завдяки зв’язкам між складниками система набуває стійкості. У разі 
обривання зв’язків якогось компонента з іншими він виокремлюється 
й витискується системою; у разі втрати значної кількості зв’язків си-
стема втрачає структуру, руйнується, перестає функціонувати.

Важко уявити методичну систему без мети навчання, це системо-
утворювальний компонент, що визначає смислове наповнення всіх 
інших компонентів. Водночас мета навчання є найбільш змінною, 
вона залежить від багатьох чинників, поміж яких головний – соці-
альне замовлення суспільства. Зміна мети спричинює зміну змісту, 
що, як правило, супроводжується зміною методів, а з ними – засо-
бів навчання та їх функцій. Ініціація змін може статися через зміни 
як у зовнішньому середовищі, так і всередині системи. Наприклад, 
розширення останнім часом інформаційного компонента освітнього 
простору (зовнішній чинник) спричинює зміни практично всіх компо-
нентів системи. А поява підручників нового покоління як внутрішня 
зміна компонента «засоби навчання», не впливаючи на загальну мету, 
стимулює оновлення методів і засобів навчання. Форми ж навчання 
визнано найбільш консервативним компонентом системи» [161].
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Так, Т. К. Смиковская [161] називає такі функції методичної сис-
теми навчання: гносеологічна, гуманістична, проектувальна, норма-
тивна, рефлексивна.

Методична система слугує пізнанню навчального процесу в його 
складності та задля досягнення мети навчання (гносеологічна функ-
ція). Учитель використовує методичну систему як інструмент орга-
нізації навчального процесу. Орієнтована на дитину та її потреби, на 
утвердження певних цінностей, система набуває гуманістичного спря-
мування. Проектувальна функція полягає в тому, що методична систе-
ма передбачає проектування змісту, засобів, методів, форм навчання 
та контролю, поведінки учня і вчителя в навчальному процесі. Норма-
тивна функція спрямована на виконання нормативних вимог до змісту 
і процесу навчання, зокрема норм освітнього стандарту. Можливість 
осмислення діяльності з реалізації методичної системи учасниками 
навчального процесу, виявлення слабких зв’язків у системі дає змогу 
говорити про рефлексивну функцію методичної системи.

Методична система, як відкрита, зазнає впливу зовнішнього сере-
довища, що позначається на її функціонуванні. Найбільш очевидними 
й актуальними чинниками є базова наука і технологія, екологія, інфор-
матика, психологія, нормативні документи, що стосуються функціо-
нування освіти.

Хімія як наука впливає на зміст хімічної освіти та відповідає за 
оновлення предметних знань. Психологія визначає закономірності 
засвоєння специфічних знань з хімії з притаманними їй способами 
діяльності, формалізованою мовою, специфічними об’єктами тощо. 
Інформатизація стосується всіх сфер життя, у тому числі освіти, стає 
ознакою навчального процесу, забезпечує багатовимірність подання 
навчального змісту, сприяє створенню «інформаційного простору, 
який виконує навчальні функції» [93, с.16]. Нормативні документи, 
зокрема державний освітній стандарт, визначають спрямованість су-
часного освітнього процесу, державні вимоги до навченості учнів.

Окремо слід розглянути загальнокультурний контекст методичної 
системи навчання хімії як середовище, у якому система існує та роз-
вивається.

У наш час відбувається колосальне розширення й поглиблення на-
укових хімічних знань. Цивілізаційний розвиток останніх десятиріч 
тісно пов’язаний з успіхами хімії як науки і виробництва, зокрема 
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синтетичної хімії. Маючи яскраву самобутність, виняткове положення 
серед інших природничих наук, хімія тісно пов’язана з ними. Хіміч-
ний аспект наявний у більшості наукових і технологічних напрямів. 
Основою таких актуальних напрямів науково-технічного прогресу, як 
нано- і біотехнології є досягнення хімії. Вони є визначальними й у ста-
новленні екологічної свідомості окремих людей і суспільства в цілому. 
Розкриття єдності хімічної науки та загальної культури людства, ви-
значення місця хімії в суспільній історії та системі наук про природу, 
її впливу на прогрес науки і технології, на розвиток нехімічної сфери 
людської діяльності, показ ролі особистостей у розвитку науки – усе 
це в потенціалі змісту навчання хімії, який має реалізуватися методич-
ною системою навчання хімії. «Організація нової, адекватної реаль-
ності системи загальної хімічної освіти й засвоєння хімічної культури 
стає умовою безпеки й стійкого розвитку цивілізації» [81, с. 261 ].

Загальнокультурне значення хімічного знання розкривається через 
виокремлення у змісті освіти таких аспектів:

• цивілізаційна та гуманістична роль хімії;
• зв’язок хімії з іншими природничими науками, технологіями і 
вплив на їх розвиток;

• роль хімії в матеріальному житті окремої людини та суспільства 
загалом, у розв’язуванні глобальних проблем людства;

• хімічна наука як вид інтелектуальної творчої діяльності.
Для методики не є істотною сама по собі констатація загальнокуль-

турного контексту хімії як науки і технології та загальнокультурного 
значення хімічних знань. Педагогічний сенс має використання цих 
знань як засобу трансляції світової культури, чинника особистої куль-
тури учня, спосіб зацікавлення учнів і посилення мотивації навчання 
хімії.

Методична система – категорія діалектична, вона існує на певному 
етапі розвитку освіти, зазнає змін під впливом зовнішніх і внутрішніх 
чинників і розглядається дослідниками на різних рівнях: методоло-
гічного аналізу, теоретичного дослідження, навчальних матеріалів, 
навчального процесу, позицій розробників системи. Так, К. Ж. Гуз [49] 
подає методичну систему формування цілісності знань про природу 
на рівнях стандарту, навчального предмета, навчального матеріалу, 
навчальної діяльності, результатів навчання. У свою чергу, на цих 
рівнях реалізуються свої системи: навчальний матеріал – як система 
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навчальних програм, навчальна діяльність – як система навчально-ме-
тодичного забезпечення. На думку Г. І. Саранцева [157], трансформа-
ція методичної системи на рівні навчального процесу відбувається за 
рахунок збагачення її компонентів, до складу яких входять підручник, 
мета педагога, мета учня, їхня діяльність, індивідуальність учня.

У дисертаційних роботах з методики навчання хімії поняття «си-
стема» вживається стосовно широкого діапазону об’єктів: система 
завдань, система підручників, система уроків тощо, хоча не завжди 
мається на увазі справді структуроване утворення.

Систему методів навчання хімії в їх ієрархічності та за різними 
ознаками розкриває Н. М. Буринська [21]. Н. Н. Чайченко [187] 
розглядає навчальний предмет «Хімія» як систему, що складається з 
двох блоків: основного (змістового) і допоміжного (процесуального). 
До першого належать наукові хімічні знання, до другого – допоміжні 
знання, навчальна діяльність і форми організації навчального процесу.

О. С. Зайцев [69] запропонував схему ієрархії компонентів системи 
навчання хімії:
Мета навчання (Для чого навчати? Кого навчати?) → Зміст нав-

чання (Чого навчати?) → Методи навчання (Як навчати?) → Засоби 
навчання (За допомогою чого навчати?) → Форми навчання (Де і коли 
навчати?) → Контроль, діагностика (Які результати навчання?).

Автор ототожнює компоненти цієї системи з етапами розвитку 
системи навчання та розв’язування методичних питань. Передусім 
визначають мету навчання, далі відбирають його зміст, розробляють 
методи, адекватні меті та змісту, обирають або створюють відповідні 
засоби, визначають форми навчання і, нарешті, звертаються до спо-
собів контролю та діагностики знань.

В ієрархічній системі кожна з підсистем нижчого рівня, у свою 
чергу, може мати кілька ієрархій підсистем, тому кількість останніх 
практично необмежена. Здебільшого для структуризації методичної 
системи достатньо виокремити основні ієрархії й описати організа-
цію системи як взаємозалежну поведінку підсистем у межах цілого та 
взаємодію системи з найближчим середовищем [140].

Структуру методичної системи визначає її конструктор з урахуван-
ням цілей, наявних засобів і власних поглядів на шляхи досягнення ці-
лей, тобто власного розуміння процесу навчання. Так, в основу струк-
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турування можна покласти засвоєння теоретичних знань, навичок з 
хімічного експерименту, оволодіння хімічною мовою, розв’язування 
задач та ін., що є підсистемами загальної методичної системи, яку 
можна умовно назвати суперсистемою відносно підсистем (систем) 
нижчого рівня [140].

Наведена вище ієрархія з 6 підсистем є одним із багатьох мож-
ливих способів структуризації методичної системи. У цій структурі 
можливі зміни: доповнення (мета доповнюється завданнями навчан-
ня, контроль – діагностикою); об’єднання кількох підсистем в одну 
(методи і форми навчання); навіть послідовність рівнів ієрархії не є 
фіксованою (форми навчання → засоби навчання замість засоби нав-
чання → форми навчання).

До системи прийнято включати лише ті елементи і зв’язки, які слу-
гують досягненню мети системи. Наведена структура охоплює саме 
такі компоненти і зв’язки, що підтверджено багаторічною методичною 
практикою і теоретичними дослідженнями. 

Отже, на основі методологічного аналізу і теоретичного представ-
лення проблеми розроблення та функціонування методичної системи 
навчання хімії було визначено компоненти системи і зв’язки між ними, 
склад зовнішнього середовища та його впливи на ці зв’язки, встанов-
лено ієрархію компонентів, виокремлено напрями оновлення системи 
через оновлення її компонентів. Ми розглядаємо методичну систему 
навчання хімії як складну, відкриту, нестабільну, нелінійну, здатну 
до самоорганізації та якій властивий обмін з навколишнім середови-
щем. У структурі методичної системи вирізняються такі компоненти: 
мета, зміст, методи, засоби, форми навчання, діагностика й оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів. У свою чергу, це підсистеми ціліс-
ної системи, що зазнають змін під дією зовнішніх впливів. Найбільш 
очевидними й актуальними чинниками цих впливів є базова наука, 
технології, екологія, інформатика, психологія, нормативні документи, 
що стосуються функціонування освіти.

Дослідження предметної методики навчання як системи дає змогу 
розглянути всі її категорії в комплексі, визначити сучасний стан і тен-
денції розвитку. У нашому дослідження ми дотримуємось класичної 
структури методичної системи та складу її компонентів і розглядаємо 
їх трансформацію з позицій загальних тенденцій в освіті.
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2.2. Напрями оновлення методичної системи

Мета навчання. Методична система навчання хімії, як будь-
яка інша система, є гнучкою, зазнає постійних зовнішніх і 

внутрішніх впливів, завдяки яким розвивається. Найчутливішою до 
зовнішніх і внутрішніх упливів є мета навчання, у якій на сучасно-
му етапі конкретизуються вимоги до освіти в цілому як до складової 
загальної культури людини. Ці вимоги відображено в новій редакції 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 
Метою освітньої галузі «Природознавство» є «формування в учнів 
природничо-наукової компетентності як базової та відповідних пред-
метних компетентностей як обов’язкової складової загальної культу-
ри особистості й розвитку її творчого потенціалу» [53, с. 4]. У меті 
навчання конкретизовано нові вимоги, зумовлені зміною освітньої 
парадигми зі знаннєвої на компетентнісну. Оскільки мета є системо-
утворювальним компонентом системи, то методичну систему можна 
розглядати як цілісну структуру, зорієнтовану на формування пред-
метних компетентностей учнів.

Предметний зміст навчання. Наступним компонентом в ієрархії 
методичної системи є зміст, що формується згідно з компетентніс-
ним підходом з урахуванням заданого результату навчання та через 
який реалізується мета і завдання навчання хімії. Результатом хімічної 
освіти на академічному рівні є засвоєння учнями знань про речовини, 
хімічні закони і теорії, методи наукового пізнання в хімії (фундамен-
тальна складова); дослідницькі уміння, досвід специфічної діяльності 
(діяльнісна складова); усвідомлення знань з хімії з позицій загально-
культурних цінностей (аксіологічна складова).

Дослідники проблеми вбачають багато недоліків у чинному змісті 
хімічної освіти. Наприклад, вказують на надмірну теоретизацію змісту, 
недоцільне співвідношення теорій і фактів, відрив змісту від практич-
них потреб людини, відсутність інтегральних ідей, диференційованого 
підходу до відбору змісту. Переобтяження програм фактичним матеріа-
лом, насиченість уроків новою інформацією вважають причинами фор-
мальних знань учнів. У цьому разі предметний зміст освіти як компо-
нент методичної системи конфліктує як із близьким, так і з віддаленим 
середовищем (особистісні та суспільні запити на нову якість освіти), 
отже, щоб забезпечити природний розвиток системи, її треба «переза-
вантажити», встановити нові зв’язки між компонентами.
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Вітчизняні дидакти відносять до основних напрямів розроблення 
змісту сучасної шкільної освіти – його аксіологізацію, оновлення фун-
даментальної складової, посилення практичної спрямованості.

 Переорієнтація в бік вищих цінностей, перевага культурно-гума-
ністичної функції освіти, формування фундаментальних знань і уні-
версальних способів діяльності, пов’язаних із застосуванням їх на 
практиці,— ці напрями стосуються всіх компонентів системи, але пе-
редусім змісту й обсягу власне навчальної інформації, що закладається 
в навчальні предмети та пов’язана з характером наукового пізнання.

Згідно з чинниками і принципами формування змісту освіти роз-
роблено критерії відбору цього змісту [108]. Найбільш узагальнено їх 
можна сформулювати як критерії відповідності, достатності, пріори-
тетності. Отже, відповідність стандарту освіти, віковим навчальним 
можливостям учнів; достатність – для формування світогляду, забез-
печення цілісності та системності знань і продовження освіти; пріо-
ритетність соціальної спрямованості та практичного значення – для 
формування життєво важливих компетентностей особистості.

Відбір змісту освіти детермінується різними чинниками, принци-
пами, критеріями, концепціями, парадигмами. Іншу площину відбору 
змісту визначають особливості навчальних дисциплін як проекції від-
повідних наук. Слід зазначити, що концепція змісту освіти, у якій він 
трактується лише як педагогічно адаптовані основи наук, відкидається 
сучасною дидактикою. На думку вчених, зміст предметів з основ наук 
має: 1) бути корисним для всіх учнів; 2) ураховувати реальні життєві 
ситуації; 3) поєднувати теорію і практику, науку і техніку; 4) сприяти 
встановленню міжпредметних зв’язків; 5) бути сприйнятливим щодо 
навколишнього світу [110].

Оскільки зміст освіти має бути адаптований до майбутніх потреб 
учнів щодо їхнього подальшого навчання та працевлаштування, упро-
вадження профільного навчання дає змогу вмотивовано розкрити 
деякі важливі в науковому та світоглядному плані ідей і принципи, 
реалізація яких у масовій школі не видається можливою.

Основними змістовими джерелами курсу хімії є загальна, неор-
ганічна та органічна хімія, біологія, екологія, технологія, філософія. 
Останнім часом у зв’язку з небувалим розширенням сфери застосуван-
ня хімічних сполук актуалізується ужитковий аспект хімічних знань. 
Можна визначити основні напрями оновлення традиційного ядра 
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змісту курсу хімії за рахунок включення знань: методологічних, еколо-
гічних, технологічних, практичних (ужиткових). Водночас, як зазначе-
но в Білій книзі національної освіти України, у шкільному змісті має 
бути збережено базове ядро як найцінніша та незмінна для освіченості 
й розвитку людини його складова [14].

Методи, форми, засоби навчання. Мета, завдання, предметний 
зміст визначають методичні орієнтири навчання хімії. У методичній 
системі метод розглядається як спосіб реалізації мети і змісту нав-
чання. Постмодерністська концепція у світовій педагогіці відкидає 
формування учня за зразком, маніпулювання ним заради досягнення 
наперед визначених цілей, нав’язування йому способів сприймання 
світу. Поліцентризм, варіативність методик, діалогічний, партнер-
ський характер спілкування між учителем і учнем, створення умов для 
його власного вибору й виявлення суб’єктності, сприятлива атмосфера 
є ознаками сучасного педагогічного процесу, особистісно зорієнто-
ваного [46]. До цього слід додати забезпечення мотивації навчання і 
рефлексію особистісних результатів.

На думку С. У. Гончаренка, у разі особистісно зорієнтованого нав-
чання слід починати не з повідомлення знань, а з виявлення суб’єк-
тивного досвіду учнів і формувати наукове знання, спираючись на 
індивідуальні «семантики».

О. Я. Савченко виокремлює такі сутнісні ознаки особистісно зо-
рієнтованої освіти [154] суб’єкт-суб’єктне гуманне співробітництво 
всіх учасників навчально-виховного процесу; діагностично-стимуля-
ційний спосіб організації навчального пізнання; діяльнісно-комуніка-
тивна активність учнів; проектування вчителем (а пізніше й учнями) 
індивідуальних досягнень учнів у всіх видах діяльності, сенситивних 
їх розвиткові; урахування в змісті, методиках, системі оцінювання ши-
рокого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей у здобутті 
якісної освіти. Поки що існує певна неузгодженість між теорією осо-
бистісно зорієнтованого навчання й авторитарною практикою [137].

Якщо перенести названі ознаки на вивчення конкретних предметів, 
можна дійти висновку, що результативність особистісно зорієнтова-
ного підходу до навчання цілком залежить від можливостей методики 
і готовності вчителя реалізувати такий підхід. У зв’язку з цим особи-
стісно зорієнтоване навчання вимагає переосмислення вчителем влас-
ного досвіду, критичного ставлення до усталеної, «єдино правильної» 
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методики. Проблема не в тому, як засвоїти нові ідеї, а як позбутися 
старих [58]. На думку Ф. Пелло, учитель має бути готовим до зміни 
методу [137]. Це особливо актуалізується у зв’язку з упровадженням 
компетентнісного підходу в хімічній освіті замість знаннєвого.

Компетентність розглядається вченими-педагогами як готовність і 
здатність реалізувати на практиці знання, досвід, ставлення. Компе-
тентність особистості нерозривно пов’язана не лише з продуктивною 
діяльністю задля розв’язування теоретичних і практичних завдань, а й 
з відповідальністю за свої дії. Компетентності не протиставляються 
знанням, умінням і навичкам, необхідним кожній людині для успішно-
го життя в сучасному світі, а лише перебувають у іншій площині та ви-
значають спроможність до застосовування знань і способів діяльності.

У сучасних умовах методична система має змінитися так, щоб бути 
спроможною розв’язувати проблему компетентнісного спрямування 
навчання хімії.

Останнім часом у педагогічній літературі значна увага приділя-
ється проблемі формування в учнів здатності самостійно вчитися. Ця 
проблема трактується в контексті гуманізації освіти, оскільки стосу-
ється адаптації учня до життя в умовах швидкоплинних змін інфор-
маційного суспільства. Одна з ідей, яку сповідують багато вчених і 
яка має бути донесена до учнів, полягає в тому, що нинішні знання 
можуть застаріти вже завтра і що залишатися нарівні з навколишнім 
світом можна лише завдяки самоосвіті [137].

Уміння самостійно вчитися належить до ключових компетентно-
стей особистості [153]. Як зазначають Г. Драйден і Д. Вос, «беручи 
до уваги неперервні зміни, що відбуваються в суспільстві, набага-
то важливіше, щоб кожен випускник школи умів самостійно діяти, 
самостійно навчатись, самостійно управляти своїм майбутнім» [58, 
с. 133]. Якщо учитель перестає бути єдиним носієм нового знання, то 
його основне завдання полягає в тому, щоб навчити учня самонавча-
тися.»Лише шляхом самоосвіти можна навчитися чого-небудь. Єдине 
завдання школи – полегшити цей процес. Якщо це їй не вдається, вона 
втрачає будь-який смисл свого існування» [там само].

Заради справедливості слід зазначити, що ідея дбати про те, щоб 
навчити дитину, як здобувати знання, а не самих знань, спростовується 
деякими зарубіжними вченими. Так, Г. Арендт вбачає в цьому «мар-
нування традиції, прагматизм у найвужчому значенні цього терміну, 
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який руйнує культуру і фатально відбивається на якості освітнього 
процесу» [152]. На нашу думку, особистісно зорієнтоване навчання не 
відкидає засвоєння основ наук і не скасовує авторитету вчителя, про 
що також говорить цей автор, але дає змогу учневі прямувати на шляху 
здобування освіти за власною «дорожньою картою», у власному темпі, 
хоч і під наглядом учителя.

На тлі особистісної орієнтації процесу навчання дисонансним є 
поширений нині підхід до тлумачення педагогічних технологій. Цим 
терміном позначають багато різних понять – від педагогічної ідеї та 
педагогічної системи до конкретної методики й форми навчання. Од-
нак справа не лише в термінології, бентежить укорінення технократич-
ного підходу до навчання, яке слідує за терміном, оскільки, як відомо, 
«спочатку було слово».

 На перший погляд здається, що технології – це дуже прогресивно, 
насправді ж це не поступ, а повернення до старого, коли панівною була 
унітарна школа з єдиним підручником і єдиною методикою форму-
вання «будівника світлого майбутнього». Це відгомін індустріальної 
економіки, орієнтованої на масове виробництво.

Спробуємо з’ясувати, чи узгоджується такий підхід з особистісно 
зорієнтованим, а отже, гуманістичним навчанням.

Технологія – це те, що можуть повторити інші з таким самим ви-
ходом. Вона передбачає твердо встановлений порядок дій, що при-
водять до запланованого результату, продукту зі стандартизованими 
параметрами.

Технологізація процесу передбачає перехід від сировини до про-
дукту завдяки застосуванню певної технології. Чи підходять об’єкти 
педагогічної діяльності для застосування технології. У цьому процесі 
учневі відводиться роль і сировини, і продукту, розподілених у часі, 
а саме між 11-ма роками перебування в школі. На виході зі школи 
учень стає продуктом масової технології, тобто в певний час «мате-
ріал» набуває потрібної форми. Інший варіант: продуктом є знання, 
уміння, навички. Учитель у цьому процесі може бути автором проек-
ту, дизайнером, технологом чи виконробом, «функціонером порядку» 
(В. Кушнір). Отже, переважною є суб’єкт-об’єктна суть процесу, учень 
за будь-яких умов не стає суб’єктом, а залишається об’єктом впливу 
технології.

Замінюючи методику технологією, ми відкидаємо дитину, а зали-
шаємо «продукт» діяльності, у цьому разі – педагогічної.
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Технологічний підхід не узгоджується також із становленням цін-
нісних орієнтацій особистості через непередбачуваність поведінки 
цієї особистості, а отже, неможливість застосувати до неї будь-яку 
технологію. Тотальне впровадження технологічного підходу звужує 
можливості для самовизначення учня як вільної особистості, оскільки 
замість нього маємо «продукт» педагогічної діяльності. Технологічно 
можна випускати лише «коліщатка і гвинтики».

Технологія передбачає єдино правильну схему виконання та від-
кидає будь-яку творчість, тому заручником «раціональної технології» 
стає і вчитель. Між тим, саме розуміння можливості багатоваріатив-
ності підходів до розв’язування різних педагогічних ситуацій спонукає 
педагога до творчих пошуків [46].

На нашу думку, адекватність технологій слід шукати лише в деяких 
формах чи прийомах діяльності вчителя або учня. Технологічними 
можуть бути форми чи засоби навчання, наприклад, тестова форма 
контролю й оцінювання навчальних досягнень, педагогічні програмні 
засоби, засоби відпрацювання процесуальних умінь, такі як прописи 
для лабораторних робіт, технологічні картки, робочі зошити на друко-
ваній основі тощо. Ідея технологічності повністю реалізується у тре-
нінгах з виконання вправ, розв’язування задач, складання структурних 
формул чи назв органічних сполук.

Слід зазначити, що у відомій праці Г. Драйдена і Дж. Вос [58] тер-
мін «технологія» вживається лише стосовно інформаційних техноло-
гій у навчанні.

Контроль, діагностика навчальних досягнень. Особистісно 
зорієнтоване навчання тісно пов’язане з об’єктивним оцінюванням 
навчальних досягнень учнів [95]. Учень має бути зацікавлений у цій 
об’єктивності, тоді буде подолано страх перед негативною оцінкою. 
Поки що з основних функцій оцінювання – навчальної, діагностичної, 
мотиваційної, виховної та контрольної переважає остання.

Традиційно у завданнях, які пропонуються для контрольних робіт, 
більшу частину становлять ті, що розраховані на перевірку фактичних 
знань, а не видів діяльності, застосування знань у нестандартній ситу-
ації, пояснення явищ довкілля. Реалізується, як правило, контрольна, 
а не корекційна функція оцінювання. Особистісно зорієнтована педа-
гогіка вимагає побудови навчального процесу на діагностичній основі 
[154]. Після аналізу відповіді учня вчитель з’ясовує рівень, на якому 
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перебуває той, ставить діагноз і визначає, як підвищити рівень, тобто 
спершу діагностика, потім засоби впливу, а після цього – визначення 
рівня досягнень. Визначення рівня навчальних досягнень учнів – це 
закінчення процедури, а не її початок, якщо вона проводиться не з 
метою діагностики.

З огляду на зазначене вище, оновлення методичної системи в ці-
лому спрямовується на:

• реалізацію компетентнісного й особистісно орієнтованого під-
ходів;

• оновлення предметного змісту за рахунок включення методоло-
гічних, екологічних, технологічних, ужиткових знань, оновлен-
ня хімічного експерименту;

• оновлення форм і засобів навчання; упровадження сучасної 
концепції підручника хімії; застосування наративу як форми 
подання наукового змісту; використання інформаційно-комуні-
кативних технологій;

• трансформацію функцій контролю й оцінювання навчальних 
досягнень учнів.

2.3. Управління методичною системою

Оновлення методичної системи, як показано вище, стосуєть-
ся всіх її компонентів, Спонтанні, неузгоджені зміни можуть, 

у крайньому разі, призвести до її руйнації. Щоб зберегти систему 
в робочому стані, треба забезпечити умови її стабільного функціо-
нування та розвитку згідно з властивими їй тенденціями розвитку, 
а саме: дотримання узгодженої дії всіх елементів; збереження системи 
зв’язків; забезпечення їхньої гнучкості та встановлення нових, як від-
повіді на зовнішні чинники. Як зазначають В. А. Кушнір і Г. А. Кушнір, 
«в умовах нестійкості педагогічні впливи повинні бути виваженими 
і, головне, цілеспрямованими, щоб вивести педагогічний процес на 
один із можливих і водночас потрібних учителеві природних способів 
розвитку» [104, с. 9].

Управління методичною (дидактичною) системою відбувається 
на трьох рівнях: концептуальному, рівні предметного змісту та мето-
дичному (дидактичному). Концептуальний рівень є заданим і визна-
чається освітньою парадигмою, концепцією профільного навчання, 
освітнім стандартом, загальною метою середньої освіти, державними 
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вимогами до результатів навчання. На рівні предметного змісту систе-
ма управляється змістом навчального матеріалу, визначеного у про-
грамі з предмета. На методичному рівні реалізується власне система 
навчання у взаємодії всіх її складників. На сучасному етапі важливим 
є такі умови ефективного управління методичною системою навчання 
хімії:

1. Концептуальний рівень:
• визначення цілей навчання на певному рівні профільної школи;
• визначення державних вимог до результатів навчання.

2. Рівень предметного змісту:
• визначення провідних наукових ідей і об’єктів вивчення;
• конкретизація предметних компетентностей;
• міжпредметне узгодження природознавчих курсів.

3. Методичний рівень:
• забезпечення мотивації навчання;
• організація самонавчання;
• упровадження сучасних методів, засобів, форм навчання;
• трансформація функції оцінювання з констатувальної у форму-
вальну й мотиваційну;

• забезпечення зворотного зв’язку.
У шкільній практиці методичну систему реалізує учитель безпосе-

редньо на методичному рівні, він щоденно опікується не глобальним 
питанням збереження її цілісності, а переважно функціями окремих 
компонентів, що є підсистемами, налагодженням зв’язків між ними. 
Учитель має дотримуватися заданих умов перших двох рівнів і твор-
чо реалізувати умови методичного рівня. Наявність адекватних ці-
лей, використання методів, що гарантують їх досягнення, сумісність 
і кореляція всіх компонентів є підґрунтям успішного функціонування 
методичної системи.

У разі негативного результату навчання, тобто коли система не 
спрацьовує, важливо визначити, що перешкоджає її функціонуван-
ню, й усунути перешкоди, посиливши чи послабивши певні зв’язки 
в системі або в підсистемах. На наш погляд, мистецтво управління 
методичною системою полягає в тому, щоб зробити такий вплив пе-
редбачуваним. На думку Л. П. Величко, є доцільним превентивний 
характер методичного впливу вчителя з метою успішного функціону-
вання методичної системи навчання хімії [36].
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2.4. Мета і завдання курсу хімії

Хімія посідає місце важливого й невідокремного складника сис-
теми загальної освіти. Загальнокультурне значення знань про 

речовини – їх склад, будову, властивості, закономірності перетворень, 
способи використання – зумовлюється значенням хімії у пізнанні за-
конів природи та матеріальному житті суспільства.

Хімічні знання, як суміжні щодо знань з фізики та біології, не-
обхідні сучасній освіченій людині, бо роблять внесок у формуван-
ня цілісної природничо-наукової картини світу. Знання про хімічні 
сполуки важливі й для розуміння прогресивних напрямів розвитку 
матеріальної сфери сучасного суспільства, адже досягнення в галу-
зі хімії визначають розвиток промисловості синтетичних матеріалів, 
лікарських препаратів, агропромислового комплексу тощо. Новітні 
біо- і нанотехнології також пов’язані з прогресом у галузі хімії.  
Ознайомлення з основними джерелами і застосуванням речовин вво-
дить учнів у курс проблем економіки народного господарства, раціо-
нального використання природних багатств, охорони навколишнього 
середовища. Хімічні знання є основою для світоглядних узагальнень 
про матеріальну єдність світу, його пізнаваність, причинно-наслідкові 
зв’язки у природі, діалектику процесу пізнання тощо.

Вивчення хімії набуває нових вимірів з огляду на ту роль, яку цей 
предмет відіграє в підготовці учня до життя, входженні в соціум, мож-
ливості подальшого розвитку, готовності змінюватися згідно з потре-
бами ринку праці, оволодінні інформацією, прийнятті рішень.

Мета вивчення хімії у вітчизняній школі змінювалася залежно від 
загальної мети освіти, яку ставило суспільство. За радянських часів 
основною метою було «комуністичне виховання підростаючого поко-
ління, підготовка всебічно розвинених, активних і свідомих будівників 
комунізму», яка конкретизувалась у навчальному предметі «Хімія» як 
«збагачення знань учнів, їхній розумовий розвиток, формування сві-
тогляду, комуністичної свідомості, політехнічної підготовки до праці, 
вироблення життєвих позицій» [128, с.7]. У 1998 р. в незалежній 
Україні вперше було розроблено Концепцію безперервної базової 
хімічної освіти у якій вперше було наближено мету хімічної освіти 
до особистості учня та визначено цю мету як формування наукового 
світогляду, сприяння інтелектуальному розвиткові учня, вихованню 
моральності, гуманістичних якостей, готовності до праці.
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Проект Концепції шкільної хімічної освіти у 12-річній школі було 
запропоновано лабораторією хімічної та біологічної освіти Інституту 
педагогіки АПН України у 2001 р., коли в освіті почалися значні пере-
творення, що полягають у заміні унітарної школи на диференційовану 
й особистісно зорієнтовану. У проекті визначено мету навчання хімії: 
забезпечення засобами навчального предмета умов для інтелектуаль-
ного розвитку та саморозвитку особистості, виховання громадяни-
на-патріота, формування в учнів розумного ставлення до себе, інших 
людей, довкілля.

У програмі з хімії для 12-річної школи (рівень стандарту) вперше 
зверталась увага на необхідність формувати ключові компетентності уч-
нів, зокрема зазначалося: «метою навчання хімії є формування засобами 
навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних 
для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природ-
ничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення 
і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства».

За новою редакцією держстандарту освіти, перед освітньою галуз-
зю «Природознавство» ставиться мета формувати в учнів загальну 
природничо-наукову компетентність і предметні компетентності [53] 
Згідно з цим у навчальній програмі академічного рівня визначено, 
що мета навчання хімії «полягає у забезпеченні загальноосвітньої 
підготовки з хімії, необхідної для соціалізації, творчої самореалізації 
особистості і достатньої для формування природничо-наукового сві-
тогляду, екологічного стилю мислення і поведінки, набуття навичок 
саморозвитку і самоосвіти» [177, с. 27]. Компетентнісний підхід ре-
алізується через виконання таких освітніх, розвивальних і виховних 
завдань:

• розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, 
пам’яті, здатності до самоосвіти;

• формування наукового світогляду учня на основі засвоєння сис-
теми знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні 
закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

• формування життєвої та соціальної компетентностей учня, його 
екологічної культури, навичок безпечного поводження з речо-
винами в побуті та на виробництві;

• розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та за-
безпеченні добробуту людини.
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У цьому переліку суттєво нові завдання стосуються компетентно-
стей учнів. Проте, на нашу думку, вони не відбивають повною мірою 
можливості навчального предмета хімії щодо реалізації компетент-
нісного підходу, отже, потребуватимуть коригування у процесі роз-
роблення нової редакції програми.

Предметні компетентності учнів як мета навчання хімії. Су-
часний розвиток природничої освіти в цивілізованому світі помітно 
позначений компетентнісним підходом як таким, що найбільше від-
повідає потребам особистості й суспільства в цілому. Можна ствер-
джувати, що і в нашій країні учасники освітнього процесу усвідомили 
цінність і необхідність цього підходу, зокрема посилення особистіс-
ного та практичного спрямування освіти.

Настав час, коли «компетентнісний підхід переходить зі стадії 
самовизначення в стадію самореалізації, коли заявлені ним загальні 
принципи й методологічні установки мають підтвердити себе в різних 
прикладних розробках» [2].

Компетентнісний підхід є засадничим у визначенні мети і завдань, 
добиранні предметного змісту навчання хімії. Передусім проаналізу-
ємо стан і ступінь відбиття компетентнісного підходу в нормативних 
документах і досвід його впровадження.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2004 р.). 

У меті та завданнях освітньої галузі «Природознавство» загалом, а та-
кож її хімічної компоненти, звертається увага не лише на формуван-
ня системи знань учнів, а й вироблення умінь застосовувати набуті 
знання, усвідомлення способів діяльності та ціннісні орієнтації. Щодо 
компетентності, то вона згадується у плані необхідності її поглиблен-
ня в окремих галузях знань, які визначають вибір учнем майбутньої 
професії. Вимоги освітнього стандарту щодо рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів з хімії узагальнено за основними змістовими лінія-
ми, а в межах кожної змістової лінії ці вимоги зводяться до уявлень, 
знань та умінь.

У новій редакції освітнього стандарту (2011 р., основна школа), ви-
значено, що формування природничо-наукової компетентності учня є 
метою освітньої галузі «Природознавство». Вимоги до рівня загально-
освітньої підготовки учнів з хімії сформульовано через знання, умін-
ня, розуміння, судження, оцінне ставлення.

Отже, в сучасному документі компетентнісний підхід офіційно 
задекларовано.
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Навчальні програми (2005-2012 р. р.). Вимоги, визначені у дер-
жстандарті, розгортаються в навчальних програмах у площині спро-
можності учнів до застосування знань і способів діяльності. Предмет-
ні компетентності, яких повинен набути учень у результаті навчання, 
у цих вимогах трансформовано в систему пізнавальних дій на різних 
когнітивних рівнях: розпізнавання, розуміння, уміння та навички, пе-
ренесення знань.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Упровадження 

компетентнісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування ре-
зультативної складової змісту, що потребує адекватних змін у систе-
мі оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропоновані 2008 р. 
Міністерством освіти і науки України «Загальні критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 
порівняно з попередніми (2000 р.) містять у пояснювальній записці 
розлоге пояснення суті та значення компетентнісного підходу, ієрархії 
компетенцій, але жодним чином не розкривають їх співвідношення 
з наведеними критеріями оцінювання. Удосконалення навчального 
процесу на основі упровадження компетентнісного підходу вбачаєть-
ся в тому, щоб «навчити учнів застосовувати здобуті знання й уміння 
в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях».
Підручники (2007-2012 р. р.). Підручники з хімії модернізуються 

завдяки відображенню в їх змісті загальнонаукових методів пізнання, 
методів добування наукових знань з хімії та в напрямі педагогічної 
трансформації досягнень науки, аби навчальний матеріал подавати 
учням на належному науковому рівні.

Робляться спроби досягти оптимального співвідношення теоре-
тичного і практичного матеріалу; спрямувати зміст на застосування 
знань; використати діалогову форму викладу матеріалу замість по-
вчально-дидактичної, монологічної; спонукати до дій і показати від-
повідні зразки.

Удосконалено структуру навчальних текстів підручників у аспекті 
відбиття таких компонентів навчального процесу, як мотивація, ви-
значення навчального завдання, врахування попереднього досвіду уч-
нів, аналіз нового змісту, встановлення внутрішньо- і міжпредметних 
зв’язків, закріплення, узагальнення, систематизація знань, контроль 
і самоконтроль.
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Додаткові тексти (для допитливих, що стосуються відомостей з 
історії відкриття речовин, галузей їх застосування, використання 
природних явищ людиною, проведення самостійних спостережень 
і дослідів, культури поводження з речовинами тощо) спрямовано не 
лише на формування узагальнених умінь предметного характеру, а й 
полікультурної та самоосвітньої компетентностей учнів.

Запроваджено такі нові структурні елементи, як вимоги до засво-
єння навчального матеріалу кожного параграфа (що треба знати, ро-
зуміти, вміти пояснювати, а про що мати лише уявлення тощо) та 
узагальнювальні висновки до параграфів. Удосконалено методичний 
апарат підручників. Крім нормативних завдань для самоконтролю, 
запроваджено новий структурний елемент «Додаткові завдання», що 
містить завдання підвищеної складності, розраховані на подальший 
творчий розвиток учнів. Навчальні завдання урізноманітнено таки-
ми, що передбачають аналіз медіа-інформації, уривків літературних 
і художніх творів українських і зарубіжних авторів. Завдання часто 
ґрунтуються на реальних життєвих ситуаціях і передбачають генеру-
вання кількох розв’язків.

У підручниках використано ілюстрації, що не лише емоційно поси-
люють зміст тексту, а є самостійним джерелом знань. Зміст посилено 
таблицями, схемами, графіками тощо. Усе це сприяє формуванню як 
предметних, так і ключових компетентностей учнів.

Аналіз змісту підручників свідчить про зростання уваги авторів до 
засобів, що сприяють реалізації компетентнісного підходу в навчанні.
Методична література. У літературі з методики навчання хімії 

компетентнісний підхід активно висвітлюється, зростає кількість пу-
блікацій. Методисти, як і дидакти, досліджують теоретичний бік про-
блеми, зокрема, низку публікацій присвячено суті й структурі пред-
метної компетентності [3; 5; 48; 50; 149; 155; 173; 180].

Оскільки у критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів вка-
зано узагальнені типи навчальних цілей, методична література про-
понує систему навчальних цілей для визначення рівнів предметних 
компетенцій, зроблено спробу охарактеризувати на основі навчальної 
програми знання та уміння у взаємозв’язку зі ставленням учнів [155]. 
З’ясовано, що визначальною ознакою методів навчання, які можна 
використати для реалізації компетентнісного підходу, є активна діяль-
ність учнів як суб’єктів педагогічного процесу, серед форм пріоритет-
ними є групова й індивідуальна робота [50]. 
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Зважаючи на теоретико-експериментальний характер хімічної на-
уки, у навчальному предметі значна роль надається шкільному експе-
рименту. Робляться спроби визначити можливі способи упровадження 
компетентнісного підходу до формування експериментальних умінь 
і навичок учнів [48]. Виокремлено такі групи компетентностей з хі-
мічного експерименту: організаційні (планування, підбір реактивів, 
складання звіту); технологічні (складання приладів, виконання хіміч-
них операцій, додержання правил безпеки); інтелектуальні (визначен-
ня мети експерименту, висунення гіпотези, опис спостережень та їх 
аналіз, узагальнення, висновки). Розроблено також характеристики 
рівнів сформованості експериментальних компетентностей учнів з 
хімії. Розроблено інструктивні картки до практичних робіт з хімії для 
ознайомлення учнів з навчальними цілями, що визначаються через 
знання, вміння і ставлення [155]. 

Аналіз засвідчує значну розбіжність вимог до формування пред-
метних компетентностей, які визначають різні автори друкованих ма-
теріалів з планування уроків, контролю й оцінювання знань. За таких 
обставин зростає роль науково обґрунтованих методичних рекоменда-
цій, де було б конкретизовано вимоги до навчальних досягнень учнів 
з погляду компетентнісного підходу. 

 У літературі з компетентнісного підходу предметні компетентності 
розглядаються як підґрунтя ключових компетентностей особистості, 
водночас існують різні означення власне предметних компетентно-
стей: як сукупності знань, умінь і характерних рис із предмета, що дає 
змогу особистості виконувати певні дії, виходячи з власного ставлен-
ня; як здатності учня застосовувати сукупність знань, умінь, навичок 
з певної галузі відповідно до життєвої ситуації. У всіх означеннях 
фігурують знання, вміння, навички, ставлення, хоча тлумачення часом 
є полярними: від ототожнення зі знаннями, уміннями і навичками до 
надання компетентностям абсолютного значення і підпорядкування 
знань практичному застосуванню.

Водночас ми маємо усвідомлювати, що відкидати знаннєву складо-
ву нераціонально, оскільки саме наукові знання становлять когнітивну 
основу компетентностей.

Згідно з синергетичним підходом процес пізнання є аутокаталітич-
ним, тобто вже набуті знання породжують нові знання та відповідні 
вміння [36]. Між тим самі лише уміння знань не породжують. У разі, 
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якщо все звести до практичних умінь, є загроза, що можемо отримати 
суспільство, де всі будуть готові виконувати суть практичні дії, але 
нікому буде робити відкриття, винаходи й таке інше. Необхідно фор-
мувати «людину знання», здатну створювати щось нове.

Крапку в дискусії щодо співвідношення «знання – компетентності» 
поставлено в новій редакції освітнього стандарту: «Предметна ком-
петентність – набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної 
для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумін-
ням і застосуванням знань» [53, с. 3].

Предметні компетентності є проекцією на навчальний предмет ком-
петентностей вищого рівня – загальнопредметних і ключових. Воло-
діння предметною компетентністю передбачає здатність учня аналізу-
вати ситуацію, приймати рішення, діяти з позицій законів, принципів 
певної науки та відповідати за свої дії.

Щоб спроектувати ключові компетентності на рівень навчального 
предмета і навчального матеріалу, слід визначити предметне поле для 
їх формування.

1. Предметні компетентності формуються в результаті здійснення 
пізнавальної діяльності щодо об’єктів реальної дійсності, які вивчає 
предметна галузь: це хімічні явища, речовини, матеріали.

2. У полі предметних компетентностей перебувають загальнокуль-
турні знання з предмета, ціннісні установки, що зумовлюють соціаль-
ний досвід у цій галузі, а також фундаментальні проблеми, які розв’я-
зує людство засобами певної науки. У хімії це основні принципи, ідеї, 
закони, поняття, а також глобальні проблеми: енергетична, екологічна, 
продовольча, сировинна.

3. До сфери предметних компетентностей належать способи ді-
яльності в галузі, що у навчанні з предмета виражаються в уміннях і 
навичках, зокрема з лабораторного експерименту, обробки інформації 
тощо.

Виходячи з розуміння суті компетентності, її структуру можна по-
дати так, як це пропонують російські вчені: назва компетентності, 
що формується, або її елемента; мінімальний досвід діяльності або 
попередній етап сформованості компетентності; соціальна, особи-
стісна мотивація необхідності подальшого формування компетент-
ності; знання, уміння, навички, необхідні для подальшого формуван-
ня компетентності; способи діяльності на певному етапі формування 
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компетентності; рефлексія ефективності отриманого результату. Інші 
автори [154] послуговуються такою структурою предметної компе-
тентності; з хімії: 1) назва компетентності (наприклад, усвідомлене 
ставлення до речовин у побуті); 2) коло об’єктів (речовини, що вико-
ристовуються в побуті); 3) соціально-практичне значення (оцінювання 
інформації з різних джерел, вироблення точки зору); 4) особистісне 
значення для учня (свідоме раціональне використання речовин у по-
буті); 5) обсяг знань, умінь, способів діяльності, що належать до цієї 
компетентності; 6) характеристика особистісно необхідного досвіду 
діяльності учня у сфері компетентності (переведення проблеми у фор-
мат хімічної задачі); 7) індикатори перевірки сформованої компетент-
ності (через виявлення умінь застосовувати знання).

Різні автори виокремлюють такі компоненти компетентностей: 
знання, пізнавальні навички, практичні навички, ставлення, емоції, 
цінності та етика, мотивація, рефлексія. Однак у всіх підходах пред-
метна компетентність трактується як багатокомпонентне утворення, 
основними складовими якого є ціннісна (мотиваційна), знаннєва (піз-
навальна), діяльнісна (поведінкова). У зв’язку з цим вважаємо більш 
прийнятною та практичною узагальнену форму опису предметної 
компетентності за цими компонентами.

Ціннісний компонент:
• місце хімії серед природничих наук;
• роль хімії в пізнанні навколишнього світу;
• загальнокультурний, гуманістичний характер хімічних знань;
• значення хімії в житті та техніці, у розв’язуванні глобальних 
проблем людства.

Знаннєвий компонент:
• пізнаваність матеріального світу;
• хімічна основа природних явищ;
• матеріальна єдність речовин у природі;
• розвиток речовин від простих до складних;
• генетичні зв’язки між речовинами;
• багатоманітність речовин, їх форм і взаємозв’язків;
• ієрархія рівнів структурної організації речовини;
• причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивос-
тями речовин;

• методи пізнання в хімії.
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Діяльнісний компонент:
• володіння хімічною мовою;
• виконання елементарних хімічних операцій та обчислень за 
участю хімічних сполук;

• пояснення природних явищ з погляду хімії;
• аналіз інформації хімічного характеру;
• бережливе ставлення до природи, здоров’я;
• рефлексія власної діяльності.
Очевидно, що визначені компоненти можна розкласти на елементи. 

Наприклад, елементами знаннєвого компонента є:
• теорії, закони, вчення;
• склад, будова, властивості, добування, застосування речовин;
• типи, ознаки, закономірності хімічних реакцій.
Як бачимо, категорія фактів не фігурує у визначенні компетентно-

сті, вони є засобом розкриття основоположних принципів.
Наведений перелік, безперечно, можна доповнити, поглибити, 

а можливо, скоротити. Питання кількості предметних компетенцій 
потребує конкретності. Нині має місце подрібнення компетентностей 
до ступеня елементів знань, наприклад, можна налічити близько сотні 
компетентностей з хімії. Таке подрібнення унеможливлює керуван-
ня формуванням, контролем, корекцією компетентностей та іншими 
процедурами, передбаченими методикою навчання. Щоб не зводити 
все до маніпулювання словами, слід вважати, що предметною компе-
тентністю є не «знання (чи формулювання) теорії будови органічних 
сполук», як це часто трапляється в публікаціях, а «розуміння причин-
но-наслідкових зв’язків між складом, будовою, властивостями орга-
нічних речовин». Це означає, що, володіючи компетентністю розкри-
вати такі зв’язки, учень усвідомлено використовує теорію будови для 
характеристики речовин.

Отже, природничо-наукова (у її складі – хімічна) компетентність 
учня в межах загальної середньої освіти ґрунтується на провідних 
наукових ідеях і цінностях, діях, які повинен засвоїти учень, щоб мати 
право називатися культурною людиною, тобто володіти знаннями, 
бути вихованим, мати ціннісні установки і використовувати все це 
у своїй діяльності.

Скільки б не обговорювалася цінність компетентнісного підходу, 
залишається небезпека зосередитися на формуванні розрізнених пред-
метних компетентностей, а не цілісної компетентнісної освіти, яка 
сприяла б формуванню цілісного світогляду [32].
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2.5. Зміст і структура навчального матеріалу
Для хімії як навчального предмета основним джерелом відбору змі-

сту є хімічна наука. Однак наука об’єднує величезну кількість різних 
понять, законів, теоретичних уявлень, розкриття суті навіть частини 
яких у шкільному навчальному предметі є недосяжним і в загальноос-
вітніх цілях непотрібним. Виникає проблема, що саме з хімічної науки 
може бути перенесено в навчальний предмет. А це вимагає з’ясування 
того, що являє собою навчальний предмет з позиції наукового змісту.
Зазвичай, дидакти визначають навчальний предмет як основи науки 
і проектують науку на шкільне навчання. Однак сучасне розуміння 
навчального предмета дещо ширше. Так, Ю. К. Бабанський розглядає 
навчальний предмет «як цілісність, що включає частину змісту, яку 
треба засвоїти, і засоби для засвоєння цього змісту учнями задля їх-
нього розвитку і виховання» [135, с. 109].

Навчальний предмет В. І. Лозова визначає «як педагогічно адапто-
ваний і ціннісно зорієнтований зміст конкретної науки, певної галузі 
діяльності, в якому представлено дидактично обґрунтовану систему 
знань (поняття, теорії, методи, факти, світоглядні й морально-есте-
тичні ідеї, напрями практичного застосування тощо), умінь, навичок, 
відібраних відповідно до цілей навчання і вікових можливостей тих, 
хто навчається» [61, с. 537]. Проте з наведених визначень так і не зро-
зуміло, яку ж частину змісту науки необхідно включати до програми 
навчального предмета.

Принципово можуть бути різні підходи до визначення того, що 
лежить в основі сучасної науки. Так, С. Г. Шаповаленко зазначав: «За-
своїти основи хімії – це означає засвоїти в світлі сучасних уявлень про 
будову атомів найважливіші життєво практичні знання з галузі вчення 
про хімічні елементи та їх сполуки, що поєднуються періодичним за-
коном у періодичну систему Д. І. Менделєєва» [193, с. 147]. Суть тако-
го підходу полягає у виокремленні теоретичного знання як головного 
компонента основ хімії, навколо якого групується описовий матеріал.

Як зазначає Є. Є. Мінченков: «Визначення основ науки, що навів 
С. Г. Шаповаленко, цікаве в тому сенсі, що в ньому розкрита система-
тизуюча й цементуюча роль у навчальному курсі теоретичного знання 
і підпорядкованість йому фактів і теорій» [128, с. 40]. З нашого погля-
ду, наведене визначення містить певну обмеженість, оскільки основи 
хімії розуміються лише як основи вчення про елементи та їх сполуки. 
Це означає, що в основу хімії як навчального предмета покладається 
тільки одна система знань – про речовину, а знання про хімічні реакції 
мають підпорядковане значення.
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Найбільш прийнятне визначення основ хімії навів Л. О. Цвєтков. 
Він зазначав: «… навчальний предмет конструюється з основ нау-
ки, тобто з фактів, понять, законів і теорій, які є найзагальнішими й 
фундаментальними в науці, що дають змогу зрозуміти сучасну кар-
тину світу, шляхи розвитку матеріального виробництва і відкривають 
доступ до пізнання інших, конкретніших і спеціальних наук цього 
профілю» [184, с. 7]. У такому визначенні основи хімії розглядають-
ся ширше, включаючи все коло теоретичного хімічного знання, а не 
обмежуються лише речовиною.

На сучасному етапі в методиці навчання хімії домінує ще один 
підхід до побудови курсу хімії, що ґрунтується на виявленні «основ 
хімії як деякого ядра науки, яке розвивалося разом з розвитком самої 
науки» [128, с. 43]. Це пояснюється тим, що однією з найістотніших 
характеристик сучасної освіти, у тому числі хімічної, є варіативність – 
створення можливостей усвідомленого, цілеспрямованого і відпові-
дального вибору змісту й шляхів здобування освіти для всіх учасників 
педагогічного процесу [55, с. 5].

Замість жорстко визначеного змісту (програми, навчальні предме-
ти, єдині підручники) і способів його передавання вчителем і засвоєн-
ня учнями (методи навчання), пропонуються широкі можливості, які 
надають змогу кожному реалізувати свої освітні потреби.

Для реалізації варіативності змісту визначається мінімально необ-
хідний обсяг змісту («ядро»), що доповнюється різноманітними моду-
лями («оболонками»). З позицій варіативності «ядро» змісту освіти – 
це його інваріантна частина, а модулі – основа варіативної частини 
[55, с. 7]. Зрозуміло, що до складу такого ядра (інваріанта) входять 
уявлення не лише про речовину, а й про хімічні процеси. Саме таке 
ядро і треба відображувати в шкільному предметі.

Відомо також, що в процесі розвитку хімічної науки можна виокре-
мити етапи, для яких характерний певний рівень знань про речовину, 
її властивості, склад, будову.

Перший із таких етапів – атомістичний. Вивчення фізичних і хі-
мічних властивостей речовини спричинило на початку ХІХ ст. утвер-
дження в науці атомістики Дальтона [112, с. 136]. І хоча експеримен-
тально атоми ще не були виявлені до початку ХХ ст., уявлення про 
них як про реально існуючі частинки матерії було основою наукового 
пізнання речовини. Хімічна атомістика ґрунтувалася на величезному 
фактичному матеріалі, накопиченому в науці на емпіричному етапі її 



45

розвитку. Атомістичне вчення не тільки визначило теоретичний рівень 
вивчення речовини, а й дало могутній поштовх для розвитку уявлень 
про хімічні реакції. Атомістика становила головний теоретичний зміст 
хімії як науки протягом усього ХІХ ст. [97, с. 62]. На цьому ж етапі 
Д. І. Менделєєв відкрив періодичний закон, що становить фундамент 
і сучасної хімії. Отже, у ті роки атомістика та періодичний закон були 
теоретичною основою хімії й визначали рівень розвитку знань про 
склад, будову і властивості речовин.

Наступний етап розвитку хімії як науки поєднується з вивченням 
складу і будови атома. На цьому етапі вдалося пояснити факти, які 
неможливо було зрозуміти в межах атомістики. До них належать з’ясу-
вання причин періодичної зміни властивостей елементів, природи ва-
лентності, прояву речовинами тих чи інших хімічних властивостей 
тощо. Теорія будови атома дала змогу визначити геометричні форми 
молекул, розподіл у них електронів та низку інших характеристик.

Набули розвитку уявлення про властивості речовин на основі ви-
вчення будови молекул, видів хімічних зв’язків у них. Характеристика 
цих зв’язків дала підстави для висновків про реакційну здатність ре-
човини і механізми хімічної взаємодії. Отже, розвиток теорії будови 
речовини позначився на вивченні хімічних процесів. У свою чергу, 
знання про хімічні процеси допомогло вдосконаленню поглядів на 
будову речовини. Як наслідок, теорія будови атома була покладена 
в основу наукових знань на цьому етапі розвитку науки.

Нині характерним є впровадження в науку квантових уявлень, що 
дає змогу глибше, ніж раніше, проникати в суть хімічної взаємодії 
частинок і ввести в коло інваріанта хімічної науки нову категорію 
«закономірності хімічних реакцій», не називаючи її «кінетичні теорії» 
[128, с. 45].

Отже, проведений аналіз дає змогу сформулювати визначення по-
няття «основи хімії». Під основами хімії слід розуміти такий її зміст, 
який дозволяє змогу розкрити розвиток інваріантного ядра науки на 
теоретичних рівнях, що визначаються найзагальнішими науковими 
теоріями. Це означає, що до складу основ хімії входять поняття про 
речовину, її склад, будову, властивості, а також про закономірності 
хімічних реакцій, розвиток яких розкривається на рівнях атомістики, 
періодичного закону, теорії будови атома тощо. Усі відібрані відомо-
сті після педагогічної трансформації перетворюються на навчальний 
матеріал.



46

2.5.1. Принципи добору змісту
Сучасний підхід до відбору змісту ґрунтується на розглянутому 

вище уявленні про основи хімії. Тому зміст навчального курсу хімії як 
компонента методичної системи має відповідати дидактичним прин-
ципам, найважливішими з яких на етапі відбору та структурування 
змісту є науковість, систематичність і доступність. Саме ці дидактичні 
принципи більшою мірою, ніж інші (наприклад, наочність, міцність 
знань і вмінь, свідомість засвоєння тощо), можуть служити певними 
нормативами, що регулюють відбір змісту і структурування навчаль-
ного курсу.

Необхідність принципу науковості навчання полягає в тому, щоб 
створити необхідні умови для відображення, розуміння і засвоєння 
учнями закономірностей у навчальному матеріалі. Наукові знання мо-
жуть з різною глибиною відображувати дійсність, не перестаючи бути 
науковими. Тому наукове пояснення можливе на всіх етапах навчання, 
у будь-якому класі школи, аби тільки не допускати спрощенства чи 
примітивізму.

Якщо розглядати розвиток принципу науковості, то можна поміти-
ти неоднозначність у його визначенні та виявленні галузі дії. У перші 
роки побудови радянської школи вимога науковості стосувалася лише 
змісту і не мала відношення до процесу навчання в цілому, що харак-
теризується не тільки змістом, а й методами навчання.

У 1950-х рр. М. М. Скаткін обґрунтував принцип науковості, роз-
глядаючи його як загальний дидактичний принцип, що охоплює не 
лише зміст, а й процес навчання [158, с. 29].

У наш час дидакти (зокрема О. К. Корсакова) розглядають цей 
принцип як принцип науковості змісту і методів навчання [61, с. 713].

Окрім визначення науковості курсу, часто виникає необхідність 
виявлення теоретичного рівня його змісту.

Поняття науковості курсу і його теоретичний рівень не тотожні. 
Якщо науковість курсу розуміти як взаємозв’язок компонентів змісту, 
то теоретичний рівень є відображенням ієрархічної підпорядкованості 
цих компонентів.

Відомо, що провідною дидактичною одиницею змісту є наукова 
теорія. Глибина теорії визначає теоретичний рівень навчального курсу. 
Наприклад, теоретичною основою початку курсу хімії (7 клас) є атом-
но-молекулярне вчення. Воно визначає теоретичний рівень вивчення 
речовин і процесів на цьому етапі. Рівень вивчення хімії у 8 класі дещо 
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глибший. У цілому теоретичний рівень вивчення речовин і хімічних 
процесів від класу до класу підвищується. Проте не завжди при цьо-
му підвищується науковість курсу, яка характеризується числом роз-
критих зв’язків між елементами змісту. Так, доведено, що включення 
у шкільний курс хімії найсучасніших наукових уявлень не дає змоги 
забезпечити значне число зв’язків між елементами змісту. Як наслідок, 
науковість такого курсу виявляється нижчою, ніж науковість цього 
самого курсу на рівні, наприклад, атомно-молекулярної теорії.

Принцип науковості навчання (як процесу передавання знань) ґрун-
тується не тільки на змісті, а й на закономірностях передавання знань 
учителем і засвоєння їх учнями. Цей процес багатогранний і включає 
психологічний, дидактичний і методичний аспекти. Якщо обмежи-
тися лише методичним аспектом, то можна побачити, що зміст, його 
теоретичний рівень і науковість не можуть повною мірою визначати 
високий науково-методичний рівень навчання. Адже під час навчання 
дуже важливі й практична методика викладання, і досвід учителя та 
інші фактори, враховувати які не завжди вдається.

Так, В. І. Бондар наголошує, що «… із суті кожного принципу нав-
чання випливає певна сукупність вимог, врахування яких на уроці чи 
в системі уроків або інших форм організації процесу навчання забез-
печує оптимальний хід навчання, нормальний перебіг процесу засво-
єння знань, умінь і навичок, розвитку психічних процесів, виховання 
особистості учнів» [16, с. 146].

Виходячи з цього, ми вважаємо, що для реалізації принципу на-
уковості в навчанні хімії важливо керуватися такими вимогами: оз-
найомлювати учнів з історією відкриттів (якщо є така можливість і 
необхідність), новими досягненнями; об’єктивно розкривати наукові 
факти, поняття, теорії; показувати перспективи розвитку хімії як на-
уки; своєчасно виправляти помилки, неточності, допущені учнями; 
ознайомлювати й озброювати їх методами хімічної науки; вносити 
корективи в хімічні знання, набуті учнями самостійно; пов’язувати 
хімічні знання з життям, розкривати роль теорії для практики; вчити 
учнів застосовувати хімічні знання на практиці.

З позиції відбору змісту навчального курсу принцип система-
тичності визначається детермінованістю окремих змістових елементів 
курсу та зв’язками між ними. Найбільш наочно в змісті він проявля-
ється в такій системі курсу, яка визначається послідовністю вивчення 
основних понять або понятійних систем, подальшим розвитком їх на 
тих теоретичних рівнях, які передбачені програмою.
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Реалізація принципу систематичності передбачає оволодіння на-
вчальним матеріалом принаймні на трьох рівнях: відображення, розу-
міння, засвоєння. На рівні відображення формуються напрямок думки, 
основні ідеї, уявлення про виучувані речовини та процеси. На рівні 
розуміння учні оволодівають теорією, вченням. На рівні засвоєння до-
сягається зв’язок теорії з практикою застосування речовин і хімічних 
процесів, теоретичних знань на підставі системи вправ, практичних 
завдань і дій.

Які ж критерії необхідно враховувати для того, щоб зробити курс 
хімії систематичним?

Навчальний курс хімії, як показано в попередньому розділі, можна 
розглядати як підсистему методичної системи. У цій підсистемі можна 
виокремити два види елементів структури – глобальні й локальні. До 
глобальних елементів структури курсу хімії можна віднести такі сис-
теми понять, як поняття про речовину і про хімічну реакцію, оскільки 
в межах цих систем понять відбувається розвиток таких важливих 
категорій, як склад, будова, властивості. До локальних елементів на-
лежать окремі поняття курсу хімії: елемент, атом, проста і складна 
речовина (у межах понять про речовину); швидкість, оборотність хі-
мічної реакції, тепловий ефект процесу тощо (у межах понять про 
хімічну реакцію).

Розвиток глобальних елементів структури курсу в загальному ви-
гляді можна уявити як рух за певними етапами. Визначення чергування 
етапів у курсі, проведене за допомогою логічного методу аналізу, дає 
змогу розкрити структуру глобальних елементів. Виявлення глобаль-
них елементів структури курсу хімії, етапів їх розвитку та відобра-
ження в навчальному предметі можна розглядати як певну передумову 
на шляху до створення логічної структури навчального курсу. Отже, 
перший критерій відбору змісту для навчального курсу, що відповідає 
принципу систематичності,— це виявлення в змісті, який може бути 
відібраний для курсу, систем різних понять (глобальних елементів 
структури) і рівнів їх розвитку.

Проте до складу курсу (поряд із глобальними) входять і локальні 
елементи структури – найважливіші основні поняття. Вони, у свою 
чергу, утворюють самостійні структури, систематичний розвиток 
яких також необхідно передбачити, оскільки самі по собі вони не ви-
будовуються в логічну структуру. У зв’язку з цим другим критерієм 
систематичності навчального предмета може бути таке положення: 
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якщо локальні елементи, що відбираються для певного етапу, міс-
тять зміст, що спирається на попередній і дає певну інформацію 
наступному, то такий зміст може бути відібраний для навчального 
курсу.

Відбір змісту та його структурування неможливе без урахування 
принципу доступності. Відомо, що легше засвоюються ті елементи 
знань, між якими існують чітко видимі зв’язки. Адже важкість засво-
єння учнями навчального матеріалу та його глибина й абстрактність 
не мають прямо пропорційної залежності. Залежність визначається 
багатьма факторами: підготовленістю учнів; їх віком; часом, що від-
водиться для вивчення; зв’язками між елементами змісту; співвідне-
сеністю теорії з фактичним матеріалом; вимогами до рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу тощо. Врахувати ці фактори на етапі відбору 
змісту і структурування з нього курсу неможливо. При цьому можна 
лише врахувати ті з них, опора на які дасть змогу полегшити учням за-
своєння цього матеріалу. До таких факторів належать внутрішні зв’яз-
ки між елементами змісту, поступовість поглиблення теоретичних 
уявлень, а також розкриття пояснювальної та прогностичної функ-
цій теоретичного знання. Серцевиною їх є взаємозв’язок компонен-
тів змісту, взаємозумовленість, етапність уведення в курс, зв’язок 
з практикою, тобто такі характеристики змісту, які можна не тільки 
врахувати, а й регулювати.

2.5.2. Логіка структурування курсу хімії
Навчальний курс хімії є дидактично опрацьованою системою хі-

мічних знань, що включають факти, поняття, закони, теорії тощо як 
певні елементи. Стосовно методичної системи навчання хімії це підси-
стема першого порядку, яка включає підсистеми наступних порядків. 
Для будь-якої системи, у тому числі для змісту курсу хімії, характерна 
обов’язкова наявність зв’язків і відношень між елементами системи, 
що визначають будову і внутрішню форму організації, тобто її струк-
туру. Отже, структура навчального курсу хімії виступає як внутрішня 
форма організації системи, як єдність стійких взаємозв’язків між її 
елементами. Структурними елементами курсу хімії є підсистеми по-
нять про хімічний елемент, речовину, хімічні реакції, розчини тощо.

Спробуємо розкрити загальний методичний підхід до структуру-
вання навчального курсу хімії на прикладі першої підсистеми – понять 
про речовину.
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У підсистемі понять про речовину до головних належать понят-
тя «речовина», «хімічний елемент» і «хімічна сполука». Як показа-
ли Є. Є. Мінченков, Л. О. Цвєтков, С. Г. Шаповаленко [128; 184; 193], 
розвиток уявлень про речовину, її будову в навчальному курсі хімії 
проходить кілька етапів, що багато в чому повторюють історичний 
шлях удосконалення знань про речовину – описовий, емпірико-ана-
літичний, атомно-молекулярний, рівень періодичного закону, теорії 
будови атома, йонної теорії, електронної теорії тощо.

На кожному з цих рівнів відбувається розвиток основних понять, 
насичення їх новим змістом. Під час переходу пізнання від рівня до 
рівня старий зміст понять не знищується, а розвивається. Такого вдо-
сконалення зазнає не поняття в цілому, а лише деякі його елементи 
(ознаки змісту). Ознаки змісту являють собою ядро конкретного по-
няття. Вони характеризують його на кожному з виокремлених етапів 
навчання.

На емпірико-аналітичному рівні найважливішою ознакою змісту 
поняття «хімічний елемент» є нерозкладність його хімічними спосо-
бами. Колись саме цей рівень визначав етап розвитку наукового знання 
(тоді хімічний елемент ототожнювався з простою речовиною). Нероз-
кладність речовини під час різних впливів була підставою вважати її 
хімічним елементом.

При переході наукового пізнання на атомно-молекулярний рівень 
поняття «хімічний елемент» поповнюється новими ознаками змісту: 
1) атом – хімічно неподільна частинка; 2) атом – частинка хімічного 
елемента; 3) атом – найменша частинка хімічного елемента, що не 
змінюється під час хімічних реакцій; 4) хімічний елемент – це вид 
атомів; 5) елементи здатні сполучатися між собою у певних кількісних 
відношеннях. Головними ознаками, що визначають поняття на цьому 
етапі, є ознаки «4» і «5». Вони розкривають суть хімічної атомістики 
[128, с. 55].

Найважливішою ознакою змісту поняття «хімічна сполука» на ем-
пірико-аналітичному рівні є його розкладність. На атомно-молекуляр-
ному рівні це поняття вбирає в себе такі ознаки змісту: 1) молекула – 
хімічно неподільна частинка; 2) молекула складається з атомів, що 
перебувають у певних кількісних відношеннях; атомний склад моле-
кул виражає елементний склад хімічних сполук; 3) молекули складних 
речовин складаються з атомів різних елементів; 4) молекули простих 
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речовин складаються з атомів одного хімічного елемента; 5) молеку-
ла – найменша кількість речовин, що бере участь у хімічній реакції; 6) 
властивості хімічних сполук визначаються властивостями їх молекул, 
які залежать від числа та розподілу в них атомів. Найважливішими з 
перелічених є ознаки «2», «3», «4» і «6» на цьому рівні.

Розвиток понять у курсі відбувається на основі поступового роз-
криття найважливіших ознак змісту. Критерієм логічності розвитку 
понять служить число зв’язків між попередніми та наступними ета-
пами їх розвитку (тобто між теоретичними рівнями). При цьому не 
всі шляхи розвитку змісту є рівноцінними. Так, якщо ми не розкриємо 
ознаку «5» хімічного елемента на атомно-молекулярному рівні, то не 
буде підстави для введення ознак змісту поняття «хімічна сполука» 
на цьому ж рівні.

Отже, під логічною структурою курсу ми розуміємо шлях вивчення 
основних понять, під час якого досягається розкриття важливіших 
ознак їх змісту за умови максимального числа зв’язків між ними як 
компонентами підсистеми. Так вибудовується логічна структура курсу.

Зміна місця в системі курсу окремих понять призводить до зміни 
зв’язків між ознаками їх змісту. Це позначається на повноті розкриття 
ознак змісту понять, що формуються, відповідно й на логіці структу-
рування навчального матеріалу.

Пригадаємо, як у навчальному предметі відображувалась теорія 
будови атома. Цей процес відбувався двома шляхами. Перший харак-
теризується використанням періодичної системи хімічних елементів 
Д. І. Менделєєва як логічної передумови. Другий шлях виходить із 
складності будови атома, оскільки знання фізичної моделі атома дає 
змогу пояснити суть періодичного закону Д. І. Менделєєва із сучас-
них позицій. За такого підходу увага учнів звертається передусім на 
те, що зі збільшенням зарядів ядер атомів відбувається заповнення їх 
електронних оболонок і при цьому спостерігається закономірне повто-
рення будови зовнішнього електронного шару. Лише після цього роз-
глядаються хімічні властивості простих речовин і сполук елементів.

Який із цих шляхів є логічно досконалішим? Щоб відповісти на 
це запитання, необхідно повернутися до аналізу ознак змісту понять. 
На рівні періодичного закону поняття «хімічний елемент» набуває 
нових ознак змісту, у яких особливо підкреслюються його властивості. 
Без знання цих ознак розкрити перед учнями сутність періодичного 
закону неможливо.
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Так, якщо вводиться у навчальний курс поняття «хімічний еле-
мент» на рівні теорії будови атома, то необхідно висвітлити такі оз-
наки змісту: 1) елемент – це вид атомів, що мають у ядрі певне число 
протонів; 2) заряд ядра атома хімічного елемента чисельно дорівнює 
порядковому номеру його в періодичній системі; 3) маса атома елемен-
та являє собою суму мас протонів і нейтронів; 4) атоми електроней-
тральні; 5) число електронів у атомі дорівнює числу протонів у його 
ядрі; 6) хімічні властивості атомів залежать від числа валентних елек-
тронів тощо.

Аналізуючи ознаки змісту поняття, доходимо висновку, що прак-
тично всі вони можуть бути розкриті без звертання до періодично-
го закону. Лише одну ознаку (заряд ядра атома хімічного елемента 
чисельно дорівнює порядковому номеру його в періодичній системі) 
неможливо розкрити поза зв’язком з періодичним законом і періо-
дичною системою. Тому саме знання періодичного закону дає змогу 
поєднати властивості хімічних елементів з будовою матеріального 
носія цих властивостей – з атомом. На думку С. Г. Шаповаленка, який 
критикував вивчення періодичного закону на основі будови атома, «… 
без періодичного закону і поняття про періодичну систему не можна 
досягти розуміння будови атома, оскільки вся теорія будови атомів 
спирається на періодичну систему» [193, с. 164].

Отже, підхід до структурування навчального курсу незалежно від 
специфіки змісту підсистем включає три основні етапи. Перший по-
лягає у виявленні основних понять, що складають дану підсистему. 
На другому етапі визначають ознаки змісту виявлених понять на те-
оретичних рівнях, що зумовлюють їх розвиток у науці. На третьому 
етапі здійснюються аналіз логічних зв’язків між виявленими ознаками 
змісту понять і побудова логічної структури курсу.

Вивчення структур різних навчальних курсів показує, що в пере-
важній більшості навчальних курсів хімії, як у нас, так і в інших краї-
нах, домінує перша підсистема понять – поняття про хімічний елемент 
і речовину. Це означає, що основні логічні зв’язки між елементами змі-
сту спрямовані від понять про речовину до понять інших підсистем.

Найважливішим у структурі навчальних курсів є послідовність 
чергування теоретичних рівнів від простого опису до вивчення хімії 
на рівні електронних уявлень. Зміна цієї послідовності призводить до 
нелогічності курсу.
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Не менш важливою є реалізація ідеї сходження від простих об’єктів 
до складніших. За таким розташуванням матеріалу вдається розкрити 
найбільше число зв’язків між ознаками змісту понять і забезпечити 
відповідність принципам науковості, систематичності й доступності.

Отже, якщо в реальному курсі розвиток підсистем понять здійсню-
ється у послідовності, яка відрізняється від загальної логічної струк-
тури курсу, то можна обґрунтовано передбачати, що курс нелогічний. 
Це означає, що багато які ознаки змісту понять будуть або пропущені, 
або розглянуті без достатніх підстав. Такий курс буде методично не-
повноцінний, оскільки значну частину матеріалу учні будуть змушені 
запам’ятовувати не розуміючи; він стримуватиме розвиток школярів і 
змушуватиме вчителів широко використовувати так звані алгоритми 
діяльності (розв’язування задач, відтворення матеріалу тощо).

Аналіз логічності курсу, виявлення залежності його науковості, 
систематичності й доступності від числа зв’язків між елементами змі-
сту показує, що переставляння окремих питань і тем усередині курсу 
без достатніх аргументів і підстав призводить до порушення логічної 
конструкції змісту як системи і, як наслідок, до зниження результа-
тивності навчання.



54

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 
НАВЧАННЯ ХІМІЇ

3.1. Методи, форми, засоби навчання хімії

Перед методикою навчання хімії стоїть завдання зробити нау-
ку, трансформовану в навчальний предмет, частиною базових 

знань і умінь учнів. Як справедливо зазначає С. У. Гончаренко, «Си-
стема наукових знань не стає автоматично дидактичною системою. 
Щоб вона стала такою, треба до предметного змісту ввести спеціальні 
засоби розуміння й засвоєння» 47.

У методичній літературі акумульовано величезну кількість реко-
мендацій щодо використання прийомів і засобів навчання хімії. Од-
нак їм притаманна передусім спрямованість на нагромадження знань, 
у той час як сучасні реалії орієнтують методику на самонавчання уч-
нів. Так, Г. Драйден і Д. Вос вважають, що «навчання дуже швидко 
перетворюватиметься на самонавчання, що самостійно спрямовується 
й самостійно виконується учнями» [58]

У пошуках, що ведуть цим шляхом, у теорії та практиці навчання 
хімії значна увага приділяється груповій формі навчальної діяльно-
сті учнів. Дослідженням О. Г. Ярошенко доведено перспективність і 
доцільність використання групової діяльності учнів у навчальному 
процесі з хімії. Зарубіжна педагогіка дещо раніше звернула увагу 
на необхідність самонавчання учнів і виробила певні рекомендації 
щодо цього. Заслуговує на увагу праця К. Роуз, у якій автор ставить 
за мету навчити швидше засвоювати інформацію, приймати правильні 
рішення та мислити творчо. Для цього пропонується реалізувати такі 
імперативи:

• налаштуватися на успіх;
• зібрати інформацію;
• знайти смисл;
• підключити пам’ять;
• продемонструвати свої знання;
• проаналізувати, як навчався.
Подібний поетапний поділ процесу навчання має місце і в новіт-

ніх методичних розробках учителів хімії, які на практиці довели його 
педагогічну доцільність

Надзвичайно привабливим є підхід до навчання, запропонований 
у навчальній програмі «Міжнародного бакалаврата» (Overseas Family 
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School, Сінгапур) [58]. Він ще більше деталізує процес навчання та 
ґрунтується на «спрямованому дослідженні», яке включає вісім клю-
чових питань, що відбивають вісім стадій «справжнього навчання» 
(табл. 3, перша і друга колонки). Ці питання ми спробували поєднати 
з навчальними діями, що відбивають ключові компетентності особи-
стості, яких учень набуває у процесі вивчення органічної хімії.

Таблиця 3
Зв’язок етапів і результатів навчання

Що розглядається
(етап навчання)

Питання щодо 
суті об’єкта

Результати 
навчання

Форма На що це схоже? Учень розпізнає, визна-
чає, називає, описує, 
порівнює, класифікує

Функції Як це працює? Учень характеризує

Причинність Чому воно саме таке? Учень встановлює залеж-
ності

Зміни Як воно змінюється? Учень пояснює, прогно-
зує

Зв’язки Як воно зв’язане 
з іншими речами?

Учень встановлює зв’язки 
з іншими об’єктами

Перспектива Які інші точки зору? Учень аналізує, обґрунто-
вує, аргументує, систе-
матизує

Відповідальність У чому полягає відпо-
відальність?

Учень робить висновки

Рефлексія (осмислен-
ня власних дій)

Звідки про це відомо? Учень висловлює суджен-
ня, оцінює достовірність

Такий підхід, на нашу думку, відбиває ознаки «самоспрямованого 
навчання», яке, за Г. Драйденом і Д. Вос, «ґрунтується на сучасних 
принципах когнітивної науки – включаючи дослідження, осмислення, 
занурення й самооцінювання» [58]

У цьому зв’язку сучасна методика має враховувати зміну ролі вчи-
теля: він не транслює знання, а організує пізнавальну діяльність учнів, 
керує нею та перевіряє відповідність її результатів поставленій меті.

Беручи до уваги зазначене вище, у процесі навчання слід активно 
використовувати прийоми дослідження, усвідомлення власних дій, са-
мооцінки. Спираючись на власний практичний досвід і досвід учителів, 
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що вивчався у процесі дослідження, ми дотримуємося думки, що мають 
розвиватися й традиційні методичні прийоми пояснення навчального 
матеріалу, спрямовані на формування понять, і які передбачають про-
блемний виклад, історичний підхід, внутрішньо- і міжпредметні зв’яз-
ки, систематизацію та узагальнення. Особливого значення це набуває 
у профільній школі, яка, крім ««самоспрямованого» розвитку учнів, 
покликана забезпечити ґрунтовну репродуктивну освіту, що є неодмін-
ною умовою поступу в пізнанні глибин хімічної науки.

3.2. Вивчення неорганічних речовин 

3.2.1. Неметалічні елементи та їхні сполуки
Наведемо деякі відомості про основні сполуки неметалічних еле-

ментів і деякі методичні рекомендації, що допоможе вчителеві зорі-
єнтуватися у використанні різних прийомів, форм і методів навчання 
[19, с. 9-59; 159, с. 107-122].

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особли-
вості будови їх атомів. Поширеність у природі. Алотропія. Зна-
чення озонового шару для життя організмів на Землі. Нині ві-
домо 118 хімічних елементів. Традиційно їх поділяють на металічні й 
неметалічні, останніх – 22 елементи. Умовна межа поділу між ними 
проходить по діагоналі Бор-Астат у короткому варіанті періодичної 
системи: неметалічні елементи розташовуються праворуч, над діаго-
наллю, тобто у періодичній системі вони містяться тільки в головних 
підгрупах у кінці малих і великих періодів (рис. 2).

Збільшення енергії йонізації.
Зменшення радіуса атома
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Рис. 2. Зміна енергії йонізації залежно від радіуса атома
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Усі неметалічні елементи – це р-елементи, крім Гідрогену і Гелію, 
які є s-елементами. Під час хімічних реакцій атоми неметалічних еле-
ментів можуть приєднувати електрони, виявляючи властивості окис-
ників. Здатність приєднувати електрони підвищується зі збільшен-
ням порядкового номера елемента в періоді та зменшується з його 
зростанням у групі. За здатністю приєднувати електрони неметалічні 
елементи розташовуються в такій послідовності:

F ─ O ─ Cl ─ N ─ S ─ C ─ P ─ H ─ Si.
Флуор – найбільш електронегативний елемент.
Неметалічні, особливо біогенні елементи (Оксиген, Гідроген, Кар-

бон, Нітроген, Сульфур, Хлор та ін.) доволі поширені в природі. Так, 
Оксиген становить половину земної оболонки (атмосфера, гідросфера, 
літосфера), а Силіцій – чверть. У морській воді, крім Оксигену і Гід-
рогену – складових самої води, спостерігається високий вміст Хлору, 
Сульфуру, Брому та Карбону.

Явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох 
простих речовин, відмінних за властивостями, називається алотро-
пією, а самі речовини – алотропними модифікаціями, або алотро-
пами. Відмінність властивостей алотропів спричинює або різне чис-
ло атомів у молекулах речовин, або різну структуру їхніх кристалів. 
Так, алотропні модифікації Карбону – алмаз, графіт, карбін, фулерен; 
Фосфору – білий, червоний і чорний фосфор; Сульфуру – пластична, 
ромбічна, моноклінна сірка; Оксигену – кисень О2 і озон О3.

Озоновий шар у верхніх шарах атмосфери захищає Землю від уль-
трафіолетових променів і відіграє значну роль у збереженні життя на 
нашій планеті. Він затримує найбільш згубну для здоров’я людини 
частину ультрафіолетової радіації Сонця, яка спричинює онкологічні 
захворювання шкіри. Разом з вуглекислим газом СО2 озон О3 поглинає 
інфрачервоне випромінювання Землі (невидимі магнітні хвилі, що їх 
випромінює нагріте тіло) і тим самим запобігає її охолодженню, збері-
гаючи життя на Землі. Проте, будучи речовиною токсичною (ГДК 0,1 
м2/м3), у нижніх шарах атмосфери озон шкідливий для здоров’я людей.

Фізичні та хімічні властивості неметалів. Прості речовини не-
металічних елементів – неметали. За звичайних умов неметали – це 
гази (фтор, хлор, водень, кисень, азот), рідини (бром) і тверді речо-
вини (вуглець, сірка, фосфор, йод). Тверді неметали утворюють або 
величезні макромолекули – кристали (вуглець, силіцій та ін.), або 
відносно невеликі макромолекули (S8, P4). Неметали – діелектрики 
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або напівпровідники (силіцій). Лише графіт є провідником. Неметали 
погано проводять теплоту, вони крихкі. Багато неметалів розчиняється 
в органічних розчинниках.

Типові неметали взаємодіють з металами, утворюючи сполуки з 
йонним зв’язком. Учитель може навести приклади рівнянь взаємодії 
калію, магнію, натрію відповідно з хлором, киснем, сіркою.

Неметали взаємодіють з іншими неметалами, утворюючи сполуки 
з ковалентним зв’язком – воду, амоніак, метан.

У воді Н2О та амоніаку NН3, наприклад, зв’язок ковалентний по-
лярний, а в метані СН4 – ковалентний малополярний.

З киснем неметали утворюють оксиди, переважна більшість яких 
належить до кислотних; із воднем – леткі водневі сполуки.

Серед неметалів найсильнішими окисниками є фтор і кисень, хлор 
і бром. Переважно відновні властивості виявляють водень, вуглець, 
силіцій, германій, фосфор, арсен і телур. Проміжні окисно-відновні 
властивості мають азот, сірка і йод.

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хло-
рид. Хлоридна кислота. Неметалічні елементи з Гідрогеном утворю-
ють леткі водневі сполуки: NН3 – амоніак, Н2S – сірководень (гідроген 
сульфід), РН3 – фосфін, НCl – хлороводень (гідроген хлорид). Учитель 
характеризує гідроген хлорид НCl і хлоридну кислоту. 

Слід звернути увагу учнів, що в лабораторії використовують не сам 
гідроген хлорид, а хлоридну кислоту, яка є сильною кислотою, тому 
у водному розчині вона майже повністю дисоціює на йони.

 Хлоридна кислота – слабкий окисник за рахунок йонів Н+, тому 
вона взаємодіє лише з металами, які в ряду стандартних електродних 
потенціалів (електрохімічний ряд напруг, або ряд витіснення мета-
лів) стоять перед воднем. Властивість хлоридної кислоти реагувати з 
основними та амфотерними оксидами, основами, амфотерними гід-
роксидами та солями підтверджується записом відповідних рівнянь 
реакцій.

Якісна реакція на хлорид-іон Clˉ – взаємодія хлоридної кислоти 
або її солей з аргентум нітратом AgNO3, унаслідок чого утворюється 
білий осад AgCl, нерозчинний у нітратній кислоті – проводиться як 
лабораторний дослід. 

У лабораторії гідроген хлорид добувають під час нагрівання су-
хого натрій хлориду з концентрованою сульфатною кислотою. Учні 
можуть самостійно пояснити умови цієї реакції.
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Значення хлоридної кислоти розглядається з погляду фізіології як 
складника шлункового соку: вона необхідна для процесу травлення. 
Хлоридну кислоту використовують для добування її солей, клею, кар-
бонатної кислоти, видалення оксидної плівки з поверхні сталевих і 
залізних виробів перед покриттям їх захисним шаром іншого металу 
(нікелювання, хромування, сріблення тощо).

Амоніак, його властивості, застосування та добування. На уроці 
з цієї теми передбачено проведення доволі значного демонстраційного 
експерименту, постановка якого часто викликає утруднення у вчителя. 
Тому звертаємо увагу, що для проведення дослідів стануть у пригоді: 
а) саморобні прилади, які заздалегідь можуть виготовити учні; б) від-
повідний каталізатор для окиснення амоніаку – хром(ІІІ) оксид, який 
можна добути розкладанням амоній дихлоромату.

Учитель повинен перевірити кожний хімічний дослід перед 
уроком! 

Оскільки цей урок потребує доволі об’ємного демонстраційного 
експерименту, його доцільно провести як шкільну лекцію.

1. Склад і будова молекули амоніаку.
2. Фізичні властивості амоніаку.
3. Хімічні властивості амоніаку:
 а) горіння;
 б) каталітичне окиснення;
 в) взаємодія з водою;
 г) взаємодія з кислотами.
4. Застосування амоніаку.
5. Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема добування 

у промисловості.
Така логіка побудови викладу дає змогу простежити зв’язок склад 

→ будова → властивості → добування → застосування.
Проте може бути й інша логіка побудови викладу: спочатку добути 

амоніак і на цій основі розглядати його фізичні властивості. У такому 
разі хімічний експеримент стає джерелом знань, оскільки виконує не 
лише ілюстративну, а й навчальну функції.

Велика розчинність амоніаку у воді пояснюється утворенням вод-
невих зв’язків між молекулами цих сполук.

Йон амоніюNН4
+ – це комплексний йон. Він утворюється в резуль-

таті приєднання молекулою амоніаку протона (йона Гідрогену), що 
відщеплюється від молекули води. Виходить, що Нітроген в йоні амо-
нію має ступінь окиснення -3, а валентність ІV. Усі чотири ковалентні 
зв’язки в ньому – рівноцінні.



60

Хімічні властивості амоніаку в будь-якому разі потрібно розгля-
дати, спираючись на знання, раніше набуті учнями, для пояснення 
впливу умов реакції, наприклад, на повноту окиснення амоніаку й 
утворення серед продуктів реакції азоту або нітроген (ІІ) оксиду за-
лежно від наявності каталізатора тощо.

Амоніак є сировиною для добування солей амонію, нітратної кис-
лоти, азотних добрив, барвників і лікарських речовин. Рідкий амоніак 
використовують у холодильних машинах для створення штучного хо-
лоду. Водні розчини амоніаку широко застосовуються в медицині та 
побуті.

Промисловий синтез амоніаку полягає у безпосередньому сполу-
ченні азоту з воднем за наявності каталізатора, високої температури 
(500 - 600 °С) і високого тиску (20-102 МПа). Загальну схему добуван-
ня амоніаку у промисловості можна розглядати за малюнком у підруч-
нику, відзначаючи основні апарати і стадії виробництва.

На завершення проводиться стисле повторення основного змісту 
лекції з використанням завдань для самоконтролю і малюнків, наве-
дених у підручнику, які учні здатні легко прокоментувати.

Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Навчальний мате-
ріал цієї теми багато в чому спирається на набуті вже учнями знання 
про загальні властивості класу солей. Тому його доцільно організувати 
у формі самостійної роботи з підручником і виконанням лабораторних 
дослідів учнями «Виявлення йонів амонію в розчині» та «Утворення 
солей амонію».

Учителеві варто пам’ятати, що педагогічна ефективність такого 
уроку значною мірою залежить від того, наскільки вдало обладнано 
необхідними реактивами, хімічним посудом тощо кожне робоче місце 
учня. Якщо реактивів не вистачає, то деякі з них можна розмістити на 
демонстраційному столі вчителя для загального користування. Однак 
при цьому суттєвого значення набуває питання дисципліни, що може 
звести нанівець усю роботу.

Іншим методичним варіантом вивчення солей амонію може бути 
організація уроку у формі бесіди і виконанням лабораторних дослідів 
учнями. Спочатку спільними зусиллями класу повторюють загальні 
властивості солей. Учитель демонструє зразки солей амонію, зверта-
ючи увагу на їх зовнішній вигляд і подібність за фізичними власти-
востями до солей лужних елементів.
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Потім учитель пояснює склад і будову йонних кристалів солей 
амонію, а учні висловлюють припущення про їх хімічні властивості. 
Зазвичай вони визначають дисоціацію солей амонію у водних розчи-
нах. Учитель підкреслює, що солі амонію – сильні електроліти, які 
у водних розчинах практично повністю дисоціюють на йони, всту-
пають у реакцію обміну з іншими солями, взаємодіють з лугами (це 
якісна реакція на солі амонію).

Якщо під час нагрівання солі з лугом утворюється амоніак, який 
визначають за запахом або зміною забарвлення змоченого водою ла-
кмусового папірця, значить, це – сіль амонію. Це знання далі буде 
опорним під час розв’язування експериментальних завдань на розпіз-
навання неорганічних сполук. Тому важливо його закріпити шляхом 
обговорення з учнями завдань зростаючої складності, які допоможуть 
їм підготуватися до виконання в подальшому практичної роботи з 
розв’язування експериментальних завдань.

Учитель уточнює, які саме хімічні властивості характерні для солей 
амонію, і пропонує записати відповідні рівняння реакцій у повній і 
скороченій йонних формах.

На завершення зазначають, що солі амонію мають широке вико-
ристання. Так, амоній нітрат NН4NО3 і амоній сульфат (NН4)2SО4 ви-
користовуються в основному як добрива. Амоній нітрат у суміші з 
алюмінієм і вугіллям – для виготовлення вибухової речовини амоналу. 
Амоній хлорид NН4Cl під назвою «нашатир» застосовується у процесі 
паяння для очищення поверхні паяльника.

Оксиди неметалічних елементів. Кислотні дощі. На уроці з цієї 
теми зазначається, що в оксидах неметалічних елементів Оксиген має 
ступінь окиснення (-2). Ось чому сполуки Флуору з Оксигеном – це 
не оксиди, а флуориди. Наприклад,  I

+2  
F
–1

2 − оксиген флуорид, оскільки 
ступінь окиснення Оксигену (+2).

Оксиди неметалічних елементів за фізичними властивостями на-
стільки відрізняються один від одного, що немає змоги виокремити 
для них спільні фізичні властивості. Наприклад, за агрегатним станом 
серед оксидів неметалічних елементів є гази (СО, СО2, NO, NO2, SO2, 
ClO2), рідини (Н2О, N2O3, ClO3, Cl2O7) і тверді речовини (Р2О5, Р2О3, 
N2O5, SiO2).

Більшість оксидів неметалічних елементів – солетворні, належать 
до кислотних оксидів. Під час утворення солі елемент кислотного 
оксиду входить до складу оксигеновмісного аніону солі. Збільшен-
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ня ступеня окиснення елемента і зменшення йонного радіуса робить 
оксид більш кислотним.

Відомо кілька несолетворних оксидів, наприклад N2О, NО, СО. 
Вони не реагують з розчинами лугів і кислотами.

Оксиди неметалічних елементів як кислотні взаємодіють з водою, 
утворюючи відповідні кислоти, тому й називають їх ще ангідридами 
кислот.

Виняток становить силіцій(ІV) оксид SіО2, який з водою не реагує. 
Відповідна йому силікатна кислота Н2SіО3 утворюється з SіО2 побіч-
ним шляхом.

Деякі оксиди неметалічних елементів (SО2, NО, NО2), потрапляючи 
в атмосферу, спричинюють утворення кислотних дощів, шкідливих 
для всього живого. SО2 – один з основних забруднювачів атмосфери. 
Природним джерелом SО2 є процеси окиснення сірководню Н2S ат-
мосферним киснем і озоном.

Основними антропогенними джерелами SО2 є спалювання палива, 
виплавляння металів (димові гази), робота автомобільного транспорту 
(вихлопні гази). У повітрі SО2 під впливом каталізаторів (незначних 
кількостей металів у вигляді пилу та їх солей) окиснюється до SО3, 
який взаємодіє з краплями вологи, утворюючи сульфатну кислоту. Так 
само діють і оксиди Нітрогену.

Сульфатна кислота, її властивості, якісна реакція на сульфат-і-
он. Обмірковуючи організацію уроку з цієї теми, зважають на те, що 
учні спроможні самостійно складати рівняння реакцій, які характе-
ризують загальні для класу кислот хімічні властивості розбавленої 
сульфатної кислоти, і пояснити їх у світлі уявлень про окисно-відновні 
процеси та знань про електролітичну дисоціацію. Тому на цьому уроці 
різні методи, прийоми та форми роботи комбінуються. Спочатку ме-
тодом викладання вчитель пояснює фізичні властивості сульфатної 
кислоти, демонструє концентровану сульфатну кислоту, звертає ува-
гу на правило розчинення її у воді. Зазначає, що безводна сульфатна 
кислота Н2SО4 – важка, оліїста, в’язка рідина, без запаху та кольору, 
дуже гігроскопічна, не летка. Змішується з водою в будь-яких співвід-
ношеннях, при цьому виділяється велика кількість теплоти. Саме тому 
під час приготування розчинів концентровану сульфатну кислоту вли-
вають у воду (а не навпаки!) тоненьким струменем, безперервно та 
енергійно перемішуючи розчин. Концентрованим вважається розчин з 
масовою часткою H2SO4 понад 70 %.
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Після цього пропонує учням спрогнозувати, які хімічні власти-
вості, характерні для кислот, повинна виявляти сульфатна кислота, і 
скласти відповідні рівняння реакцій за планом:

1. Відношення розчину сульфатної кислоти до індикаторів.
2. Дисоціація сульфатної кислоти у водному розчині (ступінчаста).
3. Взаємодія розчину сульфатної кислоти з металами (цинком, мід-

дю).
4. Взаємодія розчину сульфатної кислоти з основними та амфотер-

ними оксидами (MgО i ZnO).
5. Реакція нейтралізації сульфатної кислоти лугами. Утворення 

середніх (нормальних) і кислих солей. Взаємодія з нерозчинними ос-
новами (купрум (ІІ) гідроксидом).

6. Відношення розчину сульфатної кислоти до солей (натрій кар-
бонату).

Для перевірки правильності написання рівнянь реакцій та їх по-
яснення можна викликати до дошки окремих учнів або застосувати 
методичний прийом коментування з місця. При цьому необхідні до-
сліди демонструє вчитель.

Далі учні самостійно виконують лабораторну роботу «Визначення 
сульфат-іонів у розчині» за підручником.

Звертається увага на особливі властивості концентрованої суль-
фатної кислоти. Учитель демонструє обвуглювання скіпки, шматочка 
фільтрувального паперу. Підкреслюється, що концентрована сульфат-
на кислота – сильний окисник, вона може взаємодіяти навіть з ма-
лоактивними металами (міддю). Варто залучити учнів до складання 
рівняння цієї реакції та його пояснення на основі процесів окиснен-
ня – відновлення.

Питання про застосування сульфатної кислоти та її солей (сульфа-
тів), а також про купороси учні засвоюють самостійно за підручником.

Іншим варіантом уроку «Сульфатна кислота» може бути проведен-
ня його у формі шкільної лекції з демонструванням дослідів і вико-
нанням учнями лабораторної роботи.

Слід пам’ятати, що в будь-якому з випадків розгляд окисно-від-
новних реакцій здійснюється з позицій світоглядної ідеї про внутріш-
ню суперечність та єдність, тобто взаємозв’язок і взаємообумовленість 
двох протилежних за своєю суттю процесів – окиснення та віднов-
лення. Терміном «взаємообумовленість» підкреслюють, що кожна з 
протилежностей є умовою існування іншої протилежності, тому не 
може бути окремо реакції окиснення або реакції відновлення.
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На цей час учні вже повинні добре засвоїти загальний принцип ме-
тодологічного характеру – протилежності взаємодіють одна з одною. 
Це означає: якщо дві речовини взаємодіють між собою, то вони мають 
протилежні властивості та, навпаки, якщо ми хочемо, щоб відбулася 
реакція, то слід брати речовини з протилежними властивостями.

Нітратна й ортофосфатна кислоти. Зазвичай основна увага звер-
тається на відомості, пов’язані з нітратною кислотою, оскільки цей ма-
теріал має найбільше значення та є складаним для засвоєння учнями.

Урок вивчення нового матеріалу можна організувати по-різному.
Варіант перший. Учитель демонструє нітратну й ортофосфатну 

кислоти та порівнює їх фізичні властивості. Зазначають, що нітратна 
кислота HNO3 – безбарвна рідина з характерним задушливим запа-
хом, на повітрі димить, тому що її пара утворює з вологою повітря 
крапельки туману. З водою змішується в будь-яких співвідношеннях. 
А ортофосфатна (фосфатна) кислота H3PO4 – безбарвна кристаліч-
на речовина, дуже гігроскопічна та легкоплавка, з водою змішується 
в будь-яких відношеннях.

Далі розглядаються хімічні властивості, спочатку тільки нітратної 
кислоти. Зважаючи на те, що на час вивчення нітратної кислоти в уч-
нів уже сформувалось уміння описувати загальні властивості, харак-
терні для класу кислот, їм можна запропонувати самостійно написати 
рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості розбавленої 
нітратної кислоти (дисоціацію, відношення до основних оксидів, ос-
нов, солей).

Після цього вчитель пояснює особливі окисні властивості нітратної 
кислоти і демонструє досліди: взаємодія концентрованої та розбавле-
ної нітратної кислоти з міддю (витяжна шафа!). Взаємодія з активними 
металами розглядається лише на профільному рівні або в класах з 
поглибленим вивченням хімії.

Під час вивчення властивостей нітратної кислоти є можливість 
удосконалювати вміння учнів складати електронні рівняння та пояс-
нювати окисні властивості нітратної кислоти, зазначаючи окисник і 
відновник. Цим слід скористатися.

Щодо ортофосфатної кислоти, то треба зазначити, що на відміну 
від нітратної вона значно слабше виявляє окисні властивості. Учням 
слід запропонувати самостійно скласти рівняння реакції, які харак-
теризують хімічні властивості ортофосфатної кислоти. Взаємодія з 
металами розглядається у порівнянні з нітратною кислотою.
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Варіант другий. У процесі викладання матеріалу вчитель спочат-
ку ознайомлює учнів з окисними властивостями нітратної кислоти, 
пов’язуючи їх з будовою атома Нітрогену і, якщо рівень підготовки 
класу дозволяє, то й з будовою молекули нітратної кислоти. Хіміч-
ні властивості нітратної кислоти, особливо взаємодія з металами та 
органічними речовинами, розглядаються у порівнянні з сульфатною 
кислотою. За аналогією з реакцією, що відбувається між сульфатною 
кислотою і міддю, учні здатні самостійно розібратися і в реакції між 
нітратною кислотою і міддю та скласти відповідне рівняння, аналізу-
ючи його з погляду процесів окиснення – відновлення.

Будуючи урок за будь-яким із варіантів, учителеві варто продемон-
струвати ефектний дослід спалахування скипидару внаслідок взаємо-
дії його з нітратною кислотою, щоб підкреслити «вогненебезпечність» 
нітратної кислоти в певних умовах.

Хімічні властивості ортофосфатної кислоти розглядаються шляхом 
бесіди у порівнянні з нітратною.

Нітрати й ортофосфати. Азотні та фосфатні добрива. Навчаль-
ний матеріал цього уроку здебільшого має описовий характер і не є 
складним для засвоєння учнями. Тому його доцільно вивчати у формі 
самостійної роботи з підручником, запропонувавши учням виконати 
для самоконтролю завдання, наведені до параграфа. При цьому учням 
надається право виконати стільки завдань, скільки кожен із них хоче 
та може.

Проте можна організувати вивчення цього матеріалу й у формі 
бесіди. Важливо повторити з учнями загальні хімічні властивості ні-
тратної та ортофосфатної кислот як представників класу кислот, звер-
нути увагу на ступінчасту дисоціацію ортофосфатної кислоти, назви 
утворених катіонів і аніонів та їхні заряди. Після цього учні свідоміше 
сприйматимуть інформацію про те, що ортофосфатна кислота утворює 
три ряди солей.

Звертається увага, що всі нітрати – тверді кристалічні речовини, 
розчинні у воді, токсичні (отруйні). На відміну від них ортофосфати, 
як правило, у воді нерозчинні, за винятком фосфатів лужних елемен-
тів і амонію. Однак кислі фосфати розчиняються у воді. Цю їх влас-
тивість використовують у сільськогосподарській практиці. Оскільки 
рослини можуть вбирати з ґрунту солі з корисними елементами лише 
у вигляді розчинів, то фосфати, необхідні для їх живлення, можуть 
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засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому під час 
виробництва фосфатних добрив добувають кислі фосфати з середніх, 
які трапляються в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.

Розглядається поділ азотних добрив на мінеральні й органічні, на-
водяться конкретні приклади та демонструються важливіші фосфатні 
добрива: подвійний суперфосфат, простий суперфосфат, преципітат, 
фосфоритне борошно. Доходять висновку, що речовини, які містять 
поживні елементи та вносяться в ґрунти для підвищення врожайності, 
називають добривами, а наука про живлення рослин і застосування до-
брив з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур 
і поліпшення якості врожаю називається агрохімією.

Наголошується на необхідності запобігання негативному впливові 
нітратів на здоров’я людини, підкреслюється раціональне використан-
ня добрив, звертається увага на проблему охорони довкілля.

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Якісна 
реакція на карбонат-іон. Навчальний матеріал цього уроку головним 
чином має описовий характер, отже, його засвоєння учнями труднощів 
не викликає. З огляду на це вивчення навчального матеріалу можна 
організувати як урок-конференцію.

Завдання уроку-конференції – не тільки розкрити зміст теми, а й 
формувати в учнів уміння: використовувати під час підготовки домаш-
ніх завдань додаткову літературу, виступати з повідомленнями перед 
колективом, конспектувати навчальний матеріал, робити записи, слу-
хати виступи товаришів, виокремлювати в них суттєве, брати участь 
в обговоренні питань, оцінювати роботу один одного на уроці.

О р і є н т о в н а  т е м а т и к а  п о в і д о м л е н ь  у ч н і в
1. Карбонатна кислота і карбонати, їхні властивості, практичне 

значення.
2. Лабораторний дослід «Якісна реакція на карбонат-іони».
3. Колообіг Карбону в природі.
4. «Парниковий ефект», його суть, значення та способи усунення.
Урок-конференція на відміну від конференції, що проводиться 

як позакласний захід, обмежується в часі. Успіх такого уроку багато 
в чому залежить не тільки від розподілу тем повідомлень серед учнів 
класу, а й від якості проведення попередніх консультацій, надання 
допомоги учням у доборі матеріалу.
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Надто важливо залучати до активної роботи на уроці та під час під-
готовки до нього більшу частину класу. Одним учням можна доручити 
добрати засоби наочності, іншим – скласти таблиці для порівняння 
властивостей карбонатів і гідроген-карбонатів або способів пом’як-
шення тимчасової (карбонатної) і постійної (некарбонатної) твердості 
води. Усім учням класу доручається рецензування й оцінювання пові-
домлень з наступним обґрунтуванням своєї думки та коментуванням 
оцінки. Так можна організувати активну навчальну діяльність майже 
всіх учнів класу.

Перевіряючи підготовлені доповіді учнів, учитель стежить за тим, 
щоб були зазначені найголовніші відомості, а саме:

• Карбонатна кислота Н2СО3 – слабка нестійка двохосновна кис-
лота. Існує тільки у водних розчинах, дисоціює ступінчасто. 
Утворюється при розчиненні СО2 у воді.

• Карбонатна кислота утворює два ряди солей: середні – карбона-
ти і кислі – гідрогенкарбонати. Карбонати лужних елементів і 
амонію добре розчиняються у воді, карбонати всіх інших мета-
лічних елементів нерозчинні у воді. Гідрогенкарбонати добре 
розчиняються у воді, за винятком NaHCO3.

• Карбонати й гідрогенкарбонати виявляють як загальні власти-
вості солей, так і специфічні. Вони реагують із сильнішими, 
ніж карбонатна, кислотами. При цьому відбувається характерне 
«вскипання», що дає змогу використовувати цю властивість як 
якісну реакцію на карбонат-іони СО3

2-. Газ, що виділяється 
під дією сильної кислоти, визначають за помутнінням вапняної 
води.

• Розчинні у воді карбонати реагують із розчинами інших солей, 
якщо в результаті утворюється нерозчинна сіль, що випадає 
в осад; взаємодіють і з лугами, саме так гідрогенкарбонати пе-
ретворюють на карбонати.

• У результаті нагрівання всі солі карбонатної кислоти, крім со-
лей лужних елементів, розкладаються з виділенням карбон(ІV) 
оксиду СО2.

• Якщо крізь водний розчин натрій карбонату або кальцій карбо-
нату пропускати карбон(ІV) оксид, то карбонати перетворюють-
ся на гідроген карбонати.
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Із солей карбонатної кислоти важливе значення має кальцій кар-
бонат СаСО3. Він трапляється у природі у вигляді вапняку, крейди, 
мармуру. Розкривається застосування цих речовин у різних галузях 
промисловості.

На завершення зазначають, що природні сполуки, до складу яких 
входить Карбон, постійно зазнають змін, унаслідок яких здійснюється 
колообіг Карбону. Підкреслюється важлива роль карбон (ІV) оксиду 
СО2, що входить до складу атмосфери Землі, у колообігу Карбону. 
Розкриваються причини порушення рівноваги між вмістом кисню й 
вуглекислого газу в атмосфері та виникнення «парникового ефекту».

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матері-
али. Урок можна провести у формі самостійної роботи з підручником 
або у формі бесіди. Учитель ознайомлює учнів з фізичними власти-
востями силікатної (точніше метасилікатної) кислоти, звертаючи ува-
гу, що формула H2SiO3 умовна. Така формула – це лише одна ланка 
в структурі полісилікатних кислот хSiO2 · yH2O, де повторюється фраг-
мент H2SiO3. Саме на цій підставі й приписується силікатній кислоті 
формула H2SiO3.

Після пояснення складу силікатної кислоти можна продемонстру-
вати її добування з натрій силікату (рідке скло) і концентрованої хло-
ридної кислоти. Силікатна кислота виділяється у вигляді драглистого 
осаду, нерозчинного у воді.

Учитель звертає увагу, що силікатна кислота H2SiO3 – слабка кисло-
та, слабкіша за карбонатну, практично нерозчинна у воді, легко утво-
рює колоїдні розчини (демонструється щойно добутий драглистий 
осад), у вільному стані не виділена.

Учням варто запропонувати висловити свої припущення щодо хі-
мічних властивостей силікатної кислоти. Після обговорення доходять 
висновку: оскільки силікатна кислота H2SiO3 нерозчинна у воді, вона 
взаємодіє тільки з лугами (розчиняється в лугах, утворюючи солі), 
а також розкладається під час нагрівання.

Рівняння реакцій учні спроможні записати самостійно. При цьому 
вчитель має стежити за тим, щоб учні не записували формулу силікат-
ної кислоти в йонній формі, адже вона не дисоціює.

Солі силікатної кислоти – силікати, їхній склад зазвичай виражають 
у вигляді сполучення оксидів, наприклад кальцій силікат СaSiO3 – CaO 
∙ SiO2. Серед силікатів розчинними у воді є лише силікати Натрію і Ка-
лію (розчинне скло), а розчини цих солей називаються рідким склом.
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Розчинні у воді силікати взаємодіють із сильними кислотами. При 
цьому утворюється гель силікатної кислоти. Цю реакцію можна роз-
глядати як якісну на силікат-іон SiO3

2–.
Із силікатів виготовляють будівельні матеріали – скло, кераміку, 

цемент. Скло – твердий, прозорий матеріал, основним компонентом 
якого є силіцій (IV) оксид SiO2. Сировиною для виробництва звичай-
ного скла є сода Na2CO3, вапняк CaCO3 і пісок SiO2. Склад звичайного 
віконного скла виражається формулою Na2O ∙ CaO ∙ 6SiO2 (спрощено). 
Кварцове скло – склоподібна форма чистого кремнезему SiO2, має 
цінні оптичні властивості (пропускає ультрафіолетові промені), не 
чутливе до різких коливань температури. Тугоплавке скло виготовля-
ють на основі поташу K2CO3 (замість соди Na2CO3).

Кришталь виготовляють на основі поташу K2CO3, кремнезему SiO2 
і плюмбум (ІІ) оксиду PbO. Кераміка – це вироби з глини, а виробни-
цтво керамічних виробів – гончарне. Із керамічних виробів найбільше 
значення мають фарфор і фаянс.

Фарфор (порцеляна) – вид тонкої кераміки – білий матеріал, що 
складається в основному з SiO2, Al2O3 і K2O має невелику поруватість 
(тому він водо- і газонепроникний), високу механічну міцність і тер-
мостійкість, електроізоляційні властивості.

Фаянс – керамічний матеріал, схожий на фарфор, покритий тонкою 
склоподібною плівкою – поливою, містить ті самі компоненти, що й 
фарфор, але в інших співвідношеннях. Виготовляють облицювальну 
плитку, посуд, художні вироби.

Особлива група спеціальних керамічних виробів, що використо-
вується у будівництві,— цегла, панелі для стін, плитка для підлоги, 
труби тощо.

Цемент – сірий порошок, що складається з кальцій силікатів та 
алюмінатів. Із суміші цементу, піску та води виготовляють будівельний 
розчин. Цемент, змішаний з водою, піском, щебенем, гравієм або шла-
ком, утворює суміш, яка твердне та перетворюється на бетон. Якщо 
бетоном залити стальний каркас, утворюється залізобетон. З нього 
роблять шпали, перекриття, балки, панелі, мости.

Якщо на уроці залишається вільний час, то він використовується 
для розв’язування експериментальних задач як підготовка до прак-
тичної роботи.
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Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект. 
Учитель, використовуючи лекцію як метод навчання, спочатку пояс-
нює суть поняття «Колообіг речовини», зазнаючи, що колообіг речо-
вини на Землі – це повторювані процеси перетворення та переміщення 
речовини в природі, які мають більш-менш циклічний характер.

Загальний колообіг речовини складається з окремих процесів: ко-
лообігу води, колообігу газів, колообігу хімічних елементів, які не є 
повністю оборотними, оскільки відбувається розсіювання речовини, 
зміна її складу тощо.

З появою життя на Землі велику роль у колообігу речовини, у тому 
числі й неметалічних елементів, почали відігравати живі організми 
(колообіг Оксигену, Гідрогену, Карбону, Нітрогену та інших біогенних 
елементів).

Далі розглядається, як конкретний приклад, колообіг Карбону 
в природі. Зазначається, що вуглекислий газ та інші сполуки Карбо-
ну беруть участь у найрізноманітніших процесах, що відбуваються 
в живій і неживій природі. Як наслідок, атоми Карбону переходять з 
одних речовин в інші. Так, вуглекислий газ із атмосфери засвоюється 
рослинами, бере участь у фотосинтезі та дає органічні сполуки. Піс-
ля відмирання рослин значна частина Карбону відкладається у землі 
у вигляді торфу й вугілля.

Життя тварин у минулі епохи залишило нам цінну спадщину у ви-
гляді нафти. Останки великих і малих тварин, накопичуючись міль-
йонами тонн на дні мілководних басейнів при повільному розкладан-
ні без доступу повітря, протягом мільйонів років перетворилися на 
нафту.

Частково Карбон разом із рослинною їжею засвоюється тваринами 
та людиною. Багато СО2 витрачається на взаємодію з різними гір-
ськими породами: карбонатна кислота поступово витісняє слабкішу 
силікатну кислоту й утворює різні карбонати й гідрогенкарбонати. 
Розчинні солі вимиваються з ґрунту й потрапляють у річки, а потім 
у моря. При зниженому вмісті СО2 у воді кислі солі перетворюються на 
середні та випадають в осад. Учням варто запропонувати самостійно 
скласти відповідне рівняння (з метою повторення).

Зазначаються джерела потрапляння вуглекислого газу в атмосферу. 
Це передусім спалювання різних видів палива, вулканічні виверження, 
дихання тварин і рослин. За рахунок процесів гниття залишків тварин-
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них і рослинних організмів частка Карбону також знову повертається 
в атмосферу у вигляді СО2. Так виникає колообіг Карбону в природі: 
з атмосфери – у рослини, з рослин – у тваринні організми, з них – 
у неживу природі і так далі.

Підкреслюється, що діяльність людини справляє глобальний вплив 
на колообіг речовини, унаслідок чого виникають нові та змінюються 
ті, що склалися в природі, шляхи міграції хімічних елементів. По-
стійно збільшується рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі через 
спалювання викопного палива у промисловості, лісові пожежі, виру-
бування лісів для вивільнення земельних угідь тощо.

Збільшення концентрації в атмосфері деяких газів спричинює гло-
бальне потепління – так званий парниковий ефект. Найбільш важли-
вими «парниковими газами» є вуглекислий газ СО2 і метан СН4.

Метан виникає при анаеробному (без доступу кисню) розкладанні 
органічних сполук. Пухирці метану утворюються на заболоченій міс-
цевості, через що його називають «болотним газом». Затоплені поля 
(особливо рисові) є джерелом великої кількості метану, що потрапляє 
в атмосферу.

Іншим джерелом метану є жуйні тварини. Їхня система травлення 
пристосована для перетравлювання трав’яної їжі, кінцеві продукти 
метаболізму якої містять метан. Склад кормів також суттєво впливає 
на кількість метану, що виділяється.

Збільшення кількості «парникових газів» призводить до підвищен-
ня температури нижчих шарів атмосфери – парникового ефекту. Він 
обумовлений прозорістю атмосфери для основної частини випроміню-
вання Сонця та поглинанням атмосферою теплового випромінюван-
ня поверхнею Землі, нагрітої Сонцем. Молекули «парникових газів» 
поглинають випромінювання, унаслідок чого підвищується середня 
температура атмосфери Землі. Це спричинює часткове танення поляр-
них крижаних шапок і льодовиків, а також загальні зміни у кліматі.

Зважаючи на те, що засвоєння цього матеріалу не викликає труд-
нощів, його можна подавати й у вигляді самостійної роботи з підруч-
ником.

3.2.2. Металічні елементи та їхні сполуки
Місце металічних елементів у періодичній системі. Особливості 

будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.
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Вивчення металів доцільно розпочати зі вступної лекції, обгово-
ривши перш за все такі питання:

1. Як змінюються властивості хімічних елементів у періодах і го-
ловних підгрупах (якщо йдеться про коротку форму періодичної сис-
теми)?

2. Де в періодичній системі розміщуються елементи-метали?
3. Яких хімічних елементів у природі більше – металів чи неме-

талів?
Узагальнюючи відповіді учнів, учитель підводить їх до таких 

висновків:
1. Металами називають і металічні хімічні елементи (елементи-ме-

тали), і прості речовини – метали, утворені цими елементами.
2. Зі 118 відомих хімічних елементів металічними є 96. Важливо 

показати на періодичній таблиці як короткої, так і довгої форми, де 
розташовані металічні елементи. До них належать усі елементи по-
бічних підгруп, а також лантаноїди й актиноїди; елементи головних 
підгруп І-ІІІ груп (крім Гідрогену і Бору). У головній підгрупі ІV групи 
більшість елементів (крім Силіцію і Карбону) є металічними. У го-
ловній підгрупі V групи тільки Стибій і Бісмут металічні, а в головній 
підгрупі VI групи – лише Полоній – металічний елемент. Виходить, що 
всі металічні елементи розміщені у лівій частині періодичної системи 
під діагоналлю Бор-Астат.

Далі звертається увага на особливості будови атомів металічних 
елементів: для них є характерним невелике число електронів – від 1 
до 3 – на зовнішньому електронному шарі атома. Саме тому атоми 
металічних елементів легко віддають ці електрони. Розглядають, як 
впливає будова атомів металічних елементів на властивості утворених 
ними простих речовин. Учитель пояснює, що внаслідок об’єднання 
атомів металічних елементів один з одним у кристалічні ґратки ви-
никає металічний зв’язок, через що їх прості речовини є металами.

Учитель пояснює механізм утворення металічного зв’язку. У ме-
талів енергія йонізації атомів нижча, ніж у неметалів. Тому в них 
валентні електрони легко відриваються від окремих атомів і стають 
спільними для всього кристалу. Так утворюються позитивні йони й 
електронний газ – сукупність рухливих електронів.

Металічний зв’язок, як і ковалентний, виникає за рахунок усуспіль-
нення атомами валентних електронів. Звертається увага на відмінність 
між ними: електрони, які здійснюють ковалентний зв’язок, знаходять-
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ся безпосередньо біля двох атомів, що з’єднуються. А в разі металіч-
ного зв’язку електрони, що здійснюють зв’язок, переміщуються (руха-
ються) по всьому куску металу. Цим, власне, й визначаються загальні 
ознаки металів. Отже, металам властиві подібні фізичні властивості, 
за якими їх відрізняють від неметалів, і однаковий агрегатний стан. 
Так, за стандартних умов усі метали (крім ртуті) – тверді кристалічні 
речовини з металічним типом хімічного зв’язку.

Далі можна запропонувати короткочасну самостійну роботу з під-
ручником з опрацювання фізичних властивостей металів. Звертають 
увагу, що метали мають подібні фізичні властивості, за якими їх від-
різняють від неметалів. Так, для більшості металів характерним є ме-
талічний блиск і сріблясто-біле забарвлення (крім золота й міді). За 
кольором метали умовно поділяються на чорні й кольорові. До чорних 
найчастіше відносять залізо та його сплавки (чавун і сталь). Решта 
металів вважається кольоровими.

Під час обговорення фізичних властивостей важливо переконатися 
у засвоєні учнями таких відомостей:

• найважливіша фізична властивість металів – електрична провід-
ність. Вона зумовлена наявністю рухливих електронів у криста-
лічних ґратках металів. З усіх металів лише германій є напівп-
ровідником. Він посідає проміжне місце між провідниками і 
діелектриками (ізоляторами). Метали з високою електричною 
провідністю мають і високу теплопровідність, яка також пояс-
нюється можливістю переміщення електронів;

• у металів температура плавлення змінюється у великих інтер-
валах: у вольфраму – найвища (3380°С), у ртуті – найнижча 
(-39°С). Метали з температурою плавлення до 1000°С називають 
легкоплавкими (натрій, магній, алюміній), вище 1000°С – тугоп-
лавкими (мідь, залізо, хром, титан, молібден);

• метали мають різну твердість: найтвердішим є хром; м’якими є 
лужні метали (вони легко ріжуться ножем);

• усі метали більшою чи меншою мірою є пластичні, їх можна 
кувати. Найеластичнішим металом є золото, його можна прока-
тати в тонкий лист (фольгу) завтовшки 0,0001 мм. А, наприклад 
стибій – крихкий метал;

• усі метали нерозчинні у воді, але розчиняються один в одному 
в розплавах. Твердий розчин одного металу в іншому називають 
сплавом;
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• за густиною метали поділяють на легкі (густина менша 5 г/см3) 
і важкі (густина понад 5 г/см3);

• деякі метали при зіткненні з магнітом притягуються до нього 
і після цього самі стають магнітом, тобто мають властивість 
намагнічуватися. Добре намагнічуються залізо, кобальт, нікель 
та їхні сплави. Такі метали і сплави називають феромагнітними. 
Неметали такої властивості не мають.

Характерні хімічні властивості металів. Якщо є можливість, то 
варто на цей матеріал відвести дві години. Їхня організація може бути 
різною. Незважаючи на можливу варіативність методичних підходів, 
вивчення хімічних властивостей металів доцільно почати з фронталь-
ної бесіди з метою актуалізації набутих знань, ставлячи, наприклад, 
такі запитання:

1. Які речовини називають металами?
2. Які особливості будови атомів металів ви знаєте?
3. Який хімічний зв’язок існує між атомами металів? Поясніть його 

суть.
4. Як можна пояснити такі загальні фізичні властивості металів, як 

електрична провідність і теплопровідність? (Пояснюється особливим 
характером металічного зв’язку: наявністю рухомих електронів – елек-
тронного газу).

5. Як пояснити на основі знань про металічний зв’язок, чому для 
металів характерна пластичність? (Завдяки металічному зв’язку ок-
ремі шари в кристалах металів під час механічного впливу можуть 
зсуватися один відносно одного, але зчеплення між ними зберігається 
через можливості переміщення електронів по всьому кристалу металу. 
Саме тому метали добре куються, прокатуються в листи, витягуються 
у дріт, тобто метали мають високу пластичність).

6. Чому різні метали мають властиві лише їм температури плавлен-
ня та кипіння? (Пояснюється різною міцністю (енергією) хімічного 
зв’язку між атомами в металі та різною кристалічною структурою 
металів).

Далі можна на одному з уроків організувати самостійну роботу 
за підручником з вивчення хімічних властивостей металів, яка має 
супроводжуватися виконанням лабораторних дослідів «Порівняння 
хімічної активності металів» і «Взаємодія металів із розчинами кис-
лот». А на наступному уроці виконувати завдання для самоконтролю 
(за підручником) з обов’язковим обговоренням, проводячи паралельно 
необхідну корекцію знань.
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Інший методичний варіант полягає в тому, що один урок прово-
диться у формі лекції з демонстраційним експериментом, а наступ-
ний – у формі самостійної роботи учнів з дидактичним матеріалом і 
виконанням лабораторних дослідів за підручником.

Можна, нарешті, організувати групову роботу з вивчення хімічних 
властивостей металів у формі семінару. З цією метою учням пропону-
ють протягом 15-20 хв самостійно вивчити за підручником необхідний 
матеріал, а потім перевірити результати своєї роботи за завданнями 
для самоконтролю за допомогою взаємоперевірки у групах. Учні-кон-
сультанти можуть надавати необхідну допомогу тим, хто її потребує. 
Робота кожної групи обговорюється в класі. На наступному уроці спо-
чатку виконують лабораторні досліди, а потім з метою контролю – са-
мостійна робота за окремими картками або фронтальна за варіантами.

Лужні елементи Натрій і Калій, їхні оксиди, гідроксиди та солі. 
Калійні добрива. Урок можна розпочати з бесіди, під час якої учні 
пригадують, які хімічні елементи утворюють лужні метали, де ці еле-
менти розміщуються в періодичній системі короткої та довгої форми. 
Зазначають, що найважливіше практичне значення з них мають На-
трій і Калій. Учні розповідають про будову атомів Натрію і Калію та 
записують їх електронні формули.

Учитель розповідає про поширення елементів Натрію і Калію 
у природі, називає основні природні сполуки й записує їхні формули 
на дошці, після чого зазначає фізичні властивості простих речовин 
натрію і калію, утворених цими елементами.

Розглядаючи хімічні властивості натрію і калію, учитель демон-
струє взаємодію натрію з водою й залучає учнів до пояснення реакції 
з погляду електронної теорії та написання відповідного рівняння ре-
акції. Взаємодію з киснем, сіркою, галогенами вчитель не демонструє, 
лише складає рівняння і пояснює процес.

Щодо взаємодії з кислотами, то зазначають, що натрій і калій енер-
гійно реагує з кислотами – слабкими окисниками HCl, HBr, HI, H2SO4, 
H2S, з утворенням водню і відповідної солі. Звертають увагу, що під 
час реакції з кислотами – сильними окисниками водень не утворюєть-
ся. Однак ці випадки на академічному рівні не розглядаються.

Натрій і калій як дуже активні метали на повітрі швидко темніють 
і вкриваються шаром оксидів. У чистому вигляді оксиди Na2O, К2О 
одержують нагріванням металу з його пероксидом.
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Оксидам Натрію і Калію відповідають гідроксиди NaOН і КОН. 
Це – кристалічні речовини йонної будови. У вузлах їхніх кристалічних 
ґраток знаходяться йони Na+ або К+ і гідроксид-іони ОН–.

NaOН і КОН – тверді тугоплавкі речовини білого кольору, які легко 
поглинають вологу (особливо NaOН). Вони добре розчиняються у воді 
з виділенням великої кількості теплоти.

Розкриваючи хімічні властивості NaOН і КОН, зазначають, що 
вони роз’їдають тканини, шкіру, папір та інші органічні речовини, 
тому їх називають їдкими лугами. У водних розчинах ці гідроксиди 
повністю дисоціюють. Під дією гідроксидів Na і К лакмус забарвлю-
ється в синій колір, а фенолфталеїн – у малиновий.

Далі вчитель пояснює і записує рівняння взаємодії NaOН і КОН 
з кислотами, оксидами неметалічних елементів і солями. Зазначає, 
що натрій і калій використовують як теплоносії у ядерних реакторах, 
домішки до сплавів і відновники під час добування рідкісних металів, 
а також в органічному синтезі. Натрій дешевший за калій, тому його 
застосовують частіше.

На завершення можна в хімічному кабінеті повісити на певний час 
таблицю, яка покаже застосування гідроксидів і солей Натрію і Калію 
(табл. 1). Подібні таблиці бажано складати під час вивчення застосу-
вання інших сполук. Це можуть зробити учні самостійно засобами 
комп’ютерної графіки.

Кальцій і його сполуки. Поняття про твердість води. Вивчення 
кальцію та його сполук можна організувати по-різному. Один із мож-
ливих варіантів – на першому уроці лекція, на другому – семінарське 
заняття. Інший варіант передбачає на першому уроці самостійну робо-
ту з підручником, а на другому – повторення і закріплення навчального 
матеріалу, виконання тренувальних вправ або узагальнююча бесіда, 
після якої проводиться контролююча самостійна робота.

У будь-якому з варіантів під час систематизації та перевірки знань 
звертається увага на місце Кальцію в періодичній системі, будову його 
атома, уміння учнів записувати електронну формулу атома Кальцію 
та розміщення електронів за енергетичними комірками, пояснювати 
відмінність Кальцію як хімічного елемента від кальцію як простої 
речовини.
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Таблиця 1
Сполуки Натрію і Калію

Формула Назва Застосування

NaCl Натрій хлорид, кухон-
на сіль

Харчова промісиловість, ме-
дицина, хімічна промисловість 
(добування натрію, хлору)

Na
2
SO

4
 · 10Н

2
О Натрій сульфат дека-

гідрат, глауберова сіль
Хімічна промисловість, меди-
цина

Na
2
СО

3

Na
2
СО

3 
· 10 Н

2
О

Натрій карбонат, каль-
цинована сода
Кристалічна сода

Виробництво скла, мила, 
фарб, паперу, пом’якшення 
води у парових котлах, хімічна 
промисловість (добування 
сполук Натрію), у побуті

NaНСО
3

Натрій гідрогенкарбо-
нат, натрій бікарбонат, 
питна сода

Харчова промисловість, ме-
дицина

NaOН Натрій гідроксид, 
їдкий натр, каустична 
сода

Очищення нафтопродуктів, 
виробництво мила, штучного 
волокна, паперу, текстилю

КОН Калій гідроксид, їдкий 
калі

Виробництво рідкого мила, 
бертолетової солі, очищення 
повітря (поглинання Н

2
О, H

2
S, 

СО
2
)

К
2
СО

3
Калій карбонат, поташ Виробництво скла, рідкого 

мила, поглинач водяної пари 
і H

2
S, сільське господарство 

(калійне добриво)

NaNO
3

Натрій нітрат, натріє-
ва селітра, чилійська 
селітра

Харчова промисловість, сіль-
ське господарство (азотне 
добриво), компонент охолод-
жувальних сумішей

КCl Калій хлорид Виробництво КОН, КClО
3
, 

сільське господарство (калій-
не добриво)

КNО
3

Калій нітрат, калійна 
селітра

Харчова промисловість, сіль-
ське господарство (мінераль-
не добриво), виробництво 
пороху, скла

К
2
SO

4
Калій сульфат Те саме
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Під час систематизації й узагальнення знань, самостійно набутих 
учнями з підручника, учитель підкреслює значну активність кальцію 
відносно простих речовин (кисню та інших неметалів), а також склад-
них речовин (води, кислот, солей). Пояснює, чому не треба обирати 
кальцій для складання рівнянь реакцій між металом і розчином кис-
лоти або розчином солі. Теоретичні висновки потрібно підтвердити 
демонстраційним дослідом взаємодії кальцію з водою.

Варто звернути увагу на відмінність в ознаках реакцій взаємодії 
лужних металів і кальцію з водою та запропонувати учням скласти 
відповідні рівняння реакції.

Ознайомлення з властивостями кальцій оксиду як основного окси-
ду та властивостями кальцій гідроксиду як лугу жодних труднощів 
в учнів не викликає, тому може бути винесено на самостійне опрацю-
вання за підручником удома. А під час навчання в класі розкривається 
поняття «твердість води» та способи її усунення.

Під час закріплення матеріалу, відпрацювання його за допомогою 
тренувальних вправ, перевірки усвідомленості важливо скористатися 
передусім завданнями для самоконтролю, наведеними в підручнику. 
Якщо не вистачає часу для їх повного виконання, частину з них можна 
перенести на домашню роботу.

Алюміній. Урок з цієї теми можна розпочати з бесіди, протягом 
якої учні зазначають місце Алюмінію в періодичній системі, будову 
його атома, записують електронну формулу та розміщення електронів 
за енергетичними комірками.

Учитель розповідає про поширення Алюмінію в природі, який 
посідає третє місце серед усіх хімічних елементів за поширенням. 
Пропонує учням пригадати, який елемент найпоширеніший у при-
роді, а який посідає друге місце, після цього розповідає про фізичні 
властивості алюмінію як простої речовини.

Хімічні властивості алюмінію можна вивчати, залучаючи учнів 
до написання рівнянь реакцій та пояснення їх з погляду електро-
нної теорії. Учитель демонструє механічну міцність оксидної плівки 
алюмінію. Учні самостійно складають рівняння реакцій алюмінію з 
киснем, хлором, бромом (можна показати горіння алюмінію в бромі, 
якщо добре працює витяжна шафа), з азотом, сіркою, вуглецем, йодом 
і зазначають назву кожної з добутих сполук.
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Далі пояснюється взаємодія алюмінію з водою та кислотами, від-
новлення алюмінієм оксидів інших металів – алюмінотермія.

Залежно від рівня підготовленості класу можна зазначити, що алю-
міній виявляє й особливі властивості: на відміну від типових металів 
він взаємодіє з лугами. Під час взаємодії алюмінію з розплавленим 
лугом утворюється сіль – натрій метаалюмінат і виділяється водень. 
А під час взаємодії алюмінію з розчином лугу утворюється комплексна 
сіль – натрій тетрагідроксоалюмінат і теж виділяється водень. Така 
здатність алюмінію взаємодіяти як з кислотами, так і з лугами нази-
вається амфотерністю.

Звертається увага на той факт, що хоча алюміній – хімічно актив-
ний метал, його широко використовують у побуті. Це пояснюється 
тим, що оксидна плівка міцно вкриває поверхню алюмінію і пере-
шкоджає його руйнуванню.

Під час закріплення матеріалу з’ясовують з учнями: а) що відбу-
деться, якщо в алюмінієвому посуді прокип’ятити розчин лугу; б) 
чому не можна використовувати алюмінієвий посуд для приготування 
та зберігання борщу.

Наприкінці уроку та частково як домашню роботу учні виконують 
завдання для самоконтролю.

Сполуки алюмінію. Урок можна організувати як розповідь учи-
теля з елементами бесіди та виконанням лабораторних дослідів учня-
ми, а можна – як самостійну роботу з підручником і лабораторними 
дослідами.

Учні мають змогу повторити і краще усвідомити поняття «амфо-
терність», хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів, пе-
ревірити своє вміння складати йонні рівняння реакцій.

Для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу учні викону-
ють завдання до параграфа, наведені у підручнику.

Застосування найважливіших сполук Алюмінію виноситься на до-
машнє завдання.

Ферум. Учні вже знають, як характеризувати хімічний елемент, 
тому урок варто почати з бесіди. Учні самостійно зазначають місце 
Феруму в періодичній системі (показують за періодичною таблицею 
короткої та напівдовгої форми), характеризують будову його атома, 
записують електронну формулу атома Феруму та показують графічно 
розміщення електронів за енергетичними комірками.
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Учитель розповідає про поширення Феруму в природі, демонструє 
колекцію залізних руд, записує на дошці формулу основної речовини 
в руді та її назву і зазначає, що проста речовина, яка складається з 
хімічного елемента Феруму, називається залізом.

Звертається увага на фізіологічну дію елемента Феруму в житті 
організмів, у тому числі й людини.

Далі характеризуються фізичні властивості заліза. До пояснення 
хімічних властивостей заліза варто залучати учнів. Учитель демон-
струє спалювання заліза в кисні, а учні записують рівняння реакції.

Якщо учні забули ступені окиснення атомів Феруму в залізній ожа-
рині (вивчали в 7 класі, коли розглядали хімічні властивості кисню), 
то можна нагадати, що залізна ожарина Fe3O4 – це подвійний оксид 
Феруму(ІІ) і Феруму (ІІІ), в якому Ферум виявляє різні ступені окис-
нення: +2 і +3, тобто 

2 3

2 3FeO Fe O
+ +

⋅ .
Далі, залучаючи учнів, розглядають взаємодію заліза з іншими 

неметалами (сіркою, хлором, вуглецем). Зупиняються на формулі фе-
рум карбіду Fe3С, або цементиту, і підкреслюють, що Fe3С – нестехі-
ометрична сполука (чому?), а також розглядають взаємодію заліза зі 
складними речовинами – водою, кислотами, солями. Зупиняються на 
застосуванні заліза та значенні хімічного елемента Феруму.

Для закріплення матеріалу виконують тренувальні вправи за дидак-
тичним матеріалом або завданнями для самоконтролю за підручником.

Сполуки Феруму. Урок проводиться як самостійна робота з під-
ручником і виконанням лабораторних дослідів.

Учитель систематизує й узагальнює набуті учнями знання. Зазна-
чає, що хімічний елемент Ферум утворює два ряди оксидів і гідрокси-
дів. Окремо стоїть Fe3O4 як подвійний оксид. Підкреслює, що оксид 
і гідроксид Феруму(ІІ) виявляють основні властивості, а оксид і гід-
роксид Феруму(ІІІ) – помітно амфотерні. У класах академічного про-
філю цей матеріал не вивчають, але для учнів, які особливо цікавлять-
ся хімією, можна зазначити (за аналогією з алюміній гідроксидом, що 
ферум(ІІІ) гідроксид взаємодіє з концентрованими розчинами лугів, 
утворюючи комплексну сіль – натрій тетрагідроксоферат. Вимагати 
від учнів, щоб вони вміли записувати це рівняння, не можна. Воно 
наводиться не для запам’ятовування.

Можна організувати урок лекційно, а наприкінці виконати трену-
вальні вправи.
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Практична робота «Розв’язування експериментальних задач 
з теми «Метали». Практичну роботу можна виконувати за інструк-
цією в підручнику з поділом на два варіанти. Однак учитель може 
підготувати експериментальні завдання на свій розсуд. У такому разі 
слід пам’ятати, що якісні реакції на йони Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ) не 
входять до програми академічного профілю. Для розпізнавання солей 
Ферум(ІІ) і Ферум(ІІІ) можна обмежитись дією на них розчинів лугів: 
утворюються гідроксиди Феруму різного забарвлення залежно від за-
ряду йонів Феруму. На це треба зважати й під час експериментального 
розв’язування задач.

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування ме-
талів. Поняття про сплави. Учитель пояснює, що в природі метали 
існують переважно у вигляді сполук, наводить приклади оксидів, суль-
фідів, Сульфатів, хлоридів, карбонатів, фосфатів, нітратів. У вільному 
стані в земній корі трапляються лише метали, які в ряду стандарт-
них електродних потенціалів знаходяться праворуч від водню – мідь, 
ртуть, срібло, золото, платина.

Далі лекційно розглядаються загальні способи добування металів. 
Учитель зазначає, що метали добувають з їх сполук на металургійних 
заводах. Спочатку метали відновлюють, а потім відокремлюють від 
інших сполук. Усі промислові способи добування металів засновані 
на окисно-відновних реакціях. Вони поділяються на три великі групи.

Пірометалургійні способи полягають у відновленні металів з їхніх 
оксидів за високих температур і за допомогою вуглецю, карбон(ІІ) 
оксиду, алюмінію, силіцію або водню. Якщо метал добувають із суль-
фідів, то ці сполуки спочатку випалюють і перетворюють на оксиди, 
а вже потім з добутого складу відновлюють метал, використовуючи 
як відновник сульфід того самого металу.

Гідрометалургійні способи засновані на реакціях переведення спо-
лук металів у розчин і відновлення з них металів без застосування 
високих температур за допомогою електролізу або інших металів. Та-
кими способами одержують золото, срібло, цинк, уран тощо.

Електротермічні способи засновані на реакціях відновлення мета-
лів електролізом розплавів їхніх солей, оксидів або гідроксидів. Цими 
способами добувають лужні та лужноземельні метали, алюміній тощо.

На завершення лекції вчитель звертає увагу, що в розплавлених ме-
талах можуть розчинятися не тільки інші метали (про це зазначалося 



82

раніше), а й складні речовини та неметали. Під час охолодження таких 
розчинів утворюються сплави. Наголошується, що сплав має власти-
вості, відмінні від властивостей речовин, що входять до його складу. 
Аби зрозуміти, чим це пояснюється, треба зазначити, що сплави, як 
і метали, у твердому стані мають кристалічну будову, яка обумовлює 
їх властивості. Під час кристалізації багатьох сплавів утворюються 
хімічні сполуки.

Нині виробляється для потреб техніки майже 1500 різних сплавів, 
що мають високі твердість, жаростійкість, корозійну стійкість за ви-
соких температур і в середовищі з великою реакційною здатністю. 
Таких властивостей надають сплавам домішки перехідних металів.

Виробництво чавуну і сталі. Короткі відомості з історії розвит-
ку чорної металургії в Україні. Урок можна провести у формі лекції, 
аби встигнути пояснити учням усі програмні питання. Варто методом 
порівняння паралельно розглядати чавун і сталь. Якщо є вільний час, 
то іншим варіантом може бути розгляд чавуну і сталі на окремих уро-
ках. Однак у будь-якому разі слід підкреслити, що з усіх металів залізо 
має найбільше значення в житті людини. Уся сучасна техніка пов’яза-
на із застосуванням заліза та його сплавів. На практиці частіше вико-
ристовують не чисте залізо, а різні види його сплавів – чавуну і сталі, 
оскільки вони мають ціннісні властивості. Передусім зʼясовують, що 
таке чавун і сталь. Після цього розглядаються властивості цих сплавів.

Чавун містить від 2 до 4,5 % вуглецю і невеликі кількості силіцію, 
мангану, сірки та фосфору. Він твердіший за залізо, але крихкий, не 
кується, внаслідок удару розбивається на шматки. Чавун поділяють на 
ливарний (використовується для відливки виробів) і переробний (той, 
що переробляється на сталь).

Ливарний чавун сірого кольору, вуглець у ньому знаходиться у ви-
гляді графіту. З нього відливають труби, ґрати для мостів, деталі ма-
шин і хімічної апаратури. Переробний чавун білого кольору, вуглець 
у ньому міститься у вигляді ферум карбіду або цементиту Fe3C.

Учителю слід пам’ятати, що перше ознайомлення з формулою Fe3C 
викликає в учнів здивування. Вони можуть запитати про валентність 
Феруму і Карбону в цій сполуці, про характер хімічного зв’язку. Учи-
тель має бути готовим відповісти. Учням можна повідомити, що склад 
цієї сполуки не можна пояснити будовою атомів сполучених елементів 
і характером хімічних зв’язків між ними. Одна з причин, за якою утво-
рюється сполука такого складу, криється у нездатності атомів Карбону 
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утворювати негативно заряджені йони. Доведено, що в кристалічних 
ґратках ферум карбіду атоми Карбону вміщуються у пустоти між ато-
мами Феруму кристалічних ґраток заліза і сполучаються між собою 
у довгі ланцюги. Саме тому такі сполуки, як Fe3C, називаються сполу-
ками вкорінювання. Вони не мають певного стехіометричного складу. 
У школі їх не вивчають.

Далі розглядають сировину доменного виробництва та допоміж-
ні матеріали, які входять до складу шихти. Стосовно хімічних реак-
цій, що відбуваються в доменній печі під час виплавляння чавуну, то 
в класах академічного профілю немає потреби детально розглядати 
відновлення заліза з ферум(ІІІ) оксиду карбоном(ІІ) оксидом. Можна 
в загальних рисах зазначити, що перетворення Fe3О3 на вільний метал 
залізо насправді багатостадійний процес, який відбувається у три по-
слідовні стадії, а розглянути лише основну суть за схемою Fe3О3 → Fe.

Слід підкреслити, що залізо утворюється у твердому стані. Про-
суваючись шахтою донизу, воно сплавляється з різними речовинами, 
серед яких найбільша масова частка припадає на вуглець. Із вуглецем 
(коксом) залізо не просто сплавляється, а взаємодіє хімічно, утворю-
ючи цементит Fe3С.

Далі в загальних рисах розглядається хімізм утворення шлаку.
З будовою доменної печі учні ознайомлюються за кольоровою 

вклейкою в підручнику чи таблицею. При цьому одночасно слід роз-
глядати роботу доменної печі. Адже головне, щоб учні зрозуміли, що 
конструкційні особливості домни зумовлені тими процесами, які в ній 
відбуваються.

Далі розглядаються властивості сталі. Загальними властивостями 
сталей, як і металів, є міцність і пластичність. Їх можна кувати, про-
катувати, штампувати, витягувати у дріт.

За хімічним складом сталі поділяються на вуглецеві й леговані. 
Під час виплавки до легованих сталей додають різні легуючі добавки, 
які дуже змінюють їхні властивості (хром, нікель, титан, молібден, 
ванадій, вольфрам).

За призначенням розрізняють такі види сталі: конструкційні, ін-
струментальні та з особливими властивостями.

Зазначають, що основною сировиною для добування сталі є чавун. 
Пригадують його склад, властивості, застосування та зупиняються на 
хімічних реакціях, що лежать в основі перероблення чавуну на сталь. 
Більшість цих реакцій, які і в доменному процесі, є окисно-відновними.
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Далі підкреслюють, що в наш час виплавляння сталі здійснюють 
різними способами в печах різної конструкції. Це залежить від того, 
які вимоги ставляться до сталі, що виплавляється; які шихтові мате-
ріали використовуються і яким способом утворюється необхідна для 
плавки теплота.

Дещо детальніше можна зупинитися лише на найперспективнішо-
му киснево-конвертерному способі виплавляння сталі. Найголовніші 
технологічні особливості цього процесу полягають у використанні 
рідкого чавуну як сировини.

Перевага цього способу полягає в тому, що процес здійснюється 
досить швидко, тому спосіб високопродуктивний, а собівартість до-
бутої сталі відносно низька. Застосування кисневого дуття дало змогу 
інтенсифікувати процес, скоротити час плавки до 20 хв, добувати ви-
сокоякісну м’яку сталь, для якої характерна висока чистота.

Доцільним є використання принципу історизму під час ознайом-
лення учнів з різними способами добування сталі.

Наприкінці лекції вчитель узагальнює відомості про різні способи 
добування сталі та звертає увагу на ті наукові принципи, що застосову-
ються у виробництві сталі: всі способи періодичні, але відрізняються 
часом, який витрачається на плавку; сировиною, що використовується; 
джерелами енергії та якістю добутої сталі.

Навчальний матеріал про історію розвитку чорної металургії 
в Україні труднощів у десятикласників не викликає, тому можна за-
пропонувати його самостійне опрацювання.

3.3. Вивчення органічних речовин
Теорія будови органічних сполук. Щоб підвести учнів до вивчен-

ня теорії будови, доцільно коротко розглянути історію виникнення 
органічної хімії, ознайомити учнів з першими синтезами органічних 
речовин, внеском учених у цю галузь науки. Щоб учні краще уявля-
ли, на який час припадає початок розвитку синтетичної органічної 
хімії, доречно буде згадати про інші історичні події у світі та науці 
зокрема. У 1825 р. відбулося повстання декабристів у Росії; 1826 р. 
Г. Ом відкрив відомий закон, названий його іменем, у цей час творили 
О. С. Пушкін, Д. Байрон, Ф. Шопен.

Слід зазначити, що серед учених, які вперше синтезували в лабора-
торіях органічні речовини, є і наш співвітчизник Іван Горбачевський. 
Йому належить синтез такої органічної сполуки, як сечова кислота. 
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Далі розглядається питання: як творилася теорія хімічної будови 
органічних сполук? Становище в органічній хімії до створення теорії 
хімічної будови доречно обговорити, спираючись на відому цитату з 
листа Ф. Велера до Я. Берцеліуса: «Органічна хімія може нині кого 
завгодно позбавити глузду. Вона здається мені дрімучим лісом, пов-
ним дивних речей, безмежною хащею, з якої неможливо вибратися, 
куди не насмілишся проникнути».

Щоб учні зрозуміли наукове підґрунтя теорії хімічної будови, до-
цільно пояснити, що на той час у хімії вже існувала теорія валентності, 
утвердилося атомно-молекулярне вчення, було встановлено здатність 
атомів Карбону сполучатися між собою з утворенням ланцюгів. Пові-
домлення про це, а також про О. М. Бутлерова – людину і науковця – 
може зробити заздалегідь підготовлений учень.

Загалом участь учнів у цьому уроці вирішує, чи перетвориться він 
на нудну лекцію «про видатне значення теорії» та «геніального вчено-
го», чи на цікаве обговорення, повчальну бесіду. Матеріал уроку над-
звичайно сприяє цьому, і для цього є передумова – з найважливішими 
органічними речовинами учні ознайомилися в 9 класі.

Вихідною тезою може бути така: видатні наукові відкриття невід-
дільні від епохи, в яку вони були здійснені, та від осіб, які зробили ці 
відкриття.

Щоб створити в учнів цілісне уявлення про тогочасні історичні 
події, доречно нагадати їм, що незадовго перед тим Ч. Дарвін створив 
працю «Походження видів» (1859 р.), Е. Ленуар винайшов двигун вну-
трішнього згоряння (1860), в Італії відбувся «похід тисячі» Гарібальді 
(1860), у США почалася громадянська війна (1861). Обов’язково слід 
нагадати про такі важливі події, як скасування кріпацтва в Росії та 
смерть Тараса Шевченка (1861).

Згідно з навчальною програмою в першій темі теорія розгляда-
ється з погляду методології науки, як форма представлення наукових 
знань. З курсів математики, фізики, біології учні можуть пригадати 
інші форми, такі як гіпотеза, закон, правило, постулат, аксіома тощо. 
Теорія є вищою, найдосконалішою і найскладнішою формою науко-
вого знання. До її складу можуть входити закон, правила, принципи, 
із теорії можна вивести наслідки.

Теорія є системою основних ідей у певній галузі знань, вона відо-
бражає науковий рівень цих знань і оперує відповідними цьому рів-
неві поняттями. Зокрема, у теорії хімічної будови органічних речовин 
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О. М. Бутлерова такими поняттями були «валентність хімічних еле-
ментів», «хімічний склад і хімічна будова молекул». Сучасна теорія 
будови оперує поняттями «електронна і просторова будова молекул», 
«електронна природа взаємного впливу атомів у молекулі».

У методиці та підручниках органічної хімії традиційно допускала-
ся вільна інтерпретація теорії О. М. Бутлерова на основі його вислов-
лювань у різних статтях і підручнику, називалися від трьох до семи 
положень. Спільним у формулюваннях самого автора теорії та її ін-
терпретаторів залишається основне – взаємозв’язок складу, будови 
та властивостей органічних речовин і взаємний вплив атомів. Досвід 
викладання засвідчує, що учні переважно механічно запам’ятовують 
положення теорії хімічної будови, не володіючи достатнім фактичним 
матеріалом на їх підтвердження. Усвідомлення цих положень приходить 
поступово, разом із вивченням класів органічних речовин. У зв’язку з 
цим ми вважаємо, що треба виокремити основне ядро теорії, а саме 
закон залежності властивостей органічних речовин від їх будови.

Варто зазначити, що ми використовуємо тлумачення теорії 
О. М. Бутлерова, пропоноване в різний час такими вченими, як 
А. М. Голуб, С. Н. Данилов, С. В. Буховець.

Методично дуже корисним виявляється зіставлення періодично-
го закону й закону Бутлерова. Подібно до періодичного закону Мен-
делєєва, закон Бутлерова також зазнав змін (був уточнений) у зв’язку з 
розкриттям електронної будови атомів, молекул, електронної природи 
взаємного впливу атомів у молекулі. Розгляд закону в складі теорії 
будови дає змогу показати розвиток теоретичних знань. 

Доцільно звернути увагу на вживання словосполучення «створити 
теорію» і «відкрити закон», оскільки часто учні говорять навпаки. 
Однак вони не робитимуть помилок, якщо усвідомлять, що закон іс-
нує у природі незалежно від нашого уявлення, тому його можна лише 
відкрити, а не створити. Теорія ж є формою узагальнення знань, які 
існують у науці в певний період її розвитку. Теорія може доповнюва-
тися, розвиватися або й відмирати, якщо її спростовує інша теорія, 
прогресивніша.

Ізомерія. Урок з цієї теми можна побудувати як проблемний. Учи-
тель записує на дошці формулу бутану та пропонує учням, маючи 
той самий набір атомів, розмістити їх у іншому порядку, зберігаючи 
чотиривалентність Карбону. Учні роблять спроби на структурних фор-
мулах, моделях і складають дві формули та дві моделі.
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Ставиться запитання: Це та сама речовина чи дві різні? Як засвід-
чують константи, ці речовини різні.

Означення ізомерії дає вчитель. Спільними зусиллями учнів ви-
значаються істотні ознаки ізомерів. Як і в разі гомологів, ці ознаки 
стосуються складу, будови і властивостей. Як правило, у ізомерів за-
значають різні фізичні властивості, тому слід звернути увагу й на хі-
мічні властивості ізомерів: їх активність у тих самих реакціях – різна.

Методично важливим є розмежування понять «ізомер» і «гомолог». 
Для цього треба визначити спільні ознаки ізомерів і гомологів, а по-
тім відмінні. Важливо також розглядати явища ізомерії та гомології 
як різні вияви хімічної будови речовин, тобто в єдності, а не проти-
ставленні. Можна запропонувати учням скласти порівняльну таблицю 
ознак ізомерів і гомологів.

Для засвоєння поняття «ізомерія» корисно виконати кілька вправ 
на визначення ізомерів і гомологів серед наведених речовин і зворотні 
вправи – на складання формул гомологів і ізомерів наведеної сполуки. 
Вправи на одночасне застосування понять «гомологія» та «ізомерія», 
як правило, спершу становлять певні труднощі для учнів, однак це 
легко подолати шляхом тренування.

Безперечну користь має моделювання молекул ізомерів і співстав-
лення моделей і структурних формул.

 На прикладі ізомерів учні переконалися, що існує взаємозвʼя-
зок між будовою та властивостями речовин. Висновки, що випливають 
із теорії: кожній речовині властива своя хімічна будова; структурна 
формула відбиває хімічну будову речовини.

Розвиток теорії будови, її значення. Розглядаючи розвиток теорії 
будови, слід спиратися на тезу щодо відповідності теорії рівню сучас-
ного знання. Учням повідомляється сучасне формулювання основного 
положення теорії, характеризуються три її аспекти, що стосуються 
хімічної, електронної та просторової будови молекул органічних ре-
човин.

Значення теорії будови – наукове, практичне та світоглядне – не 
становить жодних методичних труднощів. Варто лише звернути до-
даткову увагу на роль теорії в конструюванні речовин і матеріалів з 
наперед визначеними властивостями. Учні повинні усвідомити, що 
матеріальними носіями цих властивостей можуть бути речовини лише 
певного складу та будови.
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Слід зазначити, що українські учені також зробили внесок у роз-
криття і використання залежності властивостей органічних речовин 
від електронної будови. На цих уявленнях ґрунтується теорія кольо-
ровості органічних сполук, до розробки якої доклався видатний укра-
їнський хімік-органік, академік А. І. Кіпріанов. Він також синтезував 
низку нових барвників, що мають практичне застосування у фотопро-
мисловості.

Методичне застереження. Оскільки теорія хімічної будови ство-
рювалася і вивчається на прикладі органічних речовин, в учнів може 
скластися враження, що вона справедлива лише для цих речовин. 
Завдання учителя – донести до свідомості учнів, що для всіх без ви-
нятку речовин, у тому числі й неорганічних, має місце закономірна 
залежність властивостей від їх складу і будови. Тут можна навести 
приклад ізомерії неорганічних сполук.

Вуглеводні
Утворення карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. 

Природа й основні характеристики хімічних зв’язків розглядається 
із залученням знань учнів з розділу неорганічної хімії (будова атомів 
елементів малих періодів, ковалентний зв’язок) і курсу фізики (вну-
трішня енергія системи).

З полярністю хімічного зв’язку учні ознайомлені на прикладі не-
органічних сполук; можна розглянути типовий випадок полярного 
зв’язку на прикладі гідроген хлориду.

Просторова напрямленість зв’язку розглядається у процесі озна-
йомлення з електронною природою простого і кратних С-С-зв’язків 
з опорою на відому учням тетраедричну напрямленість звʼязків у мо-
лекулі метану.

Електронна природа хімічних зв’язків вивчається на основі гіпо-
тези гібридизації електронних орбіталей. Зважаючи на те, що учні 
вже вивчали метан, етан, етен і етин, є змога комплексно розглянути 
їхню електронну будову. Пропонується така послідовність викладення 
змісту: електронна конфігурація атома Карбону в основному і збу-
дженому станах, утворення гібридних електронних хмар, утворення δ 
(π)-зв’язків, геометрія молекули, кулестержнева та масштабна моделі 
молекул.

Пояснюючи цей матеріал, обов’язково слід використовувати моде-
лі, у тому числі комп’ютерні, малюнки, інші види наочності.
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Як засвідчує досвід, часто учні ототожнюють будову молекул з 
їхніми структурними формулами. Варто зробити застереження, що 
останні – це площинні зображення молекул, що показують, які атоми, 
у якій послідовності зв’язані в молекулі. Учні повинні усвідомити, що 
реальні молекули існують у тривимірному просторі та що просторова 
будова підтверджується експериментальним шляхом сучасними фізи-
ко-хімічними методами.

Насамкінець розглядається загальна схема характеристики будови 
молекул за такими ознаками:

• тип гібридизації електронних орбіталей атома Карбону;
• довжина зв’язку С-С;
• енергія зв’язку С-С;
• валентний кут.
Характеристики етану, етену й етину за цією схемою учні склада-

ють самостійно.
Алкани. Гомологічний ряд метану. Доцільно повторити з учнями 

означення гомологів, їх спільні та відмінні ознаки, навести приклади 
відповідних сполук ряду метану, а потім запропонувати учням само-
стійно скласти кілька формул гомологів.

Для гомологів метану наведена вище схема характеристики будови 
молекул доповнюється ще однією ознакою – видом ізомерії, у цьому 
разі – структурної, що зумовлена хімічною будовою молекул.

Ізомерію пентану розглядають у процесі лабораторного досліду з 
моделювання.

На цьому ж уроці вивчають правила утворення назв вуглеводнів. 
Оскільки це перше ознайомлення з науковою номенклатурою, варто 
розповісти учням, що в органічній хімії вживаються як традиційні 
назви, що склалися історично, так і назви, прийняті міжнародною на-
уковою хімічною спільнотою та зрозумілі всім хімікам незалежно від 
мови, якою вони послуговуються.

Ознайомлення з науковою номенклатурою потребує введення по-
няття «алкільні замісники». Оскільки шкільний курс передбачає тво-
рення назв не дуже складних сполук, учням достатньо вивчити назви 
і формули найпростіших алкілів – метилу, етилу, пропілу.

Вважаємо недоцільним надто захоплюватися вправами на складання 
назв ізомерів, до того ж, складної будови (те саме стосується й оберне-
них вправ). Учні повинні засвоїти елементарні навики номенклатури 
вуглеводнів, скелети яких лежать в основі сполук інших класів.
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Поняття про конформації вуглеводнів. Попри багатоманітність 
органічних речовин, вони утворюються обмеженою кількістю видів 
атомів, функціональних груп, видів хімічних зв’язків. З одного боку, 
природа дуже економно використала «будівельні матеріали», з іншо-
го – створила безліч фантастичних конструкцій найрізноманітнішого 
призначення, пристосованих до дуже специфічної «роботи». Це осо-
бливо вражає, коли йдеться про біологічно активні сполуки та їх над-
звичайно складні функції. Сьогодні вже відомо, що на біохімічному 
рівні на перше місце виступає залежність властивостей органічних 
речовин від просторової будови їх молекул. У зв’язку з цим пробле-
ма геометрії (форми) органічних сполук з кожним роком приваблює 
дедалі більше дослідників, причому не лише хіміків-синтетиків, які 
створюють химерні структури, чи фізиків і фізико-хіміків, які займа-
ються інструментальним вивченням будови молекул, а й біологів і 
фармакологів. Просторові чинники зумовлюють специфічну роль біл-
ків, нуклеїнових кислот, впливають на властивості полімерів, визнача-
ють вибіркову дію ліків. Для розкриття механізмів реакцій, пізнання 
реакційної здатності речовин і здійснення направленого органічного 
синтезу використовуються просторові уявлення.

Теорія будови органічних сполук у шкільному курсі хімії розгля-
дається в розвитку, одним із її аспектів є стереохімія. На думку вче-
них, якщо первинним поняттям теорії будови органічних сполук є 
молекула, то первинне поняття стереохімії – конформація.  Це по-
няття істотно збагачує традиційні уявлення учнів про молекулу і дає 
змогу представити її не лише у статиці, а як утворення, якому властиве 
внутрішньомолекулярне обертання, тобто в динаміці. Конформації є 
однією з ознак молекулярного та полімерного рівнів організації ма-
терії, проявом багатоманітності органічних речовин. Отже, поняття 
«конформація» належить до світоглядних понять органічної хімії та 
потребує належної методичної уваги.

Зауважимо, що в курсі хімії є всі передумови для введення цього 
поняття, оскільки розглядається зигзагоподібна будова карбонового 
ланцюга вуглеводнів, наводяться різні форми молекули пентану, що 
і є власне конформаціями. Традиційно учні також складають моделі 
вуглеводнів, у тому числі етану. Отже, йдеться лише про означення 
поняття та його світоглядне тлумачення, при цьому немає потреби 
залучати до вивчення додаткову кількість об’єктів.
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Під час вивчення просторової будови молекул алканів доцільно 
використовувати їхні моделі, звертаючи увагу учнів на можливість 
обертання атомів навколо сигма-зв’язку без його розриву. Можна про-
демонструвати кілька моделей молекули етану, у яких атоми Гідро-
гену метильних груп перебувають у різних позиціях один відносно 
одного. Виникає потреба з’ясувати, чи фіксовані ці позиції в реальних 
молекулах і чому відбувається обертання? Для розв’язування поста-
лої проблеми необхідна додаткова інформація. Учитель пояснює, що 
справді можлива безмежна кількість моментальних положень атомів 
у просторі внаслідок обертання навколо одинарного зв’язку. Даєть-
ся означення: енергетично вигідні просторові форми молекули, що 
виникають унаслідок обертання атомів або груп атомів відносно сиг-
ма-зв’язків, називають конформаціями.

Учитель пояснює, що молекули існують у динаміці, тому сполука 
є сумішшю конформацій, серед яких переважають найстійкіші. При-
чиною обертання однієї частини молекули відносно іншої є тепловий 
рух, процеси притягування і відштовхування, у результаті яких моле-
кула набуває найвигіднішої та найстабільнішої форми.

Це узгоджується з принципом мінімуму енергії: будь-яка система 
намагається перебувати у стані, в якому її енергія мінімальна. Якщо 
йдеться про таку систему, як молекула, то вона набуває відповідної 
форми з мінімальним запасом енергії. У зв’язку з цим звертається 
увага на дві просторові форми молекули етану з безлічі проміжних 
форм – затінену та загальмовану. Учні можуть спробувати пояснити, 
яка форма, на їх думку, є найвигіднішою. У процесі бесіди висловлю-
ється припущення, що це форма з максимальним віддаленням атомів 
Гідрогену один від одного, тобто загальмована.

Таке припущення підтверджується графіком залежності потенці-
альної енергії молекули етану від кута повороту метильних груп одна 
відносно одної. Стає очевидним, що в етану переважає загальмована 
конформація. Між затіненою і загальмованою конформаціями етану 
існує незначний потенціальний бар’єр (12 кДж/моль), тому вважають, 
що обертання навколо сигма-зв’язку практично вільне.

З’ясовуючи особливості конформаційних переходів, учитель ста-
вить учням такі запитання: чи змінюються при обертанні атомів навко-
ло сигма-зв’язку такі характеристики молекули, як довжина зв’язку, 
валентний кут, тип гібридизації, хімічна будова? Учні роблять висно-
вок, що ці параметри молекули залишаються незмінними, зазнає змін 
лише просторова орієнтація атомів.
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Учні вже знають про тетраедричний напрям валентних зв’язків ато-
ма Карбону в стані sp3-гібридизації. На моделі молекули пентану вони 
переконуються в тому що, у разі дотримання тетраедричних валентних 
кутів молекула може набувати різних форм. Ці просторові форми і є 
конформаціями пентану: зигзагоподібна, клешнеподібна, нерегулярна.

 Далі розглядається питання: яка з наведених конформацій пен-
тану найстійкіша? Яка – найменш енергетично вигідна? На моделях 
учні з’ясовують, що атоми максимально віддалені один від одного 
лише в зигзагоподібній конформації. Вона і є вигідною з енергетич-
ного погляду і тому найстійкіша. Учитель зазначає, що це доведено 
експериментально.

На цьому етапі навчання учні можуть плутати поняття «ізомер» і 
«конформер». Щоб цього не сталося, слід звернути увагу на те, що 
структурна ізомерія пов’язана з порядком сполучення атомів Карбону 
(хімічною будовою молекули), а в конформаціях порядок той самий, 
різною є лише форма молекули. Якщо ізомери – це індивідуальні ре-
човини, яким притаманні певні константи, то існування конформерів 
доводиться лише фізичними методами, конформери поки що не ви-
ділені в індивідуальному стані. Слід, однак, зазначити, що наука має 
в цьому певні успіхи.

Учитель пояснює, що просторову будову молекул вивчає спеціаль-
на хімічна наука, що називається стереохімія. Розділ стереохімії, у яко-
му вивчаються конформації, їх вплив на фізичні та хімічні властивості 
сполук, називається конформаційним аналізом. Оскільки існування 
конформацій повʼязане з енергетичними характеристиками речовин, 
то конформаційний аналіз відіграє важливу роль у з’ясуванні механіз-
мів хімічних реакцій, їх швидкості й рівноваги, поясненні реакційної 
здатності речовин тощо. Варто зацікавити учнів повідомленням про 
те, що конформації мають особливе значення у функціонуванні таких 
речовин, як білки, нуклеїнові кислоти, вони позначаються на власти-
востях полімерів.

Для історичної довідки можна вказати, що конформаційний аналіз 
набув розвитку в 50-х роках. ХХ ст.

У процесі формування й розвитку поняття конформації розкрива-
ється важлива світоглядна ідея, що полягає у тлумаченні структури 
молекул і макромолекул як точки перетину хімії, фізики та біології.
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Фізичні властивості гомологів метану. У матеріалі теми кри-
ються далеко не використані можливості для встановлення звʼязків зі 
знаннями з фізики, конкретизації їх стосовно певних речовин і вико-
ристання з метою формування цілісної пиродничо-наукової картини 
світу.

Щоб фізичні властивості не були для учнів лише пунктом у плані 
характеристики речовини, доцільно пояснити передусім значення та 
мету вивчення фізичних властивостей.

Константи органічних сполук доцільно порівнювати з константами 
неорганічних йонних речовин.

Чим довший карбоновий ланцюг молекули, тим більше сумарне 
притягання між такими молекулами і тим важче його подолати під час 
нагрівання. Звернувшись до фізичних констант алканів, учні поміча-
ють, що зі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулі зростають 
температури плавлення та кипіння цих речовин. Перші чотири речо-
вини за стандартних умов – гази. Далі йдуть рідини, а починаючи з 
вуглеводню складу С18Н38,— тверді речовини. Від пентану в кожного 
наступного члена ряду температура кипіння зростає на 20-30 оС.

Густина насичених вуглеводнів залежить від складу молекул і 
збільшується зі збільшенням їх розмірів, проте всі алкани легші за 
воду. Введення в молекулу важкого атома, наприклад, брому чи йоду 
або кількох атомів хлору приводить до зростання густини сполуки.

Далі пояснюється розчинність алканів. Алкани – неполярні або 
слабкополярні сполуки, практично нерозчинні у воді, яка є полярною 
сполукою.

Учні вже знають з неорганічної хімії про механізм розчинення 
йонних сполук, про гідратацію йонів. Треба зазначити, що подібним 
чином відбувається взаємодія між неполярними молекулами алканів 
і неполярними молекулами розчинника.

Неполярний метан не розчиняється у воді, але добре розчиняється 
в неполярному розчиннику – тетрахлорометані, оскільки між молеку-
лами цих сполук встановлюються зв’язки, подібні до тих, що існують 
між молекулами кожної сполуки окремо.

Наприкінці надається інформація про поширення насичених вугле-
воднів у природі. Зазначається, що основне їх джерело – нафта. Однак 
про її переробку йтиметься далі.
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Хімічні властивості гомологів метану. Якщо учні усвідомлено 
засвоїли хімічні властивості метану в 9 класі, то реакції його гомологів 
не становитимуть для них труднощів.

У результаті обговорення хімічних властивостей гомологів і зістав-
лення їх із властивостями метану учні повинні дійти висновку про 
хімічну інертність цих сполук за звичайних умов. Саме з цим пов’я-
зується інша назва цих сполук – парафіни.

Хімічні властивості узагальнюються у схемі хімічних реакцій.
У цій темі проводиться перша практична робота з органічними 

речовинами. Напередодні учні повинні повторити правила техніки 
безпеки в кабінеті хімії, до яких додаються застереження щодо пово-
дження з горючими органічними речовинами.

Учитель повідомляє тему практичної роботи та називає органічні 
речовини, з якими працюватимуть учні – парафін та хлороформ (або 
дихлоретан чи якась інша хлоровмісна сполука). До практичної ро-
боти учні повинні знати формули, агрегатний стан за звичайних умов 
цих речовин, прочитати інструкцію до практичної роботи і з’ясувати 
всі етапи її виконання.

Практична робота 4. «Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору 
в органічних сполуках»

Передбачені інструкцією досліди (їх два) виконуються за інструк-
цією, поданою в підручнику. Учням слід неодмінно дотримуватися 
застережень, зроблених у інструкції: уникати розтріскування пробірки 
з парафіном (дослід 1) і не тримати органічні речовини близько вогню 
(дослід 2). Слід звернути увагу, що дротину треба вносити в несвітну 
частину полум’я.

Звіт про роботу оформляється у формі, прийнятій для попередніх 
практичних робіт. Пояснення учнів повинні містити відповідь на запи-
тання: яка реакція відбувається між парафіном і купрум (ІІ) оксидом; 
яку роль виконує зневоднений купрум (ІІ) сульфат; з якою метою ви-
користовується вапняна вода?

Рівняння реакції окиснення парафіну можна записувати, використо-
вуючи загальну формулу парафінів або умовно формулу будь-якого 
вищого парафіну.

Як правило, після виконання практичної роботи з’ясовується, що 
учні не усвідомлюють причину забарвлення полум’я у пробі на наяв-
ність Хлору, через це знижується пізнавальний ефект досліду. Тому під 
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час підготовки до практичної роботи слід з’ясувати, що відбувається з 
міддю під час її прожарювання. Учні знають, що утворюється купрум 
(ІІ) оксид. Далі цей оксид взаємодіє з хлоровмісною органічною спо-
лукою з утворенням леткої солі Купруму, яка й забарвлює полум’я в зе-
лений колір. Для цікавих можна повідомити, що спершу утворюється 
купрум (ІІ) хлорид, який відновлюється до купрум (І) хлориду, пара 
якого й забарвлює полум’я. Проба була відкрита 1872 р. російським 
ученим Ф. Бейльштейном.

Циклоалкани.
Розглядаючи будову цих сполук, знову звертаємося до моделей. 

Учні переконуються, що неможливо скласти моделі циклопарафінів, 
дотримуючись водночас тетераедричних валентних кутів. Можна при-
пустити, що відхилення від валентного кута створює в молекулі певне 
напруження, у результаті якого карбон-карбонові зв’язки втрачають 
міцність. Приблизно так міркував німецький хімік А. Байєр (1885 р.), 
автор теорії напруження циклів.

Згідно з цією теорією величина напруження залежить від числа 
атомів Карбону в циклі. Циклопропан і циклобутан є найменш стійки-
ми з циклопарафінів, оскільки в молекулах цих сполук кути найбільш 
відхиляються від тетраедричного, отже, вони напружені. Справді, ці 
сполуки легко вступають у реакцію приєднання водню, при цьому 
цикли розриваються й утворюються алкани.

Як виявилося, шестичленний цикл, хоч і має за розрахунками більше 
напруження порівняно з п’ятичленним, однак не розривається в резуль-
таті гідрування. Отже, в ньому немає очікуваного напруження. Можна 
зробити висновок, що в цьому разі А. Байєр помилявся. Виникає про-
блема: яким чином у циклогексані «знімається» напруження циклу?

Знову звертаємося до моделей. Учитель спонукає учнів пригада-
ти, що навколо простих зв’язків можливе обертання у просторі. За-
лишається припустити, що молекула має неплоску будову. Саме тут 
виявляється помилка А. Байєра – він вважав усі цикли плоскими. 
Учитель повідомляє, що сучасна наука має докази існування молекул 
циклопарафінів у неплоских конформаціях, що утворюються завдяки 
обертанню атомів навколо карбон-карбонових зв’язків. При цьому 
зберігаються валентні кути 109,5о і довжина зв’язків 0,154 нм. Спроба 
скласти моделі неплоских молекул циклогексану приводить до двох 
можливих форм – човен і крісло.
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Пізніше за допомогою спектральних методів аналізу було доведе-
но – енергетично вигіднішою є форма крісло.

Етен і етин, їхні гомологи. Особливість пропонованої методи-
ки вивчення ненасичених вуглеводнів полягає в тому, що етен і етин 
розглядаються паралельно. Учням уже відомий термін «ненасичені 
вуглеводні», структуру й електронну будову сполук вони вивчають 
самостійно. Для унаочнення бажано використовувати кулестержневі 
та масштабні моделі.

На цьому уроці розвиваються базові поняття органічної хімії про 
гомологічні ряди та ізомерію. Нескладний аналіз формул гомологів 
дає змогу вивести загальні формули вуглеводнів ряду етену й ряду 
етину, побудувати повторення ізомерів насичених вуглеводнів. Далі 
розглядають приклади ізомерії карбонового скелета ненасичених 
вуглеводнів, поняття про ізомерію положення кратного зв’язку (на 
прикладі бутену). Вправи зі складання формул ізомерів доцільно по-
єднувати з вивченням правила утворення систематичних назв сполук.

 Учні повинні усвідомити, що ізомерія положення не є окремим 
видом ізомерії, це лише різновид структурної ізомерії. Можна запро-
понувати учням самостійно пояснити, чому вони об’єднуються одним 
словом «структурна».

З метою розвитку поняття «ізомерія» доцільно з’ясувати, у яких 
сполук більше ізомерів: насичених чи ненасичених. Свої припущен-
ня учні перевіряють, складаючи формули ізомерів бутану та бутену, 
пентану і пентену.

Вивчення просторової ізомерії потребує особливої уваги. Доцільно 
звернутися до енергетичних характеристик простого та подвійного 
зв’язків. Розривання π-зв’язку в результаті обертання фрагментів мо-
лекули потребує затрати енергії, що створює бар’єр для цього обер-
тання. Це і спричинює існування двох ізомерних форм – цис- і транс-.

Ознаки будови етену й етину учні самостійно узагальнюють за 
відомим зразком.

 Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів. Паралельне ви-
вчення вуглеводнів не завжди однаково легко сприймається учнями, 
оскільки ще триває формування їхніх умінь оперувати структурними 
формулами органічних сполук і вони дещо плутаються в уяві учнів. 
У цьому разі доцільно розглянути спершу хімічні властивості етену 
у викладі вчителя, а на наступному уроці – властивості етину, але вже 
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переважно як самостійну роботу учнів. Аргументом на користь порів-
няльної характеристики є можливість водночас виявити відмінності 
між сполуками, зумовлені різною хімічною будовою.

Узагальнення знань про хімічні властивості ненасичених сполук 
повинно привести учнів до висновку, що це речовини з високою хі-
мічною активністю і що для них характерні реакції приєднання.

Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів узагальнюються за 
відомою учням схемою.

Пропонуємо скласти загальну порівняльну таблицю характеристи-
ки хімічних властивостей вуглеводнів. У таблиці вписуються рівняння 
реакцій або зазначається, що такі реакції не відбуваються.

Пізніше таблиця буде доповнена інформацією про властивості бен-
зену.

Застосування та добування алкенів і алкінів. Учні вже знають, 
що через значну хімічну активність етен і етин не існують у природі, 
тому їх добувають синтетичним шляхом. Хоча заради справедливості 
слід зазначити, що в невеликій кількості етен міститься в нафті та 
природному газі і його можна звідти виділити.

На цьому матеріалі розвиваються знання учнів про економічну до-
цільність того чи іншого методу добування речовин. Багатостадійність 
карбідного способу (ацетилен – із карбіду, карбід – із вапна, вапно – із 
вапняку) і застосування високої температури наштовхують учнів на 
висновок про значну енергоємність цього способу.

Матеріал про добування алкінів і алкенів доцільно використати 
для розкриття зв’язку між неорганічними й органічними сполуками.

Вивчення застосування сполук можна організувати у вигляді само-
стійної індивідуальної або групової роботи з підручником. Методично 
доцільно, щоб кожна галузь застосування підтверджувалася певною 
властивістю. Для цього зручно скласти таблицю «хімічні властиво-
сті – галузі застосування». Цікаву інформацію про вивчені сполуки 
учні знайдуть у допоміжній літературі та можуть зробити про це по-
відомлення на уроці.

Бензен. Зміст матеріалу першого уроку з теми дає змогу побудува-
ти його як проблемний. Ознайомлення учнів з молекулярною форму-
лою бензену наштовхує їх на думку про ненасиченість цієї сполуки. 
Учитель пропонує перевірити цю версію дослідним шляхом. Досліди 
з розчином калій перманганату й бромною водою засвідчують, що 
бензен не дає типових реакцій ненасичених сполук.
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Історія розкриття хімічної будови бензену, що тривала протягом 
40 років, як правило, зацікавлює учнів. Обов’язково треба дати змогу 
їм пофантазувати і запропонувати свої варіанти формул складу С6Н6.

Формула, запропонована А. Кекуле, хоча і є загальноприйнятою, 
не зовсім точна. Зокрема, згідно з цією формулою в молекулі бензену 
мають бути зв’язки різної довжини: ординарні – 0,154 нм і подвій-
ні – 0,134 нм, а насправді всі вони вирівняні та становлять 0,140 нм. 
Учні повинні зрозуміти, що це якісно нові зв’язки, їх називають аро-
матичними або полуторними. Їх утворення пояснюють із залученням 
відомої учням гіпотези гібридизації електронних орбіталей атомів 
Карбону.

На основі з’ясування електронної будови молекули була запропо-
нована формула з кільцем усередині шестикутника. Завдяки їй можна 
пояснити і стабільність молекули бензену завдяки рівномірному роз-
поділу електронної густини зв’язків між атомами Карбону, усередині 
шестикутника. Слід також зазначити, що хіміки, однак, більше полю-
бляють користуватися формулою Кекуле. Це не лише данина традиції, 
оскільки завдяки цій формулі вдається пояснювати деякі електронні 
ефекти, що спостерігаються в молекулі бензену.

Відомості про будову молекули бензену учні самостійно узагаль-
нюють за відомою схемою.

Властивості бензену. Вивчення фізичних властивостей ґрунтуєть-
ся на використанні демонстраційних дослідів і не становить жодних 
проблем. Для вивчення хімічних властивостей пропонуємо викори-
стати методику порівняння бензолу з насиченими і ненасиченими 
вуглеводнями.

Висновки уроку випливають із зіставлення бензену з насиченими 
та ненасиченими вуглеводнями на основі залежності властивостей 
сполук від будови їх молекул: бензен стійкий проти дії окисників, 
реакції заміщення відбуваються у нього легше, ніж у алканів, а при-
єднання – важче, ніж у ненасичених вуглеводнів.

Бажано, щоб учні в результаті обговорення хімічних властивостей 
бензену склали в зошитах за відомим зразком схему.

Застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рос-
лин. Застосування бензену викладається в загальному вигляді, назива-
ють лише галузі застосування, а не окремі речовини. Через складність 
будови лікарських препаратів, барвників тощо немає змоги навести їх 
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структурні формули, а без них не може йтися про свідоме засвоєння 
інформації. Тому учні повинні зрозуміти основне: бензен – важлива 
сировина для промислового органічного синтезу.

Оскільки є змога підтвердити хімічними рівняннями використання 
бензену для синтезу засобів захисту рослин, то вивчення двох питань 
можна об’єднати.

Доцільно організувати індивідуальну чи групову самостійну роботу 
учнів, зважаючи на їхній досвід роботи з підручником і складання та-
блиць за параметрами властивості – застосування. Галузі застосування 
треба підтверджувати рівняннями хімічних реакцій. У таблицях, скла-
дених учнями, зазначаються такі галузі застосування: добування ци-
клогексану (синтез полімерів), добування нітробензелу (синтез барв-
ників, лікарських засобів, вибухових речовин), виробництво засобів 
захисту рослин (синтез гексахлороциклогексану, гексахлоробензену).

Оскільки з побуту учням знайомий термін «пестициди», то на уроці 
слід розкрити його етимологію. Те саме стосується термінів «гербіци-
ди», «зооциди», «фунгіциди», «інсектициди», з якими можна запро-
понувати провести словникову роботу.

Вивчення отрутохімікатів є приводом для бесіди екологічного 
спрямування. До отрутохімікатів ставляться певні вимоги, пов’язані 
з охороною природи: вони не повинні завдавати шкоди живому, легко 
розкладатися в результаті обмінних процесів. Велике значення на-
дається також правильній агротехніці використання отрутохімікатів.

Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів. Урок доцільно 
провести у формі семінару. Учні заздалегідь готуються до нього за 
такими питаннями: 1. Класифікація вуглеводнів. 2. Гомологічні ряди 
вуглеводнів, загальні формули. 3. Ізомерія вуглеводнів. 4. Взаємозв’яз-
ки між вуглеводнями різних груп і між вуглеводнями та неорганічними 
речовинами.

Насамперед узагальнюються відомості про причини різноманітно-
сті вуглеводнів. З’ясовується, що атоми Карбону можуть з’єднуватися 
між собою і утворювати молекули лінійної та циклічної будови.

Учням пропонується скласти схему класифікації вуглеводнів за 
будовою карбонового ланцюга, що вивчалися за програмою.

Далі виявляється ще одна причина різноманітності: утворення про-
стих, кратних і ароматичних зв’язків між атомами Карбону. Приклади 
сполук із такими зв’язками наводять учні, називають ці сполуки.
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Учитель ставить запитання: за рахунок чого зростає число орга-
нічних сполук? Можна сподіватися, що учні самі назвуть причину – 
ізомерію а також наведуть приклади ізомерів за будовою карбонового 
скелета і положенням кратного зв’язку.

Як правило, учні забувають ще про одну причину – здатність де-
яких сполук до полімеризації. У цьому разі учитель сам називає цю 
причину.

У результаті обговорення питання учні індивідуально чи у групах 
складають таблицю «Причини різноманітності вуглеводнів». Зміст 
таблиці перевіряється й уточнюється колективно.

З метою обговорення генетичних зв’язків між вуглеводнями різних 
груп учитель може запропонувати розглянути схему взаємних пере-
творень цих сполук у загальному вигляді. Перед учнями ставиться 
завдання наповнити схему конкретними речовинами, скласти рівняння 
реакцій, позначених стрілками. Краще підготовлені учні отримують 
завдання скласти схему самостійно та навести рівняння реакцій.

У світоглядному плані важливо розширити схему, включивши до 
неї неорганічні сполуки, наприклад через добування ацетилену з каль-
цій карбіду. Доцільно також виконати вправу на взаємні перетворення 
речовин, наприклад від кальцій карбонату до поліетилену.

Перед деякими учнями можна поставити творче завдання: висло-
вити припущення про хімічні реакції стиролу (формулу наводить 
учитель).

Важливим висновком уроку є те, що знання взаємозв’язків речовин 
дає змогу добувати нові речовини шляхом синтезу.

Природні джерела вуглеводнів та їх переробка. Природний і 
супутний нафтовий гази. Матеріал теми ґрунтується на знаннях про 
фізичні та хімічні властивості вуглеводнів і є узагальнювальним щодо 
вже вивченого про органічні сполуки.

Про природний газ учні знають із теми «Метан», тому на уроці 
можна використати самостійну роботу з підручником, довідковою лі-
тературою, роздавальним матеріалом. Доречно буде розв’язати кілька 
задач на використання природного газу або пропан-бутанової суміші.

 Нафта та продукти її переробки. Матеріал про склад і власти-
вості, добування нафти має описовий характер. Щоб урізноманітнити 
його вивчення, треба підготувати до уроку географічну мапу, цікаві 
ілюстрації історичного характеру, таблиці, роздавальний матеріал. 
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Якщо про склад і властивості розповідає учитель, то методично до-
цільно залучити учнів до підготовки усних повідомлень про поклади 
нафти, історію її використання, способи добування і транспортування 
на великі відстані. Повідомлення мають бути короткими, цікавими і не 
забирати багато часу на підготовку та виголошення. Стабільний інте-
рес викликає повідомлення про грецький вогонь, який порівнюють із 
сучасним напалмом. Склад грецького вогню залишився таємницею, 
але вважають, що він містив нафту, дьоготь, олії, сірку, селітру, нега-
шене вапно, клей та інші речовини. Хімічні реакції, що відбувають-
ся в результаті контакту грецького вогню з водою, докладно описані 
в літературі.

За чинною програмою розглядаються лише основні процеси пере-
робки нафти – перегонка і крекінг. Учні повинні усвідомити відмін-
ність між цими процесами: перший ґрунтується на різниці фізичних 
властивостей речовин, що входять до складу нафти, в основі другого 
лежать хімічні перетворення речовин.

У літературі можна зустріти розбіжність даних про нафтові фрак-
ції, інтервали температур, за яких відбувається розділення. Справді, 
у різних країнах і на різних установках склад фракцій дещо відрізня-
ється. Наведені у підручнику межі температур є усереднені.

Якщо є змога, варто продемонструвати модель нафтоперегінної 
установки або її схему.

На цьому уроці є привід обговорити питання про зв’язок науки та 
промисловості з потребами практики, зокрема, з потребою в пальному 
для двигунів внутрішнього згоряння. Це спричинило розвиток методу 
крекінгу нафти, створення промислових установок, і завдяки цьому 
збільшення обсягу виробництва пального для двигунів.

Слід вернути увагу на процеси риформінгу (ароматизації) та ізоме-
ризації, оскільки далі йтиметься про детонаційну стійкість бензину.

Застосування нафтопродуктів. Частину уроку можна присвяти-
ти самостійній індивідуальній чи груповій роботі. Вона полягатиме 
в розкритті позицій схеми застосування нафтопродуктів. Зокрема, 
щодо паливних продуктів учні повинні записати їх хімічний склад, 
щодо сировини для хімічної промисловості – хімічні рівняння, що 
вивчалися та на яких засновані названі галузі застосування речовин. 
Для цікавих дається додаткова інформація про сорти пального.
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Щодо нафти як сировини для мікробіологічного синтезу пояс-
нення не обов’язково дає учитель. Учні можуть підготувати усне 
повідомлення на основі різних джерел інформації. Ідеться про те, що 
деякі мікроорганізми здатні переробляти вуглеводні та нарощувати 
білкову масу, що використовується як їжа для сільськогосподарських 
тварин.

Далі варто обговорити загальну схему перетворення нафти на кін-
цеві продукти і вироби з них. При цьому має стати зрозумілою різ-
ниця між нафтопереробкою та нафтохімією. Отже, нафтопереробка 
полягає в розділення нафти на рідкі або газуваті вуглеводневі фракції. 
Далі вже починається нафітохімічна переробка сировини, у результаті 
якої утворюються первинні нафтохімічні продукти (алкени, алкадієни, 
арени). З них шляхом синтезу добувають 20-30 продуктів, із яких далі 
синтезують ще більше речовин, а з них – ще більше. Кожен продукт 
попередньої стадії синтезу є сировиною для наступної. Можна налі-
чити близько 15000 продуктів у цьому ланцюзі. Урешті-решт хімічна 
сировина перетворюється на кінцеві продукти, що належать до таких 
груп: пластмаси, синтетичні волокна, синтетичні каучуки, синтетичні 
мийні засоби, розчинники.

Вражаюча кількість продуктів нафтохімії наштовхує учнів на дум-
ку про недоцільність спалювати нафтопродукти. Можна навести відо-
мий вислів Д. І. Менделєєва щодо цього.

Роль нафти в нашому житті можна розкрити в ігровій формі. Учи-
тель пропонує учням назвати і подумки відкинути всі предмети, які, на 
їх думку, виготовлені з продуктів переробки нафти. Можна обговорити 
малюнок підручника. Висновок очевидний.

Оскільки екологічні проблеми, що стосуються цієї галузі, розгля-
датимуться на окремому уроці, можна запропонувати учням подума-
ти, де саме на шляху від нафти до виробу може статися забруднення 
довкілля.

Кам’яне вугілля та продукти його переробки. Про кам’яне вугіл-
ля учні знають із курсу природознавства та фізичної географії переду-
сім як про горючу корисну копалину, а також як сировину для добуван-
ня коксу, що використовується в доменному виробництві. У цій темі 
для них маєрозкрита ще одна важлива сфера застосування кам’яного 
вугілля – як сировини для хімічної промисловості.
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За аналогією до переробки нафти учні можуть самостійно дійти 
висновку, що метою переробки вугілля на хімічну сировину є його 
розділення на частини і вилучення з них індивідуальних речовин. 
Про застосування коксу й амоніакової води учні можуть розповісти, 
спираючись на вже відомі їм факти. Основний склад коксового газу 
наведений у підручнику. Отже, залишається обговорити застосування 
кам’яновугільної смоли, або кам’яновугільного дьогтю.

Відомості про роль кам’яновугільної смоли в розвитку органічної 
хімії учитель неодмінно має використати для розкриття зв’язків між 
теоретичними, лабораторними дослідженнями і впровадженням їх 
у практику.

На уроці виконується лабораторна робота зі зразками продуктів 
коксування вугілля. На цій лабораторній роботі можна закріпити знан-
ня про застосування цих продуктів.

Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Проблема вугле-
водневої сировини тісно пов’язана з енергетичною проблемою, тому 
урок можна розпочати з обговорення питання про використання різ-
них джерел енергії на Землі. Оскільки нафта належить до невіднов-
люваних джерел енергії, доцільно обговорити проблему її заміни, 
зокрема кам’яним вугіллям, для добування пального. Обговорення 
буде результативним, якщо учні самостійно складуть кілька запитань 
за даними діаграм.

Упродовж вивчення хімії постійно розглядалися екологічні пробле-
ми, пов’язані з добуванням і застосуванням речовин. Цей урок можна 
розглядати як підсумковий стосовно вивченого матеріалу. Пропонуємо 
провести його у вигляді конференції чи рольової гри, хоча це може 
бути і звична для учнів самостійна робота у групах з підручником і 
допоміжною літературою.

Основні проблеми, що розглядаються,— це парниковий ефект і 
фотохімічний смог (на відміну від просто смогу).

Іноді після ознайомлення з екологічними проблемами в учнів фор-
мується вкрай негативне ставлення до всього, що пов’язане з хімією, 
а також почуття безнадійності й безпорадності перед екологічними 
проблемами. У цьому плані учитель повинен проводити думку, що 
сучасне суспільство неспроможне існувати без продуктів хімії, зо-
крема добутих із вуглеводневої сировини. Отже, йдеться про розумне 
їх використання.
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Обговорення може бути поширене на інші питання охорони до-
вкілля. Учитель має пам’ятати, що в екологічному вихованні важливо 
сформувати в учнів правильні ціннісні орієнтації, для чого необхідно 
скоригувати їхній екологічний досвід, точніше, зруйнувати спожи-
вацьке ставлення до природи. В атмосфері відкритого обговорення 
проблеми можна поставити перед класом завдання: розповісти про 
власну роль і роль своєї родини у забрудненні довкілля продуктами 
хімії. Після цього спільними зусиллями треба виробити заходи, спря-
мовані на зменшення власного негативного впливу на довкілля.

Оксигеновмісні сполуки. Насичені одноатомні спирти. Під час 
вивчення кисневмісних органічних сполук триває формування теоре-
тичних понять. Збагачуються знання про хімічну й електронну будову 
органічних сполук, розвивається уявлення про взаємний вплив атомів 
у молекулі, розглядається новий вид структурної ізомерії (положення 
функціональної групи).

Виводити формули спиртів доцільно з формул насичених вуглевод-
нів заміщенням атому Гідрогену на гідроксигрупу. Формули перших 
двох сполук – метанолу й етанолу учні вже знають, вони можуть за 
аналогією записати формули пропанолу й бутанолу.

Як правило, учні самі доходять висновку про існування гомоло-
гічного ряду насичених одноатомних спиртів і складають загальну 
формулу сполук.

Щодо фенолу, то треба зауважити таке: безпосереднє сполучення гід-
роксильної групи з атомом Карбону бензенового ядра так позначається 
на властивостях сполуки, що вона належить до окремого класу сполук 
і вивчатиметься пізніше. Заради справедливості зазначимо, що в деяких 
зарубіжних підручниках фенол розглядається разом зі спиртами.

В електронних формулах спиртів треба звернути увагу учнів на 
вільні електронні пари Оксигену. У разі потреби доцільно спершу роз-
глянути електронну конфігурацію атома, щоб зрозуміло було, звідки 
ці електронні пари. Тут буде доцільно пригадати, які елементи найе-
лектронегативніші.

Одразу увагу учнів треба зафіксувати на впливі цих електронних 
пар, що виявляється в полярності молекули спирту. Учні вперше зу-
стрічаються з явищем зміщення електронної густини зв’язку до елек-
тронегативнішого атома, яким є Оксиген, і поляризацією зв’язків. 
Треба з’ясувати, чи розуміють учні, чому заряди на атомах Гідрогену 
й Оксигену не повні, а часткові.
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Хоча програмою й не передбачено лабораторну роботу на скла-
дання моделей спиртів, варто виконати її, не оформляючи в зошитах.

Ізомерія спиртів. Номенклатура спиртів. Перш ніж розгляда-
ти ізомерію спиртів, доцільно пригадати ізомерію бутану, записати 
формули ізомерів, за аналогією скласти формули ізомерів бутанолу з 
різною будовою карбонового скелету, а потім і з різним положенням 
гідроксигрупи.

Як завжди, існування ізомерів пов’язується з потребою розрізня-
ти їх за назвами, тому дається поняття про міжнародну і традиційну 
номенклатуру спиртів.

Обов’язковим є виконання вправ на складання формул ізомерів та 
їхніх назв.

Фізичні й хімічні властивості спиртів. Після повідомлення тем-
ператур кипіння метилового й етилового спиртів вони порівнюються з 
насиченими вуглеводнями (для цього використовуються довідкові дані).

Зростання температур кипіння у спиртів пояснюється із залучен-
ням поняття про водневий зв’язок. Бажано, щоб учні самостійно пояс-
нили полярність води та спирту і зробили висновок: полярні молекули 
сильніше взаємодіють між собою, ніж неполярні, тобто між молекула-
ми спирту та між молекулами води існують міжмолекулярні зв’язки, 
міцніші, ніж у речовин неполярної природи. Щоб перетворити на пару 
таку рідину, треба витратити додаткову енергію, тобто нагріти її до 
вищої температури.

Далі обговорюється (за участю учнів) причина розчинності спиртів 
у воді. Учитель звертає увагу на те, що розчинність властива лише 
першим членам гомологічного ряду, у нижчих гомологів із зростанням 
довжини вуглеводневого радикалу його частка в молекулі збільшу-
ється, тому розчинність спиртів зменшується. У цьому можна пере-
конатися на досліді: повністю розчиняється метанол, етанол, значно 
менше – бутанол і пентанол, нерозчинні – вищі спирти.

Як додаткове питання можна розглянути схеми водневих зв’язків 
води, метанолу та суміші метанолу і води.

Вивчення хімічних властивостей супроводжується демонстрацією 
дослідів: горіння, взаємодія з натрієм, бромоводнем.

Взаємний вплив атомів у молекулі етанолу можна узагальнити 
у вигляді схеми, що складається за участю учнів на основі порівняння 
спирту з вуглеводнем і водою (учні повинні самі визначити, з якими 
сполуками слід порівнювати спирт).
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Окремої уваги потребує реакція дегідратації з утворенням етену. 
Слід підкреслити важливість умов її перебігу, дотримання температу-
ри, оскільки при цьому можуть утворюватися інші продукти, зокрема, 
етери.

Коли учні переконаються, що характерні властивості (функції) 
спиртів зумовлюються наявністю гідроксильної групи, увага акцен-
тується на функціональній групі. Повідомляється, що в молекулах 
органічних речовин можуть міститися кілька функціональних груп.

Під час розгляду хімічних властивостей складається схема за ві-
домим учням зразком. Пізніше ця схема буде доповнена реакцією ес-
терифікації.

Як узагальнення вивченого доцільно розглянути, які сполуки і яких 
класів утворюються в результаті хімічних перетворень спиртів. Це 
важливо для подальшого узагальнення та розуміння генетичних пе-
ретворень органічних речовин.

Застосування метанолу й етанолу. На уроці варто використати 
інформацію історичного характеру про походження етанолу, навести 
традиційні назви метанолу й етанолу (деревний і винний спирти).

У цій темі треба загострити увагу учнів на дії етанолу й метанолу 
на організм людини. Подібність цих речовин іноді спричинює трагіч-
ні випадки отруєння та смерті. На цьому розмова про шкідливу дію 
алкоголю не закінчується. Можна запропонувати учням підготувати 
відповідну інформацію. Бажано, щоб учні не обмежувалися іроніч-
ними зауваженнями з приводу пияцтва, а обґрунтовували свої думки, 
спираючись на знання з біології людини. На основі знань про меха-
нізм надходження речовин крізь клітинну мембрану висвітлюється 
процес надходження молекул спирту до клітин і його токсична дія. 
Треба доводити до свідомості учнів думку, що спʼяніння – це отруєння 
організму.

Учитель може повідомити, що за своєю фармакологічною дією 
етанол належить до наркотичних засобів. Вживаний у вигляді алко-
гольних напоїв у малих дозах він знижує гальмівні процеси в корі го-
ловного мозку, а при збільшенні дози – знижує й рівень збуджувальних 
процесів, з’являється сонливість. Свідомість плутається і, нарешті, 
зовсім втрачається.



107

Унаслідок систематичного вживання алкоголю у людини виникає 
спершу психічна, а потім і фізична залежність. Вона полягає в тому, 
що спершу такі ознаки алкогольного отруєння, як головний біль сер-
цебиття, тремтіння рук швидко минають від прийняття дози алкого-
лю. Цим самим створюється замкнене коло, яке не розірвати і яке 
призводить до необоротних змін у органах, до психічних порушень. 
Зрештою – до деградації особистості.

Особливо небезпечний алкоголь для молодого організму. Навіть 
невеликі дози впливають на швидкість реакцій, здатність сконцентру-
вати увагу, виконувати розумову роботу. Спожитий у великих дозах, 
алкоголь діє як отрута на всі органи людського організму. Специфічна 
зміна настрою одразу після вживання алкоголю, пожвавлення дуже 
оманливі, оскільки згодом настає фаза пригнічення центральної нер-
вової системи, фізичної та психічної загальмованості. Варто підкрес-
лити, що у молодих людей захворювання на алкоголізм розвивається 
швидше, оскільки у них інтенсивніше відбуваються обмінні процеси.

На додаток можна продемонструвати досліди, що виявляють дію 
спирту на різні харчові продукти: шматок хліба, вміщений у воду, роз-
чин питної соди, цукру, м’якшає і плаває на поверхні, а в спирті тверд-
не і тоне. Яєчний білок у воді розчиняється, а у спирті згортається.

Гліцерол. Центральним питанням, яке має обговорюватись, є вплив 
кількох гідроксильних груп на хімічну поведінку сполуки. Тому важ-
ливо переконатися, що учні засвоїли властивості одноатомних спиртів. 
Не чекаючи тематичного оцінювання, необхідно здійснити поточну 
перевірку знань учнів. Наведемо основні запитання.

1. Яка хімічна будова насичених одноатомних спиртів?
2. Що таке функціональна група?
3. До яких сполук належать спирти – полярних чи неполярних?
4. Чим зумовлена полярність молекул спиртів?
5. Як позначається полярність на фізичних властивостях спиртів?
6. У які реакції вступають насичені одноатомні спирти?
З’ясувавши ступінь підготовленості учнів, можна провести само-

стійну індивідуальну чи групову роботу з вивчення гліцеролу за під-
ручником. Результати засвоєння теми виявляються взаємоперевіркою 
за такими питаннями.

1. Хімічний склад і будова гліцеролу. Повна та скорочена струк-
турні формули.
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2. Чим зумовлена висока густина гліцеролу і його розчинність 
у воді?

3. Реакція повного окиснення гліцеролу.
4. Реакція заміщення з натрієм. Її відмінність від подібної для ета-

нолу.
5. Реакція заміщення з гідроген хлоридом. Її відмінність від подіб-

ної для етанолу.
Дослід «Розчинність гліцеролу у воді» учні також виконують са-

мостійно чи у групах.
Після з’ясування перелічених питань учні виконують дослід з 

якісної реакції на гліцерол. Повідомляється. що продукт реакції з 
купрум(ІІ) гідроксидом має складну будову, тому рівняння реакції не 
записується.

Як правило, виявляється, що учням відома назва «етиленгліколь». 
Скориставшись цим, можна запропонувати як контрольне завдання 
скласти хімічні рівняння, що характеризують властивості етиленглі-
колю (його формулу наводить учитель).

Застосування етиленгліколю та гліцерилу. Матеріал не стано-
вить будь-яких труднощів для учнів, його вивчення проводиться з опо-
рою на їхній життєвий досвід. Важливо підкреслити, що застосування 
гліцеролу значною мірою ґрунтується не на хімічних, як це характерно 
для переважної кількості речовин, а на його фізичних властивостях.

Безперечно, учням знайома і назва нітрогліцерин. Учитель може 
записати формулу цієї сполуки, хоча й не для запам’ятовування учня-
ми. Ліки та вибухівка з однієї й тієї самої речовини – це завжди ціка-
ва тема для учнів. Її обов’язково слід пов’язати з історією створення 
динаміту А. Нобелем, з нобелівськими преміями. З повідомленнями 
можуть виступити й самі учні, заздалегідь підготувавшись до цього.

Фенол. Передусім учитель виокремлює основну ознаку хімічної 
будови фенолу – гідроксигрупа безпосередньо сполучена з бензеновим 
ядром, наводить структурну формулу фенолу. Учні можуть самостійно 
вивести з неї молекулярну формулу. З метою ознайомлення можна 
навести формули інших фенолів, наприклад крезолу та гідрохінону.

Фізичні властивості фенолу – розчинність, низькоплавкість – ви-
вчаються на основі демонстраційних дослідів. Порівняння з нероз-
чинним бензеном має привести учнів до висновку, що на властивостях 
фенолу позначається наявність гідроксильної групи.
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Основна вага у цій темі приділяється вивченню хімічних власти-
востей фенолу. Зумовленість цих властивостей взаємним впливом 
гідроксигрупи та бензольного ядра з усією очевидністю виявляється 
лише в тому разі, коли фенол вивчається в порівнянні з іншими речо-
винами. Їх можуть назвати самі учні – це спирти і бензен.

Наявність гідроксильної групи дає змогу припустити подібність 
хімічних властивостей спиртів і фенолу. Таке припущення перевіря-
ється за допомогою демонстраційного досліду: взаємодія розплавле-
ного фенолу з натрієм. Робиться висновок про спільність цієї реакції 
для одноатомних спиртів, гліцеролу, фенолу.

Далі з’ясовується, що фенол взаємодіє з лугом, виявляючи власти-
вості кислоти й утворюючи сіль і воду. Тип реакції повинні назвати 
самі учні. Вони пригадують також, що спирти не взаємодіють із лу-
гами.

Оскільки у фенолі поєднується фенільна й гідроксильна група, то 
розглядаються реакції за бензеновим ядром. Досить легко відбуваєть-
ся реакція з бромною водою, у результаті якої утворюється продукт 
бромування – 2,4,6-трибромофенол. Треба пояснити учням, що нуме-
рація положень у бензольному ядрі починається від атома Карбону, 
сполученого з гідроксигрупою.

У результаті обговорення реакцій фенолу радимо скласти схему 
взаємного впливу атомів у молекулі. Як засвідчує досвід, учням важко 
сформулювати висновок про взаємний вплив атомів у молекулі фено-
лу, тому це робить учитель. Можна також зачитати відповідне пояс-
нення у підручнику та розтлумачити його в разі потреби.

На цьому уроці демонструється ще одна реакція фенолу, а саме з 
феруму(ІІІ) хлоридом, що використовується для аналітичного визна-
чення сполуки.

Застосування фенолу. До цього уроку учням варто відновити 
у пам’яті інформацію про кам’яновугільну смолу. Тоді йшлося про 
виняткову роль кам’яновугільної смоли в розвитку синтетичної орга-
нічної хімії. Однією з найважливіших сполук, які виділяють зі смоли, 
є фенол. Знаючи про значну хімічну активність фенолу, учні можуть 
дійти висновку, що він може бути вихідною сполукою для різнома-
нітних синтезів. Це справді так. Барвники, медичні засоби, барвники, 
пластмаси, вибухові речовини – це неповний перелік речовин, родо-
начальником яких є фенол.
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Сам фенол має бактерицидні властивості. Знайома учням медична 
назва карболова кислота, або карболка,— не що інше, як фенол. Чому 
саме кислота, учні можуть пояснити самі. Слід зазначити, що після 
відкриття інших антисептиків вживання фенолу було обмежене через 
його значну токсичність (він адсорбується шкірою).

Фенол відомий також як забрудник довкілля. Логічним продовженням 
теми може бути бесіда на предмет збереження навколишнього середови-
ща, причому в широкому розумінні, а не лише від забруднень фенолом.

 Альдегіди. Порівнюючи загальні формули спиртів і альдегідів, 
учні помічають, що в альдегіді на два атоми Гідрогену менше, звідси 
й походить назва альдегід (дегідрогенізований алкоголь)

Вивчаючи ізомерію альдегідів, можна поставити учням запитання: 
чи можлива у альдегідів ізомерія положення функціональної групи? 
Для закріплення навичок складати формули ізомерів можна потрену-
ватися на гомологах – бутаналі чи пентаналі.

За аналогією з молекулою спирту розглядається поляризація по-
двійного зв’язку в молекулі альдегіду. За аналогією з ненасиченими 
вуглеводнями учні можуть самостійно висловити припущення про 
хімічну активність альдегідів, у молекулах яких є подвійний зв’язок.

Реакції альдегідів розглядаються за звичною схемою, починаючи 
з реакції горіння, а далі – часткове окиснення, відновлення до спирту 
і зворотна реакція – окиснення спирту в альдегід. Проте можливий 
інший підхід. Оскільки увага учнів зосереджена на подвійному зв’яз-
ку, то можна пригадати характерні реакції іншої сполуки з подвійним 
зв’язком – етену, і почати вивчення хімічних властивостей з реакції 
приєднання водню до альдегіду. Далі від реакції відновлення альдегі-
ду можна перейти до реакцій повного та часткового окиснення. Окис-
нення спирту до альдегіду в цьому разі слід трактувати як вияв гене-
тичного зв’язку. Учні повинні доповнити свої записи в темі «Спирти» 
ще однією властивістю спиртів: окиснення до альдегідів.

Цей генетичний зв’язок слід одразу закріпити, виконавши вправу 
на перетворення речовин.

 Реакція альдегіду з купрум(ІІ) гідроксидом часто використовуєть-
ся в експериментальних задачах. Учні повинні усвідомити її відмін-
ність від подібної реакції гліцеролу. Треба також звернути увагу на 
двостадійність процесу і забарвлення сполук. Щодо реакції «срібного 
дзеркала», то ефекту дзеркала можна досягти, використовуючи лише 
ретельно вимиту пробірку чи колбу. Якщо дозволяють умови, ці до-
сліди можуть виконати учні лабораторно.
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Загальна схема реакцій альдегідів складається у процесі вивчення 
матеріалу або під час його узагальнення.

 Застосування альдегідів. Основна галузь застосування етаналю – 
добування етанової кислоти, про яку учні вже знають. Розглядається 
також застосування метаналю у вигляді формаліну.

У зв’язку з вивченням альдегідів можна поглибити знання учнів 
про шкідливість алкоголю і пояснити, що великої шкоди організм за-
знає не лише від власне алкоголю, а й від продуктів його розпаду, 
серед яких переважає ацетальдегід. Саме його надлишок спричинює 
неприємні відчуття отруєння алкоголем.

Варто поєднати теоретичну роботу з експериментальною, оскільки 
в курсі хімії з різних причин зменшено кількість лабораторних дослі-
дів, які завжди цікавлять учнів. Закріплення потребує вміння визнача-
ти на досліді гліцерол і альдегід, розрізняти ці речовини.

На цей час учням рідко доводиться розв’язувати задачі на приготу-
вання розчинів і вони втрачають відповідні навички. Оскільки вивче-
ні останнім часом речовини рідкі за звичайних умов, можна скласти 
розрахунково-експериментальні задачі на приготування розчинів ре-
човин, якщо вони є в достатній кількості в лабораторії.

Насичені одноосновні карбонові кислоти. Вивчення теми доціль-
но розпочати з відтворення чуттєвого досвіду учнів і пригадати, з 
чим асоціюється у них слово «оцет», що вони відчували після укусу 
мурашки, який запах має прогіркле вершкове масло. Виявляється, що 
всі ці відчуття пов’язані з дією карбонових кислот.

Після цього можна переходити до хімічної будови цих сполук, ха-
рактеризувати карбоксильну групу. Учні мають достатньо знань, щоб 
самостійно скласти електронну формулу оцтової кислоти.

Назви і формули гомологів оцтової кислоти можна вивчати за та-
блицею підручника.

Електронна будова карбоксильної групи вказує на те, що вона 
полярна. Перед учнями ставиться запитання: чи розчинятимуться 
карбонові кислоти у воді? Стосовно етанової кислоти відповідь буде 
однозначно позитивною, оскільки кожен знає про розчин оцту у воді. 
Важливо, щоб учні усвідомили, що зі зростанням вуглеводневого лан-
цюга, тобто неполярної частини молекули, розчинність карбонових 
кислот зменшується.

Хімічні властивості оцтової кислоти. До уроку з цієї теми учні 
отримують завдання відновити в пам’яті властивості неорганічних 
кислот. Із повторення цього матеріалу доцільно почати урок.
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Матеріал дає змогу встановити внутрішньопредметні зв’язки з не-
органічною хімією на основі електролітичної дисоціації. Щоб переко-
натися, що карбонові кислоти виявляють властивості типових кислот, 
учні виконують лабораторні досліди.

Порівняння ступенів дисоціації неорганічних і етанової кислот, яке 
робить учитель на основі довідкових даних, переконує учнів у тому, 
що остання – слабкий електроліт, проте вона сильніша за карбонатну 
кислоту. На підтвердження цього можна продемонструвати взаємодію 
питної соди з оцтом.

Доцільно поставити перед учнями зворотне запитання: яким чином 
можна добути етанову кислоту з її солі? Відповідаючи, вони повинні 
виявити розуміння понять «сильна кислота» і «слабка кислота».

Треба звернути увагу учнів на написання йонних рівнянь реакцій 
за участю етанової кислоти: її формула записується в молекулярному 
вигляді, бо це малодисоційована сполука.

Склад і будова карбонових кислот відмінні від неорганічних кис-
лот, через це у перших мають бути й особливі властивості. Якщо упро-
довж попереднього вивчення органічних речовин теза про спільні й 
відмінні ознаки речовин залежно від їх будови звучала і розкрива-
лася постійно, то на час вивчення карбонових кислот учні можуть 
самостійно запропонувати її підтвердження. Таким підтвердженням 
є реакція кислоти й спирту.

Розглянувши реакції гідроксильного Гідрогену й гідроксильної 
групи, за допомогою додаткових запитань учителеві варто спробу-
вати підвести учнів до припущення про ще одну реакцію карбонової 
кислоти – за подвійним зв’язком. Це є логічним розвитком поняття 
про реакції відновлення альдегідів за подвійним зв’язком. Виявля-
ється, карбонова кислота може приєднувати водень, відновлюючись 
до спирту.

Оскільки про окиснення спирту до альдегіду й альдегіду до кис-
лоти учні вже знають, нова інформація про відновлення кислот додає 
ще одну ланку в генетичному ланцюзі органічних речовин. Для закрі-
плення цих понять доцільно виконати відповідні вправи.

Розглядаючи різноманітність карбонових кислот, слід навести фор-
мули ароматичної, дикарбонової, ненасиченої кислот.

Учням, які цікавляться хімією та мають високі навчальні досяг-
нення, можна запропонувати завдання прогностичного характеру: Як 
відбуватиметься реакція саліцилової кислоти з лугом? Які хімічні вла-
стивості виявлятиме, на вашу думку, бензойна кислота?
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Як узагальнення уроку складається схема реакцій етанової кислоти.
Естери. Матеріал теми ґрунтується на вже відомому понятті 

«хімічна рівновага», його поглиблення становить основну мету 
уроку. До цих пір у вивченні нових класів органічних сполук до-
мінували будова та властивості, а клас естери розглядається через 
реакцію їх добування. Водночас саме це становить трудність для 
учнів, оскільки досі не йшлося про керування процесом синтезу 
органічних речовин.

На початку уроку треба нагадати про дослід добування естеру ета-
нової кислоти та відтворити рівняння реакції (хоча при змозі можна 
повторити й дослід).

Звертається увага на те, яким чином було встановлено, що вода 
утворюється за рахунок гідроксильної групи карбонової кислоти та 
Гідрогену спирту.

У процесі бесіди моделюються ситуації, згідно з якими треба до-
бути в одному разі естер, а в другому – кислоту. Учні мають змогу 
висловлювати припущення, однак деякі утруднення виникають із 
розв’язуванням другої ситуації. Учитель може підказати, що спирт 
і кислоту можна розділити завдяки здатності останньої утворювати 
солі з лугами та враховуючи, що етанова кислота – слабка. Таким чи-
ном можна дійти висновку про лужний гідроліз естеру та виділення 
кислоти з її солі сильнішою кислотою.

 Захоплюючись розглядом хімічної рівноваги, не варто забувати, 
що гідроліз – це хімічна властивість естерів. Розуміння цього учнями 
необхідне для вивчення найважливішої властивості жирів – здатності 
до гідролізу в організмі.

Якщо в лабораторії є колекція естерів, можна продемонструвати їх 
учням, дати відчути запах.

Методично доцільним є складання формул за назвами естерів, які 
мають запах фруктів, квітів тощо за їх назвами. Такі вправи сприяють 
формуванню умінь не лише складати формули естерів, а й спиртів і 
карбонових кислот.

Варто зазначити, що естери утворюються і ароматичними спир-
тами, і кислотами, а також ознайомити учнів із формулою ацетилса-
ліцилової кислоти (аспірину), визначити в ній естерну групу. Якщо 
дозволяє час, доцільно розповісти історію синтезу цієї сполуки, що 
стала найуживанішим у світі синтетичним лікарським препаратом.
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Жири. Тема є винятковою за сукупністю відомостей практичного 
спрямування. По-перше, з курсу біології учні вже знають про роль жи-
рів у життєдіяльності організмів, відмінність між рідкими і твердими 
жирами та спосіб перетворення перших на маргарин, по-друге, діз-
наються, що таке мило. Безперечно, цей матеріал треба використати, 
щоб показати значення теоретичних знань з органічної, неорганічної 
хімії, біології, фізики для розв’язання прикладних проблем.

На попередньому уроці учні повинні були засвоїти, що естери мо-
жуть утворюватися різноманітними спиртами та карбоновими кисло-
тами. Проте осторонь залишилися багатоатомні спирти. Ставиться за-
питання: чи може гліцерол утворювати естери? Виявляється, це дуже 
поширені сполуки – жири.

Можна запропонувати учням самостійно скласти рівняння реак-
ції естерифікації, записуючи формулу кислоти в загальному вигляді. 
Після цього можна записати повні формули двох жирів – тристеарину 
й триолеїну. Доречно буде зауважити, що молекули природних жирів 
можуть містити залишки різних кислот і не обов’язково лише вищих.

Фізичні властивості жирів розглядаються як такі, що залежать від 
складу та хімічної будови карбонових кислот, похідними яких вони є. 
На підтвердження цієї залежності наводиться довідка про температури 
плавлення триолеїну і тристеарину.

Хімічні властивості жирів розглядаються як властивості естерів (на 
прикладі тристеарину) і ненасичених сполук (на прикладі триолеїну).

Якщо учні свідомо засвоїли основну властивість ненасичених 
сполук – здатність до реакції приєднання, то вони можуть висловити 
припущення про подібні реакції рідких жирів. У зв’язку з цим розгля-
дається реакція гідрування жирів.

Оскільки ця реакція лежить в основі виробництва маргарину, 
вона є наочним і доступним для розуміння кожним учнем прикладом 
застосування знань з хімії на практиці. Цю тезу можна розвинути, 
якщо розв’язати таку вправу побутового змісту. На коробці маргарину 
«Rama» написано, що він містить лише рослинні жири. Чи правиль-
но це? Відповідаючи на запитання, учні переконуються в можливості 
застосувати свої знання у конкретній ситуації.

Важчим може виявитися таке запитання: як розрізнити мінеральне 
мастило і рідку олію? Для цього передусім треба з’ясувати, що олія 
містить подвійні зв’язки, і пригадати якісну реакцію на подвійний 
зв’язок з бромною водою.
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Далі розглядається реакція гідролізу жиру, пояснюється її інша наз-
ва – омилення. Демонстраційний дослід займає багато часу, тому його 
можна почати на цьому уроці, а на наступному показати виділення 
кінцевого продукту.

Учні можуть підготувати повідомлення про функції жирів у орга-
нізмі людини, їх енергетичну та харчову цінність, вміст у харчових 
продуктах. Повторення цієї інформації з опорою на хімічний склад і 
хімічні властивості жирів сприяє усвідомленому її засвоєнню.

Мило. Тема завжди виявляється цікавою для учнів. Методично 
важливо, що в ній розкривається практична цінність знань не лише з 
хімії, а й із фізики. Після розгляду хімічного складу рідкого і твердого 
мила, способу його добування у промисловості треба зазначити, що 
мийна дія мила – це фізико-хімічний процес, і його розуміння потре-
бує застосування знань з фізики, зокрема про поверхневий натяг рідин. 
Учні можуть пригадати (у разі потреби – за допомогою вчителя), що 
таке змочування поверхні рідиною, граничний кут. Останній можна 
намалювати на дошці.

В основі розуміння мийної дії мила – хімічна будова його молеку-
ли, в якій поєднується неполярна вуглеводнева група, що споріднює 
мило із забрудненням, і полярна група, споріднена з водою. Орієнта-
ція молекул мила на забрудненій поверхні розглядається на малюнку 
в підручнику.

Втрата мийної дії мила у твердій воді може розглядатись як прак-
тичне завдання, яке розв’язують самі учні на основі знань із неорга-
нічної хімії. Після цього можна переходити до характеристики син-
тетичних мийних засобів. Для ознайомлення можна навести формулу 
натрієвої солі, естеру, лаурилового спирту і сульфатної кислоти.

Лабораторну роботу з порівняння мийної дії мила та СМЗ учні 
можуть виконати як домашнє завдання і доповісти про результати на 
наступному уроці.

Ознайомлення з поверхнево-активними речовинами є приводом 
для бесіди екологічного змісту, зокрема про економне використання 
мийних засобів.

Після вивчення жирів і мила доцільно, щоб учні самостійно сфор-
мулювали висновки про те, чи корисними виявилися їхні знання з 
різних предметів.
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Глюкоза. На початку вивчення вуглеводів доцільно звернутися до 
знань учнів з біології щодо утворення органічних речовин у рослинах 
під впливом сонячного світла. Терміни «глюкоза» і «вуглеводи» вже 
знайомі учням, а от про їх походження, як правило, вони не знають. 
Одразу слід диференціювати назви класів «вуглеводні» та «вуглево-
ди».

Хімічний склад глюкози учням відомий, а функціональні групи 
можна виявити на основі хімічних дослідів. Значна кількість атомів 
Оксигену в брутто-формулі наштовхує учнів на думку, що глюкоза 
може бути багатоатомним спиртом. Це підтверджується лабораторною 
роботою. Реакція «срібного дзеркала» дає змогу віднести глюкозу до 
альдегідів. У результаті обговорення можна скласти схему.

На основі цих даних робиться висновок, що глюкоза – поліфунк-
ціональна сполука, альдегідоспирт.

Хоча розглядається циклічна форма глюкози, усі її реакції запису-
ються в альдегідній формі. Варто зазначити, що в розчині, з яким ми 
проводимо досліди, глюкоза існує в альдегідній формі.

На прикладі глюкози розглядається процес бродіння – вид хімічної 
взаємодії, що відбувається під впливом ферментів, які виробляються 
мікроорганізмами. Записується рівняння спиртового і молочнокислого 
бродіння глюкози, хоча треба вказати й на можливість інших напрямів 
бродіння.

На цьому уроці також розглядається важливе питання ролі глюкози 
в організмі людини як джерела енергії. Оскільки в курсі біології це 
питання вивчалося без опори на знання властивостей глюкози, знання 
учнів повинні бути систематизовані саме на уроці хімії. Доцільно ви-
користати кількісні дані про енергетичний ефект процесу окиснення 
глюкози (Н = -2,87 • 103 кДж/моль)

Процес окиснення глюкози в клітинах організму розглядається 
в узагальненому вигляді, через утворення проміжних продуктів: глю-
коза – молочна кислота – оцтова кислота – вуглекислий газ і вода.

Наприкінці слід згадати про структурний ізомер глюкози фруктозу. 
Цікавим буде повідомлення про застосування фруктози, склад меду. 
Оглядово вивчається склад і структура рибози й дезоксирибози.

Сахароза. Окрім хімічної будови сахарози та її основних власти-
востей вивчається добування цукру, оскільки Україна є виробником 
цього важливого продукту.



117

Вивчення теми доцільно побудувати на основі самостійної роботи 
учнів. Після цього спільними зусиллями (або як результат групової 
роботи) доцільно скласти загальну схему виробництва цукру й об-
говорити питання, чи належить цукрове виробництво до хімічних 
виробництв.

Доречною є на цьому уроці міжпредметна бесіда про значення се-
лекції цукрових буряків, важливість розвитку цукрової промисловості 
в Україні.

Крохмаль. Вивчення цієї теми, як правило, не становить труд-
нощів для учнів, вони самостійно виконують досліди з крохмалем і 
роблять висновки. Знання учнів про якісні реакції органічних речо-
вин поповнюються цікавою йод-крохмальною реакцією. Однак тема 
містить питання, що потребують особливої уваги вчителя.

Передусім це будова крохмалю як полімеру. Учні вперше ознайом-
люються з поняттям «біополімер», яке розвиватиметься на наступному 
матеріалі про клітковину та білки. Якщо досі було відомо, що в масі 
полімеру є молекули різної довжини, то тепер виявляється, можуть 
бути молекули й різної просторової будови – лінійні та розгалужені. 
На цьому треба загострити увагу учнів, розглянути малюнок підруч-
ника.

Далі вивчається головна хімічна властивість крохмалю – здатність 
до гідролізу. Схема реакції записується в загальному вигляді. Учні 
повинні усвідомити зв’язок, що існує у природі між крохмалем і глю-
козою: крохмаль синтезується з глюкози і вона є кінцевим продуктом 
його гідролізу.

Ще одна особливість, на яку звертається увага,— це поступовий 
характер гідролізу крохмалю з утворенням проміжних продуктів – 
декстринів, що мають меншу молекулярну масу. Цю властивість треба 
пов’язати із застосуванням продуктів гідролізу крохмалю.

Розглядаючи властивості крохмалю, слід включити його в гене-
тичний ланцюг перетворень і скласти рівняння реакцій за схемою: 
крохмаль – глюкоза – етанол.

Оскільки крохмаль – основний вуглевод їжі, то розглядається про-
цес його засвоєння організмом (самостійна робота учнів із підручни-
ком).

Цікаво, на наш погляд, розглянути процеси, що відбуваються у хлі-
бопекарському виробництві. Крохмаль борошна під дією ферментів 
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дріжджів перетворюється на глюкозу, з якої в результаті спиртового 
бродіння утворюється етанол і вуглекислий газ. Останній, виділяю-
чись, і спричинює «сходження» тіста, етанол же випаровується під час 
випікання. Скоринка на паляниці утворюється декстринами – проміж-
ними продуктами гідролізу крохмалю.

Тема дає змогу провести домашній хімічний експеримент на ви-
явлення крохмалю в харчових продуктах, косметичній пудрі, спілих 
фруктах тощо. Про результати випробувань учні доповідають на на-
ступному уроці. Утворення сполуки між йодом і крохмалем можна 
показати на малюнку.

Целюлоза. Склад, хімічну будову, властивості целюлози доцільно 
вивчати на основі порівняння з крохмалем. Звертається увага на такі 
параметри порівняння: склад макромолекул, ступінь полімеризації, 
середня відносна молекулярна маса, форма макромолекул, елемен-
тарна структурна ланка.

Визначивши ці параметри, учитель може запропонувати учням 
самостійно скласти порівняльну таблицю за матеріалом підручника.

Відмінність у фізичних властивостях крохмалю і целюлози очевид-
на, хоча хімічний склад цих сполук подібний. Виникає протиріччя, що 
може бути розв’язане на основі припущення про різну будову макро-
молекул крохмалю та целюлози. Головна ознака целюлози – наявність 
упорядкованої структури макромолекул лінійної будови, між якими 
виникає значна внутрішньомолекулярна взаємодія. Цим пояснюється 
й значна міцність волокон целюлози.

Хімічні властивості целюлози можна розглядати паралельно з га-
лузями застосування. Повне окиснення целюлози з виділенням енергії 
є поясненням до використання рослинної сировини як палива. Схема 
термічного розкладу целюлози у вигляді деревини ілюструє величезні 
можливості цієї реакції щодо добування корисних речовин: деревного 
вугілля, метанолу, ацетону, оцтової кислоти тощо.

 Реакція етерифікації розглядається на прикладі триацетату целю-
лози.

Целюлоза – це передусім папір. Складний процес його виробни-
цтва не вивчається, проте загальна схема має бути відома учням. Усі 
знають, що папір виробляють із деревини. Для цього спершу розчи-
няють домішки, що містяться у деревині, а глюкозу відділяють філь-
труванням, далі з неї формують папір.
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Так само, як і в разі горючих корисних копалин, щодо целюло-
зи слід зробити висновок про доцільність її хімічної переробки, а не 
спалювання.

На уроці треба обговорити важливе питання біотехнологічної пе-
реробки крохмало- й целюлозовмісних відходів і загалом клітковини, 
що міститься в запасах біомаси на земній кулі. Біомаса розглядається 
як сировина для добування ферментним способом вуглеводнів, які 
можуть замінити вуглеводні нафти у вигляді пального.

Повідомлення про біотехнологічне використання вуглеводів може 
зробити заздалегідь підготовлений учень.

Нітрогеновмісні сполуки
Аміни. Вивчення цієї теми ґрунтується на використанні уміння 

учнів порівнювати, зіставляти, у цьому разі – властивості амоніаку 
й амінів.

Учні складають схему порівняння амоніаку й метанаміну. Для ак-
туалізації знань учням пропонується пригадати, як утворюється йон 
амонію, яку роль відіграє неподілена електронна пара Нітрогену.

Щоб перейти до аніліну, вчитель ставить запитання: як позначиться 
на властивостях аміну введення в молекулу фенольної групи? Учні 
пригадують, що у фенолі це спричинило більшу рухливість водню 
в гідроксогрупі й посилило кислотні властивості сполуки. Подібна 
картина спостерігається і в молекулі аніліну.

Теоретичні висновки про взаємний вплив атомів роблять на основі 
хімічних дослідів з аніліном.

Пояснюючи спосіб добування аніліну, вчитель наголошує на вели-
кому значенні реакції М. М. Зініна. Бажано разом із учнями з’ясува-
ти питання про те, як вплинули теоретичні знання на розвиток хімії 
барвників і лікарських засобів.

Амінокислоти. Учні вже знають про існування поліфункціональ-
них сполук, тому засвоєння нової функції у складі карбонових кислот 
не становить труднощів.

Амінокислоти можна розглядати, з одного боку, як похідні аміаку, 
в якому заміщений один атом Гідрогену, з іншого боку – як карбонові 
кислоти, у яких Гідроген вуглеводневої групи заміщений на аміногру-
пу. Електронна формула амінокислоти вказує на наявність електронної 
пари у атома Нітрогену, що зумовлює його лужні властивості.

У підручнику наводяться приклади різних амінокислот, що підтвер-
джує тезу стосовно різноманітності амінокислот. Властивості аміно-
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кислот розглядаються на прикладі амінооцтової кислоти, а для трену-
вальних вправ можна використовувати формули й інших амінокислот.

Вивчення властивостей амінокислот базується на знаннях із неор-
ганічної хімії. Учні цілком підготовлені, щоб висловити припущення 
про фізичні властивості цих сполук у зіставленні їх із неорганічними 
йонними сполуками: про температури плавлення розчинність у воді. 
Ці припущення можна перевірити за допомогою довідникових даних.

Наявність двох протилежних за властивостями функціональних 
груп наводить учнів на думку перевірити вплив амінокислот на індика-
тори. Випробування розчину, наприклад амінооцтової кислоти, дово-
дить, що він має нейтральну реакцію. Аналіз даних таблиці підручни-
ка дає змогу припустити, що не завжди ця реакція буде нейтральною.

З реакцій амінокислот найважливішою є реакція утворення полі-
пептидів. Для цього спершу з’ясовується подвійний хімічний характер 
амінокислот, їх амфотерність. З метою актуалізації цього поняття уч-
ням треба пригадати реакції амфотерних неорганічних сполук.

Принцип утворення поліпептидного ланцюга пояснюється на при-
кладі взаємодії трьох молекул амінокислоти. У формулах бажано ви-
діляти графічно, з яких фрагментів молекул амінокислот утворюється 
вода, це полегшить подальше вивчення гідролізу білків.

Наявність пептидного зв’язку і пептидної групи є ознакою іншого 
класу органічних сполук – білків.

 Білки. Основні питання, на які слід звернути увагу в цій темі, такі: 
чим зумовлюється структура білків, у чому полягає складність їх ви-
вчення, як позначається будова білків на їх функціях, як відбувається 
гідроліз білків.

Доцільно узагальнити ці відомості у вигляді таблиці та продемон-
струвати малюнки.

Властивості білків пов’язані з їх складом, структурою, це виявля-
ється особливо важливим для виконання специфічних біологічних 
функцій. Курс біології побудований таким чином, що вивчення біо-
логічно активних речовин у ньому передує їх вивченню в курсі хімії, 
тобто функції вивчаються перш, ніж матеріальний носій цих функцій. 
Залишається добути з такого стану максимальну користь для вивчення 
хімії, залучаючи знання учнів з біології для прикладів, що підтверджу-
ють залежність функцій від будови.

Доцільно, наприклад, пригадати роль білків гемоглобіну й мі-
оглобіну. Виявляється, вони мають подібну третинну структуру, 
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завдяки цьому виконують подібну функцію – перенос кисню в орга-
нізмі. Незначна зміна амінокислотного складу, коли на місце залишку 
глутамінової кислоти стає залишок валіну, призводить до захворюван-
ня крові – серповидної клітинної анемії.

Під час виконання і спостереження дослідів з білками треба з’ясу-
вати, що при цьому відбувається зі структурою білка. Зокрема, під 
час розчинення й осадження первинна структура не порушується, 
а в результаті нагрівання може зруйнуватися структура всіх порядків, 
у тому числі й первинна.

Окремого пояснення потребують кольорові реакції білків. Учні по-
винні усвідомити, що за допомогою кольорових реакцій неможливо 
виявити якийсь певний білок, а лише наявність у ньому пептидних 
звʼязків чи бензенових ядер. Наприклад, із желатином не відбувається 
ксантопротеїнова реакція, оскільки у складі цього білка немає арома-
тичних амінокислот.

Значення білків пов’язане з реакцією гідролізу. Учням варто зіста-
вити цю властивість з подібною у жирів і вуглеводів. За аналогією 
з реакцією гідролізу крохмалю складається схема гідролізу білка (у 
загальному вигляді).

Слід звернути увагу на відмінність гідролізу білків і їх розкладу.
Функції білків у організмі учні характеризують самостійно, спира-

ючись на знання з біології.
Нуклеїнові кислоти. У цій темі важливо донести до учнів, що 

НК за своєю структурною організацією перебувають на вищому рівні 
організації речовини. Теоретичне обґрунтування складу, структури та 
функцій НК як біополімерів наближує учнів до розуміння того, що 
зовнішні прояви цих функцій на біологічному рівні мають причино-
во-наслідкові зв’язки з фізико-хімічним рівнем.

Доцільно приділити увагу історії відкриття та вивчення НК.
За структурою НК є полімерними сполуками. Мономерна одини-

ця НК називається нуклеотидом і складається з нуклеозиду (нітратна 
кислота + вуглевод) і фосфатної кислоти. Поглиблюючи знання учнів, 
можна запропонувати їм самостійно відповісти на запитання про вид 
зв’язку між нуклеотидами в полімерному ланцюзі НК, оскільки на по-
передніх уроках вони записували хімічне рівняння утворення естеру 
між пентозами та фосфатною кислотою. Учитель наголошує, що при 
частковому гідролізі НК утворюється суміш нуклеотидів, а продукти 
повного гідролізу учні називають самостійно.
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Важливим є питання взаємозв’язку структури ДНК з її функціями 
в організмі. Подвійна спіраль ДНК є сховищем спадкової інформації. 
Інформація записана (закодована) у вигляді послідовності нітрогено-
вмісних основ у полінуклеотидному ланцюзі. Кожна трійка (триплет) 
їх є, так би мовити, «буквою» генетичного коду, одиницею інформації 
та називається кодоном.

Кількість кодонів учні можуть обчислити самостійно. Оскільки 
в кожній ДНК міститься чотири нітрогеновмісні основи, то кількість 
сполучень (із повторенням) по три становитиме 64, згідно з формулою 
mn, де m=4, n=3 mn =43 =64.

Передавання інформації завдяки здатності молекул ДНК до реплі-
кації (відображення) розглядається із залученням знань з біології.

Під час вивчення цієї теми доцільно якнайширше використовувати 
наочність.

Синтетичні високомолекулярні сполуки. Передусім учні прига-
дують терміни «мономер», «полімер», «мономерна ланка», «ступінь 
полімеризації».

На прикладі поліетилену учні вперше ознайомилися з особливостя-
ми полімерного стану речовин. Виявляється, що в масі речовини мо-
жуть бути молекули різної довжини (різного ступеня полімеризації). 
Звідси – молекулярна маса може бути не абсолютною, а середньою 
для молекул різної довжини.

Вивчення застосування пластмас не становить будь-яких труднощів 
для учнів і може проводитись у вигляді самостійної роботи. Можна 
використати для цього таблицю підручника. Головна умова свідомого 
засвоєння знань – встановлення зв’язків між складом, будовою, власти-
востями та галузями застосування речовин і матеріалів на їх основі.

Окрему увагу треба приділяти змісту поняття «пластмаса». Кіль-
кома запитаннями до учнів легко з’ясувати, що учні вважають, ніби 
їм добре відомий смисл цього широковживаного терміна. У процесі 
обговорення вони переконаються в недостатності своїх знань на по-
бутовому рівні, зрозуміють смисл термінів «пластифікатор», «анти-
оксидант», «наповнювач», і, врешті, чим відрізняються полімери від 
пластмас.

Не слід уникати обговорення питання про переваги та недоліки 
пластмас, можливо, варто виписати їх у дві колонки з метою порівнян-
ня. Як результат такого обговорення можна сформулювати висновок 
про економічні переваги застосування пластмас у багатьох галузях.
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Є ще один бік проблеми використання пластмас – екологічний. 
Учні повинні знати, як виглядає мітка на виробах із пластмас, яка 
означає, що вони розкладаються у природі, і яке значення цього чин-
ника, а також про економне використання виробів із пластмас у побуті.

На уроці розглядаються такі пластмаси, як поліетилен, поліпропі-
лен, поліхлорвініл, полістирол, тефлон, феноло-формальдегідні пласт-
маси, наводяться їхні загальні формули. На цих прикладах учитель 
може перевірити засвоєння учнями основних понять про полімери. 
Можна запропонувати учням скласти відповідні рівняння реакцій по-
лімеризації пропілену, хлорвінілу, тетрафлуоретену.

На розсуд учителя, залежно від наявної наочності та зацікавлено-
сті учнів, можна ознайомити їх також з іншими видами пластмас та 
виробами з них, не вимагаючи запам’ятовування хімічних формул.

Ознайомленню з синтетичними каучуками передує вивчення скла-
ду і будови природного каучуку. Порівнюються їхні будова і властиво-
сті, розглядається сутність процесу вулканізації каучуку та властивості 
гуми (лабораторний дослід).

Синтез бутадієнового каучуку розглядають на прикладі реакції 
С. В. Лебедєва.

На свій розсуд учитель може надати інформацію про синтетичні 
каучуки спеціального призначення, наприклад, хлоропренового.

Хоча штучні волокна більше стосуються теми «Вуглеводи», їх мож-
на вивчати разом із синтетичними волокнами. Пропонуємо саме такий 
варіант.

Передусім треба з’ясувати, яку структуру мають природні волокна, 
далі пригадати структуру целюлози і поставити запитання: чи можна 
виробити з неї нитки? Виявляється, що структура має бути не лише 
волокниста, але й упорядкована. Саме цього можна досягти хімічним 
шляхом.

Доцільно продемонструвати плакат із зображенням фільєри, тоді 
учням стає зрозуміло, як утворюються довгі нитки і як видаляється 
розчинник під час виробництва штучного шовку.

Добування синтетичних волокон розглядається на прикладі капро-
ну. Проводиться аналогія між ним і білковими молекулами вовни та 
натурального шовку. Наводиться загальна формула полімеру аміно-
капронової кислоти.
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Із властивостями волокон різної хімічної природи учні ознайом-
люються на досліді. Обговорюються результати дослідів і приклади 
з життєвого досвіду учнів, пов’язаного із застосуванням штучних і 
синтетичних волокон. Висновки щодо їх значення учні роблять са-
мостійно.

Взаємозв’язок між органічними сполуками, їх багатоманіт-
ність. Заключні уроки з цього розділу курсу хімії стосуються на лише 
питань, винесених у тему, а є узагальнювальними стосовно вивчення 
органічних сполук. Ставиться мета – усвідомлення наявних у учнів 
знань у системі взаємозв’язку між будовою, властивостями та засто-
суванням органічних речовин. Заключне узагальнення можна буду-
вати цілком на основі самостійної роботи учнів. Учитель спрямовує 
їх роботу, підводить до узагальнювальних висновків, у разі потреби – 
коригує їх.

Такі уроки потребують ретельної попередньої підготовки учнів, 
повторення вивченого. Воно може проводитися за таким планом: 1) 
скласти перелік вивчених класів органічних сполук, зазначити їх за-
гальні формули, функціональні групи, навести приклади; 2) повторити 
визначення ізомерії та гомології, види структурної ізомерії, підібрати 
приклади; 3) навести приклади сполук із різною будовою карбонового 
скелета; 4) навести приклади сполук із різним характером міжатомних 
зв’язків.

Наприкінці вивчення вуглеводнів учні складають таблицю «При-
чини різноманітності вуглеводнів», що є основою таблиці «Причини 
різноманітності органічних сполук».

Учнів слід підвести до висновку, що зміна будь-якої характеристи-
ки приводить до появи нової сполуки і, таким чином, їх різноманіт-
ність практично невичерпна.

Далі звертається увага на інший бік різноманітності речовин – їх 
взаємозв’язок. Можна розглянути схему перетворення етану на естер. 
Схема спершу складається в загальному вигляді, а потім записуються 
рівняння реакцій між конкретними речовинами.

Учні мають достатньо знань, щоб самостійно схарактеризувати 
значення генетичних зв’язків між речовинами.

Окрема увага приділяється узагальненню знань про рівні структур-
ної організації органічних речовин. Сучасна наука розглядає структурну 
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організацію матерії як упорядкованість, єдність і взаємозв’язки її ок-
ремих складових. Такими складовими можуть бути елементарні час-
тинки, атоми, молекули, полімери (макромолекули), надмолекулярні 
утворення. Останні ще називають супрамолекулярними (лат. supra – 
над). Очевидно, що молекулярні речовини складніші за будовою від 
атомних, а полімерні – порівняно з молекулярними. У зв’язку з цим 
речовини можна розташувати в певному порядку, за рівнями складнос-
ті – від нижчого до вищого, тобто в їхній ієрархії (від грец. священний і 
влада; у широкому розумінні – розташування частин у певному поряд-
ку, від вищого до нижчого). Такими рівнями структурної організації 
речовин є: атомний, молекулярний, полімерний, супрамолекулярний. 
Кожний вищий рівень ґрунтується на нижчому і включає його.

Органічна хімія вивчає молекулярний, полімерний і частково су-
прамолекулярний рівні організації речовин. Метан, етанол, амінокис-
лоти – це молекули; поліетилен, поліпептид – полімери. Білок у своїй 
четвертинній структурі є ансамблем молекул, тобто надмолекулярним 
утворенням, якому властиві специфічні біологічні функції. Його будо-
ву вивчає хімія, функції – біологія.

Поняття про рівні структурної організації речовин збагачує наші 
уявлення про причини їхньої багатоманітності та дає змогу зрозумі-
ти перехід від неживого до живого, оскільки саме рівень організації 
впливає на здійснення речовинами біологічних функцій.

Учитель пропонує розглянути такий приклад. Хімічний склад біл-
ка, послідовність сполучення амінокислот – ті самі у природному та 
денатурованому білку. Але оскільки в останньому зруйновано вто-
ринну і третинну структури, то такий білок позбавлений біологічних 
функцій. Для їх здійснення необхідна структурна організація білка 
певного рівня. 

Якщо розглядати рівні організації не лише речовини, а матерії в ці-
лому, то атомний рівень організації межує з субатомним (від лат. sub – 
під), тобто рівнем елементарних частинок, який вивчає фізика; супра-
молекулярний рівень – з клітинним, організмовим і надорганізмовим 
рівнями, які вивчає біологія. Отже, органічні речовини пов’язують 
у єдиний ланцюг усі рівні організації матерії – від неживої до живої, 
а органічна хімія як галузь науки є важливою ланкою у зв’язках між 
природничими науками.
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На завершальному уроці з вивчення органічних сполук повинно 
йтися про їх значення, про роль органічної хімії в науково-технічному 
прогресі. Такий урок доцільно провести у формі бесіди.

Учнів завжди зацікавлює звернення до відомих літературних тво-
рів, у яких згадуються хімічні сполуки чи процеси. Наприклад, можна 
запропонувати прокоментувати висловлювання одного із героїв рома-
ну О. Толстого «Гіперболоїд інженера Гаріна»: «Щоб приготувати 
з кам’яновугільної смоли, припустімо, пігулку пірамідону, котрий, 
скажімо, зцілить ваш головний біль, необхідно пройти довгий ряд 
сходинок». Для цікавих можна навести й формулу пірамідону, у якій 
учні виявлять знайомий їм фрагмент бензенового ядра.

Доречно також навести слова одного з героїв оповідання А. П. Че-
хова і запропонувати учням прокоментувати їх: «Скоро хімічним шля-
хом будуть виготовляти молоко і дійдуть, мабуть, до м’яса!… З нічо-
го не вартих газів і подібного будуть виготовляти все, що захочеш!»

Доцільно розглянути питання про роль видатних учених, у тому 
числі й вітчизняних, у розвиткові органічної хімії. Можна сформу-
лювати таке запитання: Які органічні речовини і яких класів можна 
було б виявити в лабораторіях у колбах, що належали: Фрідріху Веле-
ру, Олександру Бутлерову, Миколі Зелінському, Івану Горбачевському, 
Августу Кекуле, Олександру Кірсанову?

3.4. Вивчення ролі хімії в житті суспільства
 «Хімія – наше життя, наше майбутнє» – цей девіз Міжнародного 

року хімії (2011), проголошеного Організацією Об’єднаних Націй за 
ініціативою Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії, не 
втрачає своєї актуальності. Він переконливо не лише свідчить про 
важливу роль цієї науки в забезпеченні сталого розвитку людства, 
а й є вагомим підтвердженням важливості набуття учнями знань про 
значення хімії в житті людини та розвитку суспільного виробництва, 
у розв’язанні глобальних проблем людства: енергетичної, сировинної, 
екологічної. Тому важливим завданням сучасної школи є формування 
у старшокласників уявлень про значення хімії у промисловості, сіль-
ському господарстві, побуті, вироблення вміння застосовувати речови-
ни і матеріали на їхній основі у різних галузях, запобігати шкідливому 
впливу хімічних сполук у повсякденному житті. Це є одним зі шляхів 
забезпечення здатності особистості успішно діяти в навчальних і жит-
тєвих ситуаціях та бути відповідальною за свої дії.
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Методичні підходи до розв’язання цієї проблеми розробляли про-
відні вітчизняні фахівці у галузі методики навчання хімії. На думку 
Н. М. Буринської, ознайомлення із сучасними досягненнями хімічної 
науки та виробництва у старших класах набуває великого значення для 
формування й розвитку інтересу до предмета [23, с. 6, 7]. Не втратили 
актуальності її методичні рекомендації до проведення уроків з теми 
«Роль хімії в житті суспільства» [23]. На важливості впровадження 
досягнень сучасної науки у зміст курсу хімії наголошує Л. П. Величко 
[27, с. 8-10]. Нанотехнологіям, композитам, хімічним джерелам енер-
гії, харчовим добавкам, речовинам з унікальними властивостями при-
свячені численні науково-популярні публікації відомих вітчизняних і 
зарубіжних хіміків [25; 41; 45; 87―89; 99; 114; 134; 168].

Стрімко наростаючий потік новітньої наукової інформації збільшує 
розрив між загальною кількістю знань і тією їхньою частиною, яку 
учні засвоюють у школі. Це зумовлює потребу в підготовці людини, 
яка вміє знаходити й обробляти потрібну інформацію в умовах її над-
лишку та засвоювати її у вигляді нових знань.

Істотним недоліком загальноосвітньої підготовки залишаються 
недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для 
розв’язування практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій. 
Це зумовлює необхідність навчати старшокласників самостійно ово-
лодівати новими знаннями та інформацією, використовувати отримані 
знання у своїй практичній діяльності, виробляти потребу в навчанні 
впродовж життя.

На шести уроках, відведених на вивчення теми «Роль хімії в житті 
суспільства», що є завершальною в 11 класі, необхідно розкрити роль 
хімії у матеріальному виробництві, енергетиці, охороні здоров’я, 
забезпеченні харчовими продуктами, побуті. Важливо також узагаль-
нити світоглядні питання щодо місця хімії серед наук про природу. 
Учні, опанувавши навчальний матеріал, повинні називати найваж-
ливіші галузі та сучасні напрями розвитку хімічної науки; загальні 
правила поводження з побутовими хімікатами; наводити приклади 
найважливіших хімічних виробництв в Україні (місцевих, зокрема); 
описувати новітні хімічні технології, властивості нових матеріалів; 
складати узагальнювальні схеми, таблиці на основі вивченого мате-
ріалу; пояснювати явища повсякденного життя, пов’язані з хімією, 
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застосовуючи предметні знання; характеризувати роль хімії в су-
часному матеріальному виробництві, медицині, побуті, розв’язанні 
глобальних проблем; аналізувати інформацію, закладену в марку-
ванні споживчих продуктів, оцінювати їхній хімічний склад; вислов-
лювати судження про значення хімії для розуміння наукової кар-
тини світу, про шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних 
речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини; оцінювати значення 
продуктів хімічного виробництва у підвищенні добробуту людей; 
експериментально визначати наявність у складі деяких спожив-
чих продуктів неорганічних і органічних речовин вивчених класів; 
дотримуватися правил безпечного поводження з речовинами. Тобто 
важливими результатами опанування програмового матеріалу цієї 
теми повинно стати формування природничо-наукової грамотності, 
екологічної та споживчої культури, подолання хемофобії тощо.

Досягнення зазначеної мети в такі стислі терміни видається, на 
перший погляд, неможливим. Розв’язання цієї психолого-педагогіч-
ної суперечності ми вбачаємо у використанні наявних в учнів хі-
мічних знань для розв’язування навчальних завдань, ситуативних, 
насамперед. Ситуації, пропоновані учням, повинні бути пов’язані 
з повсякденним життям, збереженням здоров’я, використанням хі-
мічних знань для розвитку техніки, розв’язанням проблем довкілля 
тощо. Зміст завдань повинен бути спрямований на перевірку таких 
умінь школярів:

• описувати, пояснювати, прогнозувати природничо-наукові 
явища;

• інтерпретувати наукову інформацію та висновки, що трапляють-
ся в засобах масової інформації;

• розуміти методи наукових досліджень і застосовувати їх для 
виявлення та розв’язання проблеми, зокрема, й таких, що тра-
пляються в буденному житті.

На особливу увагу заслуговує розроблення навчальних завдань, до 
умов яких введено відомості з Інтернету, засобів масової інформації. 
Адже стихійне використання цього інформаційного простору не лише 
дає учням змогу відшукати потрібну інформацію, а й може спричи-
нити розповсюдження й засвоєння у процесі навчання різноманітних 
хибних уявлень і помилкових тверджень.
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Надлишковість доступної інформації зменшує керованість нав-
чання і його раціональність, розширюючи водночас можливості для 
розвитку творчого потенціалу учнів. З огляду на це, найбільш реа-
лістичним підходом до використання інформаційної бази Інтернету 
та ЗМІ на уроці ми вважаємо введення відомостей з них до змісту 
навчальних завдань. Це потребує від авторів завдань умінь знаходити 
інформацію, аналізувати її та оцінювати достовірність. Тобто нагаль-
ною потребою є підвищення рівня інформаційної компетентності та 
медіаграмотності розробників завдань, зокрема, авторів підручників 
і посібників з хімії, учителів тощо.

Ще один шлях до продуктивного вивчення теми «Роль хімії в житті 
суспільства» – створення учнівського портфоліо. Методичні аспекти 
цього методу контролю навчальних досягнень докладно висвітле-
но у статті Ю. А. Романенко [150]. Наш методичний підхід полягає 
в тому, щоб завдання, які стосуються ролі хімії в житті суспільства, 
систематично використовувати впродовж вивчення хімії елементів та 
органічної хімії у старшій школі. Створений у такий спосіб освітній 
продукт стає складником особистого портфоліо навчальних досягнень 
старшокласника.

Нами розроблено й експериментально апробовано добірку навчаль-
них завдань практичного спрямування. Виявлено ефективність їхнього 
використання на уроках під час роботи в малих навчальних групах, 
як завдань для домашньої роботи над міні-проектами і як основу для 
більш тривалого проекту з певної теми, як-от: «Хімія і нанотехно-
логії», «Хімія та енергозабезпечення», «Хімія і сталий розвиток су-
спільства».

Проведене дослідження довело, що доцільно надавати учням мож-
ливість вибирати з таких завдань ті, що відповідають їхнім особистим 
освітнім потребам, нахилам і здібностям, професійному самовизна-
ченню. Результати експериментальної роботи засвідчили, що за такого 
підходу вивчення теми «Роль хімії в житті суспільства» стає підбиттям 
підсумку спільної тривалої роботи учнів, представленням ними влас-
ного освітнього продукту із само- та взаємооцінюванням його. 

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі ми вбачаємо 
в міжпредметному підході до вивчення теми «Роль хімії в житті су-
спільства», оскільки новітні технології та відкриття часто є продуктом 
інтеграції наук. 
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3.5. Методологічні знання у змісті курсу хімії 
Пізнаваність матеріального світу належить до провідних світо-

глядних ідей, які реалізуються в шкільній природничій освіті. Роль 
хімії в пізнанні навколишнього світу розкривається у процесі озна-
йомлення з хімічними основами природних явищ, багатоманітністю 
форм і взаємозв’язків речовин. Однак для обґрунтування пізнаваності 
світу недостатньо спиратися лише на певну суму (чи навіть систему) 
готових знань про нього, не менш важливим і переконливим є озна-
йомлення з діяльністю, яка приводить до отримання нового наукового 
знання, тобто з методами науки, а також формами, у яких виражається 
це знання. На думку О. С. Зайцева, методологічні знання – це знання 
про методи і способи отримання нових знань [69, с. 55].

Хоча методи пізнання в хімії мають статус змістової лінії державного 
освітнього стандарту, її методична реалізація все ще перебуває на пери-
ферії як методичної науки, так і реального навчального процесу. Учні 
сприймають науку як набір наукових фактів, мають приблизне уявлення 
про способи фіксації наукових знань, не можуть пояснити смисл ши-
роко вживаних загальнонаукових термінів, таких як «закон», «теорія», 
«правило», «гіпотеза» тощо. Водночас слід визнати, що є певні зру-
шення в напрямі поліпшення ситуації: у змісті підручників хімії нового 
покоління методологічні питання розглядаються, хоча й в обмеженому 
обсязі, вводяться тексти, що розкривають сутність наукового пізнання.

Згідно з концептуальною вимогою методологізації змісту хімічної 
освіти в чинних навчальних програмах з хімії передбачено ознайом-
лення учнів з основними методами і формами наукових знань. Теоре-
тичні питання програми охоплюють основні форми наукових знань і 
способи їх отримання – від спостережень до теоретичних узагальнень. 
У практичній частині методологічні знання подано такими лаборатор-
ними роботами, як дослідження фізичних і хімічних явищ, вивчен-
ня фізичних і хімічних властивостей речовин, добування речовин, 
ідентифікація речовин за певними ознаками, виготовлення розчинів, 
розв’язування розрахункових і експериментальних задач, складання 
приладів для добування речовин, збирання моделей молекул.

Отже, ключові слова знаннєвого та діяльнісного компонентів змі-
сту, що стосуються методологічних знань, такі: спостереження, опис, 
класифікація, пояснення, прогнозування, моделювання, експеримент, 
закон, теорія, методи ідентифікації речовин, хімічна мова; ціннісного 
компонента – судження про роль теорії, експерименту, хімічної науки.
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За цим переліком можна робити висновок про повноту чи непов-
ноту подання методологічних знань у курсі хімії та за потреби допов-
нювати його.

Вивчення хімії традиційно розпочиналося з питання «Предмет хі-
мії». Щоб учень дав усвідомлену відповідь, йому треба також знати, 
що таке об’єкт науки, оскільки предмет є сутністю об’єкта. До того ж, 
слово «предмет» асоціюється в учнів з навчальним предметом. У чин-
ній програмі цю недоречність усунули, і питання набуло наративної 
форми: «Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі»,— з 
розкриття якого має бути зрозуміло, що вивчає наука хімія.

На початку навчання хімії доцільно з’ясувати, що таке наука в уяв-
ленні учнів. Вважаємо, що на цьому етапі достатньо узагальнено ви-
значити поняття «наука» як сукупність знань про закономірності роз-
витку природи та суспільства. Окремі науки стосуються знань з певної 
галузі. Отже, хімія – наука про речовини та їхні перетворення. Згодом 
ці уявлення буде розширено: наука – це форма пізнання дійсності, сфе-
ра людської діяльності. Вона ґрунтується на доказах, її особливістю є 
не лише опис і пояснення наявних зв’язків між об’єктами та явищами, 
а й здатність передбачати їх можливі майбутні зміни.

Одночасно з початковими хімічними поняттями учні освоюють ази 
хімічної мови, що є засобом вираження наукових знань з хімії. Учні 
повинні усвідомлювати значення та цінність особливої хімічної мови. 
Звична буденна мова багатозначна, тому для описування, передавання 
наукових знань використовують спеціальну, штучно створену наукову 
мову, що вирізняється точністю, чіткістю й однозначністю.

Кожна наука створює та використовує свою власну мову, що скла-
дається зі спеціальних термінів, символів, формул і правил їх засто-
сування. Символи хімічних елементів, хімічні формули, хімічні рів-
няння, назви елементів, сполук, процесів, інші хімічні терміни – усе 
це становить хімічну мову. У хімії особливе значення мають власні 
назви сполук, завдяки яким їх можна відрізнити одну від одної, та пра-
вила утворення цих назв, тобто правила номенклатури. Назва хімічної 
сполуки, складена за правилами наукової номенклатури, однозначно 
вказує саме на цю, а не іншу сполуку. Наукові назви речовин, зрозу-
мілі для всіх хіміків світу, складаються за правилами, розробленими 
міжнародною науковою спільнотою.
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Українська наукова хімічна номенклатура нині максимально набли-
жається до міжнародної завдяки зусиллям вітчизняних учених хіміків. 
Першим серед них треба назвати професора Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка А. М. Голуба, який розпочав цей 
процес ще за радянських часів, у практично безнадійних умовах зро-
сійщення всіх сфер життя. Цю працю в галузі неорганічної хімії про-
довжили його син О. А. Голуб та учень М. Д. Василега-Дерибас. Знач-
ною подією стало прийняття держстандарту назв хімічних елементів 
і простих речовин, що сталася завдяки зусиллям Термінологічної ко-
місії з природничих наук, очолюваної професором М. Ю. Корніловим. 
Було застосовано не лише міжнародні підходи, а й виправлено деякі 
помилки в українських назвах (амоніак, манган тощо). Останнім часом 
В. С. Толмачова активно впроваджує в навчальний процес номенклату-
ру, рекомендовану ІЮПАК для органічних речовин. Здобутки сучасної 
української наукової термінології відображено у виданні «Глосарій 
термінів з хімії», укладачі Й. О. Опейда, О. П. Швайка (рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України).

Історично склалося, що для багатьох сполук використовують тра-
диційні, так звані тривіальні назви (від лат. trivialis – звичайний, буден-
ний), які не підлягають жодним правилам і які можна лише запам’я-
тати. Під час підготовки до друку підручників хімії, які перемогли 
в конкурсах останніх років, деякими чиновниками робилися спроби 
вилучити з підручників традиційні назви речовин. Це неприпустимо 
з цілком очевидних причин. По-перше, незнання цих назв стосується, 
між іншим, безпеки життєдіяльності, бо вони широко використовують-
ся на ужитковому рівні. По-друге, це призводить до збіднення укра-
їнської мови. Безперечно, учні повинні послуговуватися, наприклад, 
такими термінами, як «соляна кислота», «сірчана кислота», «оцтова 
кислота», «азотні добрива», «ацетилен», «гліцерин» та багатьма інши-
ми, що давно закріпилися в повсякденному лексиконі.

Разом із проникненням науки в різні сфери життя її мова впливає на 
розвиток повсякденного мовлення. Достатньо пригадати назви побу-
тових електроприладів чи комп’ютерної техніки, що увійшли в наше 
життя разом із розвитком електроніки та інформатики. Учні можуть 
навести власні приклади використання хімічних термінів у повсяк-
денному житті («синтетична тканина», «поліетилен», «кислота», «кар-
бід», «сода», «нітрати» тощо).
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Упродовж історичного розвитку суспільство накопичило величез-
ний обсяг звичайних (буденних) знань, перевірених повсякденною 
практикою людей. Передусім треба з’ясувати з учнями відмінності 
між буденним і науковим знанням. Наукові й звичайні знання різняться 
передусім тим, що перші систематизовані, другі – стихійні, випадкові, 
неорганізовані. Перші потребують пошуку свого об’єкта (у хімії – на-
віть його створення), другі – стосуються об’єктів буденного досвіду. 
Перші отримуються спеціальним упорядкованим способом, у резуль-
таті застосування спеціальних методів і прийомів, другі – є результа-
том чуттєвого сприймання зовнішніх проявів за допомогою прийомів, 
що не належать до методів пізнання. Науковий пошук спрямований на 
виявлення новизни й з’ясування істини, звичайне знання орієнтується 
на задоволення буденних потреб. Наука розширює горизонти пізнання 
та людські можливості, а звичайне знання обмежується повсякденною 
практикою. Наука генерує приріст нового знання на основі здобутого, 
звичайне знання задовольняється сучасними можливостями; наукове 
спрямоване на розкриття причин явищ, виявлення закономірностей, 
звичайне ґрунтується на практичному досвіді.

У системі наукових знань навколишня дійсність відбивається в різ-
них формах і на різних рівнях [60]. Основні рівні – емпіричний і тео-
ретичний. Емпіричне пізнання включає експеримент, спостереження, 
опис. Об’єкт осмислюється за зовнішніми проявами, встановлюють-
ся емпіричні закони. На теоретичному рівні відбувається пояснення 
об’єкта, розкриваються внутрішні зв’язки, встановлюються теоретич-
ні закони.

Отже, емпіричні дані, що стосуються об’єкта, є вихідними для те-
оретичних висновків, які, у свою чергу, слугують поясненню емпі-
ричного матеріалу.

У науковому дослідженні дуже важливим є спостереження. Учні 
повинні розрізняти наукове спостереження і просте споглядання. 
Перше вирізняється тим, що має певну пізнавальну мету. У процесі 
цілеспрямованого спостереження, як правило, використовують різні 
прилади, які допомагають фіксувати властивості об’єктів, їхні істотні 
ознаки.

Вивчення явища в заданих умовах, тобто спеціально поставлений 
дослід, називають експериментом. У процесі наукового експерименту 
експериментатор може впливати на об’єкт, змінюючи умови досліду. 
Експеримент обов’язково пов’язаний зі спостереженням.
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У результаті експериментів дослідник отримує інформацію про 
поведінку досліджуваного об’єкта і вдається до опису (фіксації) того, 
що спостерігалося, аби ці відомості можна було зберегти чи передати. 
Це може бути опис спостережень, коли занотовуються якісні зміни, 
наприклад, поява забарвлення, випадання осаду тощо. Результати 
кількісних вимірювань, як правило, фіксуються у формі таблиць, за 
якими можна порівняти зміни визначених параметрів. Щоб встано-
вити характер цих змін, унаочнити їх, більш придатними є діаграми 
та графіки.

У записах результатів дослідження використовують буквені сим-
воли фізичних величин, формули речовин, схеми хімічних реакцій, 
малюнки приладів. Зазначають також тривалість досліду, зовнішні 
умови. Часто словесний опис може бути замінений логічною схемою 
процесів, що відбуваються. Особливу роль тут відіграє формалізована 
мова науки. У хімії – це знаки хімічних елементів, хімічні формули 
та рівняння, завдяки яким форма запису наукових результатів набуває 
строгої, лаконічної та водночас інформативної форми.

Накопичення фактів, що спостережені й описані, на певному ета-
пі потребує упорядкування, групування за певними ознаками, тобто 
класифікації (від лат. classis – порядок, клас і facio – роблю). У курсі 
хімії до цієї методологічної категорії звертаються від самого початку, 
розглядаючи фізичні та хімічні явища, чисті речовини і суміші, метали 
та неметали, далі неорганічні й органічні речовини, класи неорганіч-
них, органічних сполук, типи хімічних реакцій тощо. Класифікація 
неорганічних речовин на оксиди, кислоти, основи, солі ґрунтується на 
хімічному складі цих сполук. Класифікаційними ознаками органічних 
сполук є будова карбонового ланцюга та наявність функціональних 
груп.

З часом учні усвідомлюють, що класифікація не лише впорядковує 
знання, а й полегшує засвоєння їх.

Найяскравіший приклад наукової класифікації – створення Пері-
одичної системи хімічних елементів. Цей матеріал учні розглядають 
докладно, звертаючись до історії відкриття, з’ясовують його наукові 
передумови. Поза увагою, як правило, залишається методологічний 
бік цього відкриття, зокрема перехід від власне класифікації до систе-
матизації. Якщо перші спроби згрупувати елементи у тріади, октави 
тощо стосувалися лише класифікації, то розміщення їх у періодах і 
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групах дало змогу створити систему хімічних елементів у їх цілісності 
й взаємозв’язках.

Дослідник спостерігає певне явище (поведінку речовини) у зада-
них лабораторних умовах, фіксує (описує) зміни, що відбуваються. 
Якщо накопичені експериментальні дані потребують пояснення, ін-
терпретації, він формулює гіпотезу (від грецьк. основа, припущення). 
Гіпотеза – наукове припущення, що потребує перевірки досвідом і 
теоретичного обґрунтування. Вона може бути правильною або помил-
ковою (повністю чи частково). Наступним кроком дослідження є під-
твердження (чи спростування) гіпотези в подальшому експерименті. 
У разі, коли дані дослідження засвідчують некоректність гіпотези, її 
відкидають і натомість висувають іншу. Якщо ж результати багатора-
зових повторних експериментів підтверджують гіпотезу, вона згодом 
може перетворитися на теорію чи закон.

Прикладом такої форми наукового пізнання є гіпотеза гібридизації 
електронних орбіта лей атомів. Це припущення виявилося продуктив-
ним для пояснення будови атомів Карбону в молекулах органічних 
сполук, зокрема, рівноцінності валентних кутів у молекулі метану. 
Дослідження параметрів молекул у багатьох випадках задовільно уз-
годжуються з цим припущенням.

Учням відомі терміни «закон природи» і «науковий закон», які слід 
розрізняти. Пояснення може бути таким. У навколишньому світі відбу-
вається безліч явищ, які, за усієї багатоманітності, не ізольовані одне 
від одного, а пов’язані між собою. Іноді ці зв’язки випадкові, один раз 
виникають і більше не повторюються, наприклад, утворення дірки 
на робочому халаті, спричинене необережним поводженням учня з 
кислотою в лабораторії. Такий зв’язок є випадковим, суб’єктивним, 
залежить від поведінки конкретного учня й не обов’язково матиме 
місце, якщо дотримуватися правил техніки безпеки. Інший вид зв’яз-
ків – ті, що відбуваються неодмінно, незалежно від волі суб’єктів і 
визначають характер певних явищ. Наприклад, закон обертання Землі 
навколо Сонця, що визначає зміну пір року. Такий стійкий, повторю-
ваний, необхідний зв’язок явищ – не що інше, як закон природи.

Закон науки (або науковий закон) є відображенням закону природи. 
Дослідник, виявивши стабільний зв’язок повторюваних явищ, може 
відкрити науковий закон, розтлумачити його й виразити мовою науки, 
наприклад, у вигляді математичної залежності.
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З поняттям хімічного закону учні ознайомлюються на прикладі 
закону збереження маси речовин під час хімічних реакцій (7 клас). 
Можна пояснити, що цей закон науки є проявом у хімії загальнопри-
родничого закону збереження.

Наукові закони відбивають рівень науки, сучасної відкриттю, тому 
можуть бути неповними, наближеними. Кожний наступний етап роз-
витку науки збагачує і поглиблює смисл закону, якщо він об’єктивний. 
Ця теза може бути розкрита у 8 класі на прикладі періодичного закону, 
формулювання якого було уточнено після з’ясування будови атома.

Теорія є вищою, найскладнішою та найдосконалішою формою на-
укового знання, це «систематизоване знання, що здобуло практичне 
підтвердження й логічне обґрунтування» [91, с. 112]. Як методологічна 
категорія теорія розглядається на заключному етапі навчання хімії, 
в 11 класі, на прикладі теорії будови органічних сполук.

За означенням, теорія є системою основних ідей у певній галузі 
знань. До її складу можуть входити і закон, і правила, і принципи, 
вона передбачає наявність наслідків. Наприклад, в основі теорії від-
носності лежить принцип відносності, а наслідком, що випливає з цієї 
теорії, є сповільнення плину подій у разі швидкостей, наближених до 
швидкості світла. Подібну структуру має і теорія будови органічних 
сполук. Щоб розкрити її, передусім треба звернутися до обставин 
і передумов створення, наявних суперечностей між накопиченими 
фактами й теоретичними уявленнями, на основі яких можна було б 
пояснити ці факти.

Учні можуть самостійно схарактеризувати ситуацію, що склалася 
в неорганічній хімії напередодні відкриття періодичного закону, і по-
рівняти її з ситуацією в органічній хімії.

Теорія хімічної будови поклала край суперечностям, запровадивши 
до наукового вжитку поняття «хімічна будова молекули» та «взаємний 
вплив атомів у молекулі» та новий науковий принцип, що встановлює 
закономірний зв’язок між складом, хімічною будовою і властивостями 
речовини та є одним із найважливіших законів хімії – законом залеж-
ності властивостей речовин від їх складу та будови.

 На прикладі періодичного закону учням уже знайома ситуація, 
коли наукове знання, виражене у формі закону, зазнає уточнення й роз-
витку впродовж розвитку науки, тому їм легко зрозуміти, що наукова 
теорія не є вічною та незмінною істиною, адже в науковому розумінні 
істина відносна.



137

Часто теоретичні знання, що склалися на певному історичному 
етапі і вважалися абсолютними, повністю або частково відкидалися 
в процесі розвитку науки. В історії хімії існувало багато теорій, які не 
витримали випробування часом і були спростовані, наприклад, відомі 
учням віталістична теорія чи теорія флогістону. Що стосується теорії 
хімічної будови органічних сполук, то її справедливість доведено по-
дальшим розвитком науки, у зв’язку з чим основне положення теорії 
хімічної будови органічних сполук було уточнено, а сама теорія хі-
мічної будови переросла в сучасну теорію будови органічних сполук.

Отже, якщо теорія підтверджується практикою, то вона не відки-
дається у процесі поглиблення наукових знань, а включається до змі-
сту нових теорій. Такий приклад учням відомий з фізики і стосуєть-
ся співвідношення теорії відносності та законів класичної механіки. 
Коли виявилося, що тіла, які рухаються зі швидкістю, наближеною 
до швидкості світла, не підлягають законам класичної механіки і ви-
никла потреба пояснити це, було створено теорію відносності та ре-
лятивістську механіку. При цьому класичну механіку не відкинуто, її 
положення справджуються за умови, що швидкості тіл значно менші 
порівняно зі швидкістю світла. Інший приклад – синтетична теорія 
еволюції, що інтегрувала теорії класичної та молекулярної генетики 
і природного добору.

Цінність наукових законів і теорій полягає не лише в можливості 
пояснити відомі наукові факти, а й передбачити нові. На основі теорії 
хімічної будови органічних речовин було пояснено причину ізомерії, 
передбачено невідомі раніше сполуки й добуто їх хімічним способом 
(ізомери бутану).

У сучасній науці великого значення надають моделюванню як ме-
тоду пізнання. Об’єкти науки не завжди доступні для безпосереднього 
вивчення, такими є атоми і молекули. У цьому разі їх можна замінити 
моделями, і вже на них моделювати їхню поведінку як матеріальних 
об’єктів. Важливо, що завдяки моделям малодоступний об’єкт стає 
доступним для вивчення, невидимий – наочним, складний – простим. 
Отже, модель слугує засобом отримання знань про оригінал, який з 
певних причин не можна дослідити безпосередньо. 

Моделювання широко використовується для розв’язування прак-
тичних завдань, наприклад, у галузі екології, коли необхідно відтво-
рити певну небезпечну ситуацію.
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Упродовж навчання учні оперують різноманітними моделями, не 
усвідомлюючи, що географічні карти, хімічні формули, математичні 
задачі – це моделі, так само, як моделі автомобілів, кораблів чи завод-
ських установок.

Моделі поділяють на матеріальні й ідеальні; матеріальні – на ста-
тичні (моделі молекул, кристалів, математичних фігур) і динамічні 
(моделі літаків, автомобілів, кораблів, заводських установок). До іде-
альних моделей належать образні (малюнки, схеми, географічні кар-
ти), знакові (хімічні формули), мисленнєві (модель електромагнітного 
поля, інтерференції світла).

Моделювання як метод наукового дослідження особливо прислу-
жився в хімії, де використовують усі види моделей. Матеріальні мо-
делі молекул органічних речовин слугують не лише наочним відобра-
женням реальних молекул, й засобом вивчення таких явищ, як ізомерія 
та конформації. Прикладом ідеальної моделі є опис радикального ме-
ханізму реакції заміщення Гідрогену на галоген у молекулах алканів. 
Образні моделі використовують для створення образу гібридизації 
електронних орбіталей. Знакові моделі – це знаки хімічних елементів, 
хімічні формули, позначення хімічних зв’язків рисками, схеми хіміч-
них реакцій. Математичні й теоретичні моделі широко використову-
ють для опису хімічних процесів, будови молекул.

Шлях наукового пізнання простягається від наукового факту до 
явища, від наукового явища до закономірності [98]. Наприклад, науко-
вий факт: однаковий склад, але різні фізичні константи двох речовин; 
наукове явище: існування речовин з різною хімічною будовою, хоча 
й однакового складу (явище ізомерії). Наукова закономірність: залеж-
ність властивостей речовини від складу й хімічної будови (основне 
положення теорії хімічної будови).

Щоб наукове пізнання не виглядало в очах учнів надто заформа-
лізованим, а тому й нецікавим, його слід олюднити. Адже за кожним 
відкриттям чи звичайним дослідженням стоять люди зі своїми при-
страстями, уподобаннями, уявою, здатністю до узагальнення й перед-
бачення. Інтуїція, здогадка, осяяння – неодмінні супутники наукового 
дослідження. Учні можуть самостійно навести відповідні приклади з 
історії науки, користуючись різними додатковими джерелами інфор-
мації.
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Цінність і значення методологічних знань полягає, по-перше, 
у тому, що вони є підґрунтям формування елементів наукової та за-
гальної культури учня. Освічена, культурна людина повинна усві-
домлено оперувати термінами «закон», «теорія», «гіпотеза», «мо-
дель» тощо, не обмежуючись їх побутовим тлумаченням. По-друге, 
структуровані та систематизовані знання (за Л. Зоріною – знання про 
знання [75]) виявляються більш цінними для здійснення продуктив-
ної діяльності. По-третє, що особливо важливо, уявлення про струк-
туру наукового знання, шлях його здобування полегшують процес 
самонавчання, коли учневі доводиться засвоювати нову, несистема-
тизовану інформацію чи розв’язувати нестандартні задачні ситуації. 
Володіння методологічними знаннями є неодмінною умовою фор-
мування компетентної особистості, чинником її особистісного роз-
витку. По-четверте, ознайомлення з методами хімічної науки сприяє 
інтеграції предметних хімічних знань у систему загальних природни-
чо-наукових знань і створенню цілісного уявлення про навколишній 
світ, дає змогу позбутися формалізму в засвоєнні наукових знань. 
По-пʼяте, в учнів формується уявлення про незавершеність науково-
го пізнання, наявність протиріч у науці, можливість переосмислення 
попередніх висновків у процесі розвʼязування цих протиріч, тобто 
про невпинний розвиток науки, її звʼязок з реальністю. Це важливо 
для стимуляції рефлексії учня у процесі вивчення законів, теорій, 
фактів хімічної науки.

У наш час природничі, технічні, гуманітарні науки тісно пов’яза-
ні з проблемами соціального розвитку. Це зумовлено необхідністю 
розв’язування глобальних проблем людства спільними зусиллями всіх 
наук, використанням їхніх методів у сукупності. Цілком очевидно, що 
умовою неформального засвоєння методологічних знань є міжпред-
метний підхід до їх розкриття.

3.6. Екологічні знання у змісті курсу хімії
Поняття «екологія» та «екологізація» в курсі хімії. Для уточ-

нення та конкретизації питання щодо екологічної складової хімічної 
освіти вважаємо за необхідне розглянути поняття «екологія» та «еко-
логізація хімічної освіти». Очевидно, що вони стосуються екології та 
її взаємовідносин з хімією.
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На всіх стадіях соціального розвитку простежується взаємозв’язок 
між природним середовищем і ставленням людини до довкілля. У цій 
ситуації виникає потреба у з’ясуванні характеру цього взаємозв’язку, 
що у свою чергу вимагає дослідження змісту і спрямованості висвіт-
лення цього питання у шкільному курсі хімії академічного рівня.

Вивчення екологічних аспектів сучасної хімічної освіти є актуаль-
ним і необхідним ще й тому, що ситуація переходу від індустріального 
до постіндустріального суспільства поставила проблему екологічної 
безпеки на одне з перших місць у структурі глобальної безпеки. При 
цьому необхідно надавати учням знання про механізми, фактори, шляхи 
досягнення як особистої, так і загальної безпеки. Це необхідно для зни-
ження загроз, що мають демографічний, медичний, ресурсний характер.

Розглянемо поняття «екологія». Нині існує кілька визначень еко-
логії як науки та предмета її вивчення. Уперше це поняття ввів у бі-
ологію Ернест Геккель у 1866 р. для позначення науки, що вивчає 
складні природні взаємовідносини як умови боротьби за існування (за 
Ч. Дарвіном). Виділимо тут «взаємовідносини живого з компонентами 
середовища».

Нині дають ширше визначення цієї науки. Наведемо деякі з них. 
«Екологія (від грец. οἶκος – будинок, помешкання, місцеперебування 
і… логія) – наука про відносини рослинних і тваринних організмів і 
утворених ними спільнот між собою і навколишнім середовищем» 
[162, с. 1543].

«Екологія – це наука про взаємозв’язки, що забезпечують існування 
організмів (включаючи людину) і надорганізменних систем: популя-
цій, екосистем і біосфери [192, с. 9].

«Сучасна екологія – наука про стратегію і тактику збереження і 
стабільного розвитку життя на Землі» [26, с. 40].

Як видно з наведених визначень, сьогодні вчені дуже далеко ві-
дійшли від суто біологічного розуміння екології та все більше набли-
жаються до вивчення законів раціонального використання середовища 
існування та його збереження.

У шкільному підручнику «Біологія» для 11 класу наведено таке 
визначення екології: «наука про організми у природі, їх взаємини один 
з одним і неживими компонентами середовища життя». Предметом 
вивчення екології визначено «сукупність певним чином організованих 
і структурованих зв’язків між організмом і середовищем» [116, с. 163].
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Екологію поділяють на теоретичну (екологію біологічних об’єктів) 
і практичну (прикладну) [54] або загальну (біоекологію) і соціальну та 
прикладну [15]. Предметом вивчення теоретичної (біоекології) є взає-
мовідносини організмів та їх угруповань із природним середовищем 
на основі потоків енергії, речовин та інформації.

Розвиток прикладної екології припадає на останні десятиріччя і 
пов’язаний з посиленням негативного антропогенного впливу на при-
роду. Предметом вивчення прикладної екології є механізми антропо-
генного руйнування біосфери, методи запобігання йому й способи 
раціонального природокористування [54, с. 14].

Прикладна (практична) екологія складається з трьох основних бло-
ків – геоекологічного, техноекологічного та соціоекологічного – кожен 
із яких відповідно до диференціації галузевих напрямів має десятки 
відгалужень [15].

Як бачимо, практична екологія завжди пов’язана з діяльністю лю-
дини. Звідси є потреба розглянути інше поняття – «природокористу-
вання» (у перекладі з нім. Naturnutzung та англ. nature management – 
використання природи). Виходячи з вищезазначеного та беручі до 
уваги, що будь-яке втручання людини в екосистему має характер ко-
ристувача, ми вважаємо, що всі складові практичної екології правиль-
ніше було б об’єднати під назвою «природокористування».

Існує кілька визначень цього поняття:
• сфера суспільно-виробничої діяльності, що спрямована на за-
доволення потреб людства за допомогою природних ресурсів;

• напрям науки, що вивчає принципи раціонального використання 
природних ресурсів, у тому числі аналіз антропогенних впливів 
на природу, їх наслідків для людини [84];

• використання властивостей навколишнього природного середо-
вища для задоволення економічних, екологічних, оздоровчих, лі-
кувальних, культурних, естетичних та інших потреб людини [54].

Таким чином, до складу природокористування, як будь-яких впли-
вів людини на природу, входить її освоєння, перетворення й охорона.

У свою чергу охорона природи – це «система заходів, скерованих 
на підтримку взаємодії людини та навколишнього природного сере-
довища, що забезпечують збереження та відновлення природних ба-
гатств, раціональне використання природних ресурсів, попередження 
безпосереднього або опосередкованого впливу результатів діяльності 
суспільства на природу та здоров’я людини» [54, с. 27].
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Учений Ю. Одум характеризує екологію як «цілісну дисципліну, 
що зв’язує природничі і гуманітарні науки» [127, с. 9]. Водночас він 
зазначає, що «зберігаючи міцні корені в біологічних науках, вона не 
може бути віднесена цілком лише до них. Одум наголошує, що незва-
жаючи на використання концепцій, методів і приладів математики, 
фізики, хімії та інших природничих наук, екологія є гуманітарною 
наукою. Про це свідчить той факт, що на структуру та функцію екосис-
тем дуже впливає поведінка людини [129]. Погоджуючись із тим, що 
найпотужнішим рушієм зміни сучасного екологічного стану довкілля є 
людина, ми вважаємо, що все, що стосується антропогенної діяльності 
та її результатів повинно бути віднесено до природокористування й 
охорони природи. Отже, ми розмежовуємо екологію – біологічну нау-
ку, що вивчає взаємовідносини живих об’єктів природи з неживими та 
природокористування й охорону природи – як комплексну інтегровану 
науку, що пов’язана з результатами антропогенної діяльності. Безу-
мовно, для розв’язання критичних проблем ці науки повинні існувати 
в тісній взаємодії.

Ми розуміємо під екологією науку про взаємозв’язки організму та 
навколишнього світу на основі колообігів енергії, хімічних елементів, 
речовин, та інформації, завдяки чому встановлюється єдність живих 
організмів з навколишнім середовищем.

Головним принципом екології є принцип динамічної цілісності сис-
теми, яка включає в себе індивідуальний організм і довкілля, функці-
онує за певними законами і здатна до самоорганізації. Саме самоор-
ганізація, на наш погляд і різнить екологію та природокористування. 
При порушенні законів самоорганізації, тобто втручання в екосистему 
ззовні, виникає екологічна криза. Отже, екологія цивілізації склада-
ється з екології та збалансованого природокористування й охорони 
навколишнього середовища.

Розглянемо поняття «екологізація» та «екологізація хімічної осві-
ти». Термін «екологізація» в різних джерелах тлумачиться по-різному, 
однак зводяться до процесів, пов’язаних з оптимізацією та гармоніза-
цією відносин між природою та суспільством і змін, що відбуваються 
в житті в умовах екологічної кризи.

Щодо екологізації системи освіти вчені дотримуються різних думок:
• процес проникнення екологічних ідей, понять, підходів в інші 
дисципліни та підготовка екологічно грамотних спеціалістів 
різного профілю (Н. А. Бірюкова);
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• насичення змісту освіти екологічними знаннями, становлення 
екологічної культури, вмінь і навичок практичної діяльності 
(Л. М. Зайцева);

• заміна у змісті навчального предмета фактичного матеріалу, що 
відноситься до об’єктів вивчення екологією екологічного стилю 
мислення (А. Ю. Ліберов);

• екологізація процесу навчання, середовища освітнього закладу, 
взаємовідносин учитель-учень, включення екологічних аспектів 
у всі освітні предмети (Н. М. Мамедов);

• включення в навчальні плани інтегрованих екологічних курсів 
(В. В. Ніколіна);

• процес ціннісно-орієнтованого впливу екології як комплексної, 
інтегративної науки на різні сфери життєдіяльності (В. С. Тю-
тюков).

Екологізація хімічної освіти, у свою чергу, дає змогу визначити 
зміст системи знань про хімічні аспекти екології в деяких навчальних 
предметах середньої школи, переорієнтувати зміст хімічного експери-
менту і хімічних задач на екологічну проблематику, осмислити нові 
функції кабінету хімії в умовах екологізації шкільної освіти.

Екологізація шкільного курсу хімії здійснюється через розкриття: 
ролі знань про речовини та їхні властивості в розвитку людської циві-
лізації; важливості інтеграції знань для науково-технічного прогресу 
(застосування хімічних знань і методів досліджень в інших науках); 
хімічної природи явищ, з якими учні стикаються у повсякденному 
житті; властивостей різних речовин і матеріалів для грамотного їх 
використання; ролі хімічних знань в аналізі глобальних проблем су-
часності: сировинної, продовольчої, енергетичної, екологічної – та 
пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася; використання краєз-
навчого компонента.

Ознайомимося з деякими екологічними поняттями, на які варто 
звертати увагу в ході розгляду питання екологізації хімічної освіти.
Екосистема (біогеоценоз) – це складний стійкий природний комп-

лекс живих організмів і природного середовища, між якими відбува-
ється матеріально-енергетичний обмін і яким властивий саморозвиток 
і саморегуляція. Є основною складовою одиницею біосфери.
Біосфера – область поширення на Землі живих організмів і про-

дуктів їх життєдіяльності.
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Біосфера складається з безлічі екосистем, кожна з яких включає 
два основних компоненти: з одного боку живі організми (біотична 
структура), з іншого – об’єкти неживої природи (абіотичні – хімічні 
та фізичні фактори).

Характеристикою життя як особливої форми існування матерії є 
обмін речовин. Обмін речовин окремих організмів із навколишнім 
середовищем у процесі дихання, харчування, виділення, або в більш 
загальному вигляді – колообіг речовини в екосистемах можливий 
лише в процесі використання та передавання енергії [26].

Екологізація навчального предмета передбачає введення екологіч-
ної компоненти в зміст програм, навчальних матеріалів (підручників, 
задачників, практикумів, дидактичних матеріалів, посібників) і засобів 
наочності.

Ми виходимо з того, що хімічні, екологічні та природоохоронні по-
няття тісно взаємопов’язані. На уроках необхідно формувати уявлення 
про хімічні параметри навколишнього середовища, їх норми та межі 
зміни в результаті господарської діяльності людини, про контроль за 
якістю середовища і хімічні способи його захисту.

Ураховуючи, що в курс хімії включено питання про кругообіг речо-
вин у природі, а в екології ця природна закономірність займає одне з 
центральних положень, необхідно розглядати кругообіг речовин одно-
часно як хімічне поняття (перетворення речовин і енергії) і екологічне 
поняття (біогеохімічний колообіг речовин).

Реалізація екологічної складової на академічному рівні навчан-
ня хімії. У Програмах для профільного навчання учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів [177] (академічний рівень) у меті визначено: 
забезпечення екологічного стилю мислення і поведінки.

Для реалізації цієї частини мети зазначені певні завдання: форму-
вання наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань 
про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, 
методи наукового пізнання в хімії; формування наукового світогляду 
учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні пере-
творення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання 
в хімії; формування життєвої й соціальної компетентностей учня, його 
екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами 
в побуті та на виробництві; розкриття ролі хімії в розвитку суспільного 
господарства та забезпеченні добробуту людини [177].
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Розглянемо можливість реалізації цих завдань.
Перш за все розтлумачимо поняття «екологічний стиль мислення 

і поведінки». Можна погодитися з Н. Кузеном, американським еко-
логом, і прийняти це поняття в широкому розумінні як «пошану до 
життя» [15, с. 256]. Дослідник М. Ф. Реймерс конкретизував відноси-
ни суспільства та природи у вигляді правила соціально-екологічної 
рівноваги, за яким розвиток суспільства відбувається доти, доки збе-
рігається рівновага між його тиском на середовище і відновленням 
цього середовища – природним і штучним [15, с. 255]. Таким чином, 
екологічний стиль мислення і поведінки – це набуття людиною таких 
звичок і поведінки, за яких на першому місці, у думках і на дії, будуть 
реалізовані ідеали, переконання та принципи побудови гармонійного 
довкілля.

Без «засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, 
основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії» 
[177, с. 27], згідно з визначеним нами поняттям «екологія», неможливо 
уявити екологічно грамотну людину.

При розгляді завдання щодо формування наукового світогляду учня 
вважаємо за доцільне нагадати, що світогляд – «це система поглядів, 
переконань, принципів, цінностей, норм та ідеалів особистості» [84, 
с. 47]. Так, В. І. Вернадський відзначав властивість наукового світогля-
ду змінюватися в часі, мати свої закони цих змін і певні форми проявів 
[37, с. 193]. Науковий світогляд учений характеризував як «уявлення 
про явища, доступні науковому вивченню.., певні ставлення до на-
вколишнього світу явищ, при яких кожне явище входить у рамки на-
укового вивчення і знаходить пояснення, що не суперечить основним 
принципам наукового пошуку» [37, с. 199]. Звідси ми робимо висновок 
про те, що отримані при вивченні шкільного курсу хімії знання повин-
ні бути не лише академічними, а й розвивати вміння проектувати їх на 
розв’язання проблем, що виникають на практиці як у самого учня, так 
і в суспільстві. Саме поєднання знань і світогляду є основоположним 
у становленні екологічно грамотного громадянина.

Завдання щодо формування ключових компетентностей, з погля-
ду екологічної складової, потребує уточнення. В Україні прийняті 
виокремлені на підставі міжнародних і національних досліджень 
п’ять наскрізних ключових компетентностей, серед яких ближче за 
всіх до питання, що вивчається – лише здоров’язбережувальна. Вона 
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«пов’язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, со-
ціальній, психологічній та духовній сферах» [56, с. 10]. Таким чином 
зазначена компетентність стосується природокористування, а не еко-
логії.

Поняття «екологічна культура» має декілька визначень. Ми пого-
джуємося з Л. Д. Курняком [100] у його визначенні екологічної куль-
тури як розуміння сучасних екологічних проблем держави та світу, 
усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності; втілення 
кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіл-
лям, виховання любові до рідної природи; засвоєння норм поведінки 
у довкіллі. Екологічна культура включає в себе три складові: рівень 
екологічних знань; рівень екологічної свідомості та запас практичних 
умінь у справі охорони природи. Саме сполучення цих трьох компо-
нентів (знання, ціннісні орієнтири, досвід діяльності) визначає ефект 
формування екологічної культури людини. Ці компоненти реалізують-
ся у змісті предметів природничого циклу, зокрема у хімії [36].

Визначення екологічної культури В. С. Крисаченко: «Це здатність 
людини відчувати живе буття світу, приміряти і пристосовувати його 
до себе, взаємоузгоджувати власні потреби й устрій природного до-
вкілля» [94, с. 14] – більше стосується природокористування. Це до-
водить, що автор вбачає в екологічній культурі функціональну основу, 
яка уможливлює доцільне й ефективне природокористування.

Таким чином екологічна культура повинна забезпечити можливість 
існування природи і людини в ній та умови, які це існування забез-
печують.
Розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забез-

печенні добробуту людини також має екологічне підґрунтя, як таке, 
що забезпечує можливості самоорганізації та динамічної цілісності 
біосфери. Усе це тісно пов’язано з навичками безпечного поводження 
з речовинами у побуті та на виробництві.

Хочемо зазначити, що ми не маємо на меті перетворення шкільно-
го курсу хімія на екологічну хімію або хімічну екологію. Нагадаємо, 
що екологічна хімія – це наука, що вивчає «вплив діяльності людини 
на хімічні процеси в живій природі». Хімічна екологія – «комплек-
сна дисципліна, що досліджує всю сукупність зв’язків в живій при-
роді і хімічні взаємодії, пов’язані з життям» [76, с. 6]. Таким чином, 
хімічна екологія вивчає наслідки прямої або побічної дії хімічних 
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сполук на довкілля та можливі шляхи їх негативного впливу. Деякі 
вчені відносять ці науки до прикладних екологічних дисциплін. На-
приклад, В. С. Крисаченко вважає хімічну екологію розділом екології, 
а предметом її вивчення – «особливості взаємодії між організмами, 
а також між організмами і зовнішньою абіотичною природою, яка 
відбувається на основі різних хімічних речовин» [94, с. 30]. Треба за-
значити, що іноді предмети вивчення хімічної екології та екологічної 
хімії не розділяють, вважаючи екологічну хімію складовою частиною 
хімічної екології. Ознайомлюючись із досягненнями цих двох наук, 
учні наближуються до розуміння змін в екологічному стані довкілля, 
що спричинюються дією хімічних сполук і можливістю вивчення їх 
наслідків.

Проаналізувавши мету та завдання навчання хімії на академічному 
рівні, розглянемо конкретні теми курсу.

У 10 класі вивчаються дві теми «Неметалічні елементи» та «Мета-
лічні елементи та їхні сполуки».

Зважаючи на те, що курс хімії в середній школі є геоцентричним, 
вважаємо за доцільне ознайомлення учнів з терміном «геохімія». 
Уперше його запропонував американський учений Ф. Кларк. Один 
із засновників сучасної геохімії В. І. Вернадський дав таке її визна-
чення: «Геохімія вивчає хімічні елементи, тобто атоми земної кори…
їх історію, їх розповсюдження, рух у просторі-часі, їх генетичні на 
планеті відношення» [38, с. 14]. Введення цього терміну допоможе 
учням зрозуміти, що всі зміни у природі пояснюються взаємодією 
атомів і взаємозв’язком між фізико-хімічними явищами.

Природні об’єкти постійно змінюються. Ці зміни характеризуються 
фізичними, хімічними, біологічними, фізико-хімічними, біохімічними 
процесами. Будь-які дії, що відбуваються з речовиною (переміщування, 
перетворення, руйнування, синтез) у безперервному процесі природ-
них колообігів, супроводжуються виділенням чи поглинанням енергії. 
У більшості випадків джерелом енергії є Сонце, у інших – Земля.

Головними екологічними поняттями, що повинні вводитися про-
тягом вивчення курсу 10 класу – це «колообіг поживних речовин» та 
«екологічна рівновага».

Колообіг поживних речовин (елементів, сполук, необхідних для 
підтримання життя) відбувається завдяки взаємодії об’єктів живої та 
неживої (сонячного світла, повітря, води і ґрунту) природи між собою.



148

Екологічна рівновага є динамічною і полягає в можливих зба-
лансованих коливаннях чисельності різних видів у екосистемі. Вона 
може зміщуватися як під дією природних (виверження вулканів), так 
і антропогенних (забруднення навколишнього середовища) факторів. 
Зміщення екологічної рівноваги пов’язане зі зміною циклів колообігу 
елементів у природі.

Розглянемо можливість упровадження екологічного поняття «ко-
лообіг поживних речовин».

Відповідно до змісту програми першим питанням, де розглядаєть-
ся це поняття, є місце неметалічних елементів у періодичній системі 
та особливості будови їх атомів. Ще В. І. Вернадський відзначав: «1) 
особливе положення елементів земної кори в періодичній системі; 
2) їх складність; 3) нерівномірність їх розповсюдження» [37, с. 40]. 
Учений наголошував на тому, що розповсюдження атомів елементів 
у просторі, особливості хімічного складу земної кори залежать від 
будови їх атомів. Він зазначав, що основна маса земної кори склада-
ється з легких елементів, переважно з кратними номерами [38, с. 14]. 
У 1869 р., одночасно з періодичним законом, Д. І. Менделєєв сфор-
мулював правило: елементи з малими атомними масами у загальній 
кількості більш поширені, ніж важкі елементи. Це правило своїми 
дослідженнями підтвердив О. Є. Ферсман, який встановив, що в зем-
ній корі переважають легкі атоми, у ядрах яких міститься невелика 
кількість протонів і нейтронів. Справді, після Феруму (Z = 26) немає 
жодного поширеного елемента (табл. 2) [130, с. 54].

Таблиця 2
Найбільш розповсюджені елементи земної кори

№ з/п Порядковий номер елемента Елементи Кларк, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

8
14
13
26
20
12
11
25
22
15
1

19

Оксиген
Силіцій

Алюміній
Ферум
Кальцій
Магній 
Натрій
Манган
Титан

Фосфор
Гідроген

Калій
Інші

46,0
26,1
8,1
6,7
5,1
3,0
2,4
1,4
0,7
0,1
0,1
0,1
0,2
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Учням слід пояснити поняття «кларк». У 1923 р. О. Є. Ферсман 
запропонував на честь американського вченого Ф. Кларка, який по-
над 40 років присвятив дослідженням складу земної кори, позначити 
терміном «кларк» «числові оцінки середнього вмісту хімічного еле-
мента в земній корі, гідросфері, атмосфері, Землі в цілому…, косміч-
них об’єктах тощо» [182, с. 585]. З огляду на дуже малі концентрації 
елементів, одиниці вимірювання цієї величини – мг/кг (1 мг/кг = 1 /т 
= 1 ppm = 10-4 %).

Ще одна закономірність була встановлена в 1914 р. Г. Оддо (Італія) і 
В. Гаркінсоном (США) в 1915-1928 роках. Вони помітили, що в земній 
корі переважають елементи з парними порядковими номерами і пар-
ними атомними масами [127 с. 333]. Cума масових кларків найбільш 
розповсюджених елементів з парними номерами (О, Si, Fe, Ca, Mg, 
Ti) становить 87,6 %, тоді як кларки елементів з непарними – 12,2 %. 
Треба відмітити, що найбільші кларки елементів, маса яких є крат-
ною 4 (О, Mg, Si, Ca). Відомим є факт, що як серед парних елементів, 
починаючи з Не, так і непарних, починаючи з Н, кожен шостий – має 
найбільший кларк. Цю закономірність можна спостерігати у таблиці:

• парні – О (№8), Si (№14), Са (№20), Fe (№26);
• непарні – N (№7), Al – (№13), К − (№19), Mg – (№25).
Деяка відмінність величин кларків, поданих у таблицях різних 

авторів, пояснюється різними методами розрахунків, що виходять з 
різних гіпотетичних моделей будови літосфери. У пострадянських 
країнах найбільш часто застосовують кларки, розраховані О. П. Ви-
ноградовим.

Ще в 1923 р. В. М. Гольдшмідт сформулював основний закон геохі-
мії: загальна поширеність елемента залежить від властивостей його 
атомного ядра, а характер розповсюдження – від властивостей зов-
нішньої електронної оболонки його атома [127]. Отже, усі елементи 
присутні будь-де і можливість їх визначення залежить лише від чут-
ливості апаратури, за допомогою якої проводиться аналіз.

Нині земна кора є найбільш вивченим об’єктом навколишнього 
середовища, тому кларки земної кори можуть і повинні застосову-
ватися в дослідженнях для вивчення екологічного стану довкілля. 
Таким чином, особливий склад земної кори, а отже, і організмів, 
що існують на землі, зумовлений будовою атомів елементів, з яких 
вони побудовані.
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Говорячи про поширеність неметалічних елементів у природі, слід 
згадати поняття, введене В. І. Вернадським – «живу (природну) ре-
човину», як сукупність усіх живих організмів» [37, с. 208]. Учням 
пояснюється, що гірські породи, кисень, оксиди Сульфуру, Нітрогену, 
Карбону, солі, що входять до складу прісних і солоних водойм, ґрунту, 
є продуктом життєдіяльності живої речовини. Вільний колообіг зазна-
чених елементів і речовин, ними утворених, їхнє взаємоперетворення 
вивчається не тільки хімією, а й екологією.

Припущення щодо прямої залежності та взаємозв’язку елементно-
го складу живого та земної кори підтверджується даними з таблиці 3 
(числові дані для порівняння взято за О. П. Виноградовим, Є. А. Ро-
манкевичем, Х. Боуеном, В. В. Івановим, У. С. Снайдер [W. S. Snyder]

Таблиця 3
Відносний вміст найбільш поширених хімічних елементів

у живій речовині світової суші, %

Хімічний 
елемент

Земна 
кора

Рослини Тварини Людина

Сира 
маса

Суха
речовина

Зола
Суха

речовина
Жива 
маса

О
Si
Al
Fe
Ca
Mg
Na
K

Mn
Ti
Н
P
S
Cl
С
N

46,0
26,1
8,1
6,7
5,1
2,4
2,4
1,4
1,4
0,7
0,1

0,093
0,047
0,045
0,023

0,0019

70,0
0,20

0,005
0,1

0,50
0,04
0,02
0,3

сліди
сліди
10,5
0,06
0,05
0,02
18,0
0,3

45,4
0,50

0,013
0,01
1,8

0,32
0,12
1,4

сліди
сліди

5,5
0,23
45,0
0,1

0,34
0,2

-
10,0
1,0
0,4

36,0
6,4
2,4

28,0
сліди
сліди

-
4,6
6,8
4,0
–
–

18,6
0,012-0,06
0,004-0,01

0,016
0,02-8,5

0,10
0,40
1–2

сліди
сліди

7,0
1,7-4,40
0,1-0,5

0,02-3,0
46,5
10,0

61
0,026

0,00009
0,006

1,4
0,027
0,14
0,2

сліди
сліди

10
1,1
0,2

0,09-2,89
23
2,6

Дані таблиці підтверджують взаємозв’язок елементного складу жи-
вої речовини і вмісту елементів у літосфері. Цей факт тісного зв’язку 
між геохімічними процесами та життєдіяльністю живих організмів, 
встановлено В. І. Вернадським під час проведення порівняльного ана-
лізу вмісту деяких хімічних елементів у живій і неживій природі.



151

Водночас за розповсюдженістю в живій і неживій природі хімічні 
елементи мають суттєві відмінності. На Оксиген припадає понад 1/2 
маси земної кори, на другому місці Силіцій. Так, 99,8 % маси земної 
кори становлять лише 18 елементів: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, 
Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba. На 8 із них (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg) 
припадає 98 % маси земної кори. У живому організмі переважають 
(97,4 % маси всього організму) 6 неметалічних елементів-органогенів: 
C, H, O, N, P, S.

Розглянемо, чому саме ці неметалічні елементи вибрані природою. 
Для того, щоб елементи мали можливість потрапити та накопичити-
ся в живому організмі, вони можуть мати специфічні особливості: 
утворювати міцні, але рухливі зв’язки, які повинні легко розриватися; 
утворювати цикли. Карбон є елементом, що найкраще підходить за 
цими вимогами. Велику кількість менш стабільних Оксигену і Гід-
рогену в живій речовині можна пояснити тим, що вони утворюють 
воду – стійке середовище існування сполук інших елементів – у якій 
відбуваються всі процеси життєдіяльності клітини. Для елементів N, 
P, S, що проявляють різні ступені окиснення та координаційні числа, 
характерна велика лабільність при утворюванні хімічних зв’язків.

Звідси можна зробити висновок, що всі мінерали верхніх частин 
земної кори безперервно створюються в ній під впливом живих ор-
ганізмів. Таким чином знову простежується прямий зв’язок живої та 
неживої природи.

Уведемо поняття «біосфера» і пояснимо, що це «особлива охоплена 
життям оболонка», або область земної кори, зайнята «трансформато-
рами – зеленими рослинами, які переводять космічне випромінюван-
ня на дієву земну енергію – електричну, хімічну, механічну, теплову, 
тощо» [37, с. 42, 43]. Біосфера – складне і дуже стійке утворенням, 
яке являє собою відкриту систему, що перебуває в нерівноважному 
стані й обмінюється з зовнішнім середовищем енергією, речовиною 
та інформацією.

На основі розповсюдження хімічних елементів у земній корі, їх 
будови, властивості та ролі в житті живої природи В. І. Вернадський 
виділив шість груп елементів: благородні гази, благородні метали, 
циклічні елементи, розсіяні елементи, радіоактивні елементи, рідко-
земельні. Найбільша з них – «циклічні елементи», до яких входять 
44 неметалічних і металічних елементи, серед яких, у першу чергу, 
елементи-органогени [38, с. 39]. Учений наголошував на їхній ролі 
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в утворенні земної кори, а таким чином і всіх живих організмів, зав-
дяки участі в складних колообігах. Для цієї групи елементів характер-
ні чисельні хімічні оборотні процеси. Кожен із циклічних елементів 
утворює характерні для певної геосфери сполуки, що постійно від-
новлюються. Після більш або менш тривалих і складних перетворень 
елемент повертається до первинної сполуки та починає новий цикл 
[38, с. 42].

Учні вже отримали початкові поняття про органічні сполуки, що 
дає змогу пояснити взаємоперетворення речовин і колообігу елементів 
у довкіллі. У земній корі утворюються системи найрізноманітніших 
хімічних рівноваг (результатів міграцій хімічних елементів), що зво-
дяться до статичних чи динамічних систем – рівноваг атомів.

Виділяють такі форми знаходження хімічних елементів у земній 
корі: у складі мінералів, гірських порід, у рідинах і газах; у живих 
організмах; розсіяні елементи [38, с. 48]. Упродовж вивчення всього 
курсу хімії необхідно зазначати, що живі організми є найважливішою 
частиною земної кори. Між навколишнім середовищем і живим ор-
ганізмом існує нерозривний зв’язок і функціональна залежність, що 
пояснюється організованістю біосфери.

Зміст програм біології та хімії в 10 класі (академічний рівень) дає 
змогу екологізувати цей матеріал на міжпредметній основі. Перша 
тема з біології – «Неорганічні речовини» включає інформацію про: 
елементний склад організмів; класифікацію хімічних елементів за їх 
кількістю в організмах (макроелементи, мікроелементи); роль неор-
ганічних речовин і йонів у життєдіяльності організмів. Спираючись 
на знання учнів, учитель хімії може поглиблювати цю інформацію, 
пов’язуючи її з фізіологічною дією конкретних елементів, будовою, 
властивостями та застосуванням конкретних неорганічних речовин, 
їх колообігом.

За вмістом елементів-органогенів у рослинних і тваринних орга-
нізмах можна спостерігати зміну та коливання концентрації певних 
атомів у природі. Зважаючи на те, що екологія – це наука про взаємо-
зв’язки організму і навколишнього світу на основі колообігів енергії, 
хімічних елементів, речовин та інформації, необхідно зазначити вплив 
конкретних елементів і речовин на організм і зміни, що відбуваються 
при зміні їх концентрації, як при зменшенні, так і збільшенні. Вод-
ночас необхідно зазначати, що циклічність у природі – процес дина-
мічний.
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Друге питання програми з хімії, де є можливість поглибити еколо-
гічне поняття «колообіг поживних речовин» – «колообіг неметалічних 
і металічних елементів у природі». Хочемо зазначити, що пропонована 
нижче інформація може розглядатися і під час вивчення всієї теми, 
у прив’язці до конкретних елементів і речовин.

Кожен хімічний елемент має свій колообіг за рахунок сонячної 
енергії, переходячи з органічної форми в неорганічну і навпаки. Про-
цес колообігу властивий усім речовинам на нашій планеті. Наприклад, 
протягом року «середня» рослина (у розрахунку на 1 кг сухої речови-
ни) поглинає 5,4 мДж сонячної енергії, споживає в процесі фотосинте-
зу 0,5 кг вуглекислого газу і 150 г води, виділяє 350 г кисню й утворює 
300 г органічної речовини. Для «дихання» рослини, яке відбувається 
вночі паралельно з денним фотосинтезом, використовується 230 г кис-
ню, 200 г органічної речовини, яка окислюється з утворенням 330 г 
вуглекислого газу та 100 г води і зі звільненням 3,6 мДж енергії, що 
використовується для фізіологічних потреб рослини. Отже, біологіч-
ний «врожай» становить 100 г органічної речовини, що дорівнює 10 % 
збільшення початкової біомаси, та 120 г кисню [56].

Сонячна енергія спричинює на Землі два колообіги речовин: вели-
кий (геологічний), який найбільше проявляється в колообігу на плане-
ті води і циркуляції атмосфери, і малий (біологічний). Для порівняння 
цих колообігів розглянемо його енергетичну складову. На поверхню 
Землі щорічно надходить близько 21·102° кДж енергії Сонця [82]. Май-
же половина енергії витрачається на нагрівання атмосфери, поверхні 
суходолу та випаровування води.

Нестійкий гідротермічний режим поверхні Землі, разом із планет-
ною системою циркуляції атмосфери, обумовлює геологічний (вели-
кий) колообіг речовин. На утворення органічної речовини витрачаєть-
ся близько 1 % променистої енергії.

Великий колообіг речовин у біосфері можна схарактеризувати 
так: по-перше, проявляється упродовж всього геологічного розвитку 
Землі; по-друге, є процесом, що виконує головну роль у подальшому 
розвитку біосфери планети. До великого колообігу належить перене-
сення повітряних мас, води, розчинених у ній мінеральних сполук, 
продуктів вивітрювання та життєдіяльності організмів, забруднюючих 
речовин (до яких входять оксиди Сульфуру та Нітрогену, радіоактивні 
домішки), пилу.
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Малий (біологічний) колообіг відбувається всередині біологічної 
системи. Він є відкритим, тобто незамкненим процесом. Це доводить 
той факт, що речовини й енергія, які надходять усередину системи 
ззовні, частково виходять з неї у великий колообіг. Тому іноді говорять 
не про біологічний колообіг, а про обмін речовин і енергії в біосисте-
мах і окремих організмах [82]. Біологічний колообіг – це перебіг двох 
протилежних взаємопов’язаних процесів: синтезу органічної сполу-
ки та її розкладу. Саме обмін речовинами й енергією між різними 
складовими частинами біосфери, який визначається життєдіяльністю 
організмів, В. І. Вернадський назвав біогеохімічним циклом. Він за-
значав, що «жива речовина – це динамічна рівновага атомів, їх маса 
перебуває в енергійному русі – у міграції, частина атомів Карбону 
виділяється з організму і негайно замінюються іншими його атома-
ми» [38, с. 219]. Саме це пояснило той факт, що колообіг речовин є 
відкритою системою.

Дамо відповідь на запитання: «Як можна довести факт колообігу 
речовин у природі?» За оцінками, річна продукція живої речовини 
становить близько 10 % її маси, тобто 2,4 · 1011 т і залишається незмін-
ною останній мільярд років. За цей час її мало б накопичитися 2,4 · 

1011 т/рік  109 років = 2,4 · 1020 т. За сучасними даними, маса земної кори 
становить близько 2 · 1019 т, тобто у 10 разів менше, ніж сумарна маса 
всіх живих організмів, які будь-коли існували [76]. Хімічні елементи, 
що потрапили в цикли живого, з них майже не виходять, а залишають-
ся там довічно. Однак є невелика частина елементів, яка виділяється, 
утворюючи осадові мінерали [37]. З наведених даних випливають ви-
сновки. Перший: елементи сполук, що входять до складу організму 
після його смерті не залишають межі біосфери, а після відповідних 
перетворень, знову потрапляють в організм у складі інших речовин. 
Тобто у біосфері існує колообіг елементів. Другий: земна кора утво-
рилася у результаті життєдіяльності організмів.

Для пояснення зв’язку живої та неживої складових біосфери за-
значимо, що організми в процесі своєї життєдіяльності накопичують 
речовини, що входять у ланцюги харчування. Тому стає дуже важли-
вим вивчення руху хімічних елементів, їх геохімічної ролі.

Тривалість циклів колообігів різних речовин різна, наприклад: пов-
не обертання таких газів атмосфери, як СО2 і О2 через фотосинтез ста-
новить відповідно близько 300 і 2000-2500 років; N2, через біофіксацію, 
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окиснення грозовими розрядами і фотохімічним шляхом – майже 100 
млн років, води через випаровування – близько 1 млн років [82].

Розглянемо питання колообігів неметалічних елементів-органоге-
нів з екологічної точки зору.
Тема 1. «Неметалічні елементи». Тема передбачає вивчення неме-

талічних елементів Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, Сульфуру, 
Силіцію, простих і складних речовин, ними утворених. Треба зазна-
чити, що перші з п’яти перелічених елементів є елементами-органо-
генами (ті, що становлять основу молекул органічних сполук).
Карбон є найважливішим хімічним елементом земної кори, незва-

жаючи на невелику кількість його атомів, порівняно з Оксигеном і 
Гідрогеном (табл. 2). Так, В. І. Вернадський наголошував на тому, що 
живу речовину не можна розглядати як матерію, де переважають ато-
ми Карбону: «З геохімічної точки зору жива речовина є оксигеновою 
речовиною, багатою Карбоном». Учений зазначав, що роль цього еле-
мента в біосфері зумовлюється будовою та хімічними властивостями 
його атома. Особливість Карбону для геохімічної історії у тому, що він 
утворює на земній поверхні живу речовину, характерною складовою 
якої є Карбон; переважаючу газоподібну форму глибинних мінералів 
Карбону [38]. Слід зазначити і той факт, що всі карбоновмісні сполуки 
(білки, жири, вуглеводи) у термодинамічних і хімічних умовах земної 
кори стійкі, якщо вони ізольовані від впливу живих організмів, що 
було доведено дослідами Л. Пастера. «Гниття, бродіння, зміни живої 
речовини після смерті – процеси суто біохімічні» [38, с. 172].

Карбон бере участь у великому і малому колообігах речовин. Ос-
новний шлях міграції цього елемента – від атмосферного вуглекислого 
газу до живої речовини і з живої речовини в СО2 атмосфери. Частина 
Карбону, залишаючись у ґрунті, або утворюючи осадові породи, ви-
ходить з колообігу.

З екологічної точки зору важливою є роль Карбону в природі, зо-
крема утворення величезної кількості органічних сполук; продуктів 
життєдіяльності організмів, які перетворюються з часом у мінерали 
Карбону; мінералів Карбону, що утворилися без участі живих організ-
мів. «Повільне безупинне перетворення органічних відходів і живої 
речовини після смерті у вадозні (утворені в результаті життєдіяльнос-
ті) мінерали Карбону є основним явищем у геохімічній історії як Кар-
бону, так і важливих для життя елементів O, H, N, S і Р» [38, с. 173].
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Колообіг Карбону можна розглядати як міграцію вуглекислого газу 
(уміст якого в атмосфері оцінюється у 2,3•1012 т), що відбувається 
трьома шляхами, перші з яких є суто екологічні, а третій – належать 
до природокористування. Перший – це його поглинання в процесі фо-
тосинтезу (близько 60 млрд. т Карбону в рік), утворення органічних 
сполук і зрештою або повернення у вигляді СО2 у процесі дихання (48 
млрд. т), або збереження у земній корі у вигляді гумусу (близько 10 
млрд. т Карбону на рік) [76]. Гумус після повної мінералізації пере-
творюється на вуглекислий газ, торф, кам’яне вугілля, осадові породи 
тощо. Другий – це утворення у водоймах карбонатної системи, де вуг-
лекислий газ переходить у гідрокарбонат- і карбонат-іони, які, у свою 
чергу, взаємодіючи з йонами Кальцію або Магнію, осаджуються у ви-
гляді карбонатів і утворюють поклади вапняків. Третій шлях колообігу 
здійснюється під впливом діяльності людини – це масове вилучення і 
спалювання органічних сполук у вигляді сировини для промисловості 
та транспорту, що призводить до збільшення СО2 (на 4 млрд. т на рік) 
в атмосфері та зміщення рівноважних процесів у біосфері.
Нітроген. Нітроген є одним із основних елементів, що зумовлює 

існування живих організмів. Він, як і більшість інших хімічних еле-
ментів, бере участь у великому та малому колообігах речовин.

У природі основна хімічна форма існування цього елемента – це ат-
мосферний азот. У гідросфері, де Нітроген присутній головним чином 
у вигляді розчинених молекул N2, його вміст менший, ніж в атмосфері 
[12]. У ґрунті, у вигляді органічних сполук, міститься близько 150 
млрд т Нітрогену, у рослинах – 1,1 млрд, тваринах – 610 млн т [82].

Для залучення азоту в біологічний колообіг існує два шляхи: утво-
рювання кислот під час дощу та біофіксація азоту мікроорганізмами. 
Повернення Нітрогену в ґрунт відбувається й під час опадання листя 
та потрапляння інших органічних залишків.

Наявність кількох ступенів окиснення зумовлює існування у при-
роді різноманітних нітрогеновмісних сполук, що призводить до склад-
ного колообігу цього елемента у природі, процесів:

• розкладу – перетворення органічних сполук у процесі гниття 
організмів у амоніак (амоніфікація) і окиснення молекул амо-
ніаку нітрофікуючими бактеріями до нітритів і нітратів (нітри-
фікація);
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• фіксації – зв’язування вільного атмосферного азоту мікроорга-
нізмами або утворення оксидів Нітрогену під час грози та фото-
хімічних процесів. Щорічно в біосфері в результаті біофіксації 
зв’язується близько 5 млрд. т азоту. У результаті фіксації засвою-
ється лише 20 % Нітрогену, інші 80 % – не виходять з циклу [76];

• асиміляції – переходу зв’язаного Нітрогену в живі організми з 
ґрунту, води або безпосередньо з інших організмів;

• денітрифікації – відновлення денітрифікуючими бактеріями 
нітратів і нітритів до вільного азоту або нітроген (І) оксиду;

• вилужування – вимивання нітрогеновмісних сполук з ґрунту.
Отже, розклад (амоніфікація і нітрифікація) – це процеси переходу 

органічної форми Нітрогену в мінеральну.
Далі можливі три шляхи перетворень мінеральних речовин: пер-

ший – їх засвоєння рослинами (таким чином сполуки виносяться з 
ґрунту); другий (денітрифікація) – мікробіологічне відновлення Ні-
трогену, що входить до складу NO3

-, у нижчі оксиди або N2; третій – 
вимивання ґрунтовими водами й атмосферними опадами.

Втручання людини в колообіг Нітрогену призвів до невідповід-
ності між кількістю цього елемента під час природного засвоєння 
рослинами й утворенні оксидів Нітрогену та винесеного N із сіль-
ськогосподарськими урожаями та промисловими викидами N2O і NO2. 
Маса Нітрогену, що вноситься з розчинними мінеральними добрива-
ми, частково засвоюється рослинами, інша – вимивається з ґрунту. 
Це призводить до того, що нітрат-іони та йони амонію потрапляють 
у ґрунтові та річкові води і далі у Світовий океан. Такий стан спричи-
нив екологічні зміни у всій біосфері. По-перше, наявність розчинних 
форм Нітрогену викликає збільшення кількості мікроорганізмів, які 
беруть участь у процесах нітрифікації і денітрифікації, та рослинності 
водойм, які збільшують свою біомасу. Недостатня кількість кисню 
в цих системах зумовлює неможливість життя та збільшення процесів 
гниття. По-друге, наявність у атмосфері збільшеної кількості оксидів 
Нітрогену, які виділяються при спалюванні палива, призводить до 
того, що вони не тільки вимиваються опадами, утворюючи кислотні 
дощі,а й при взаємодії з продуктами неповного згорання вуглеводів 
призводять до фотохімічних смогів. По-третє, виробнича фіксація 
азоту для добування амоніаку і, у кінцевому варіанті, мінеральних 
добрив, зменшує кількість вільного азоту і збільшує кількість нітро-
геновмісних речовин, за кількістю не характерних для природи.
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Фосфор відноситься до елементів, які циркулюють у екосистемі 
лише за умови, якщо місця поглинання цих елементів і відкладання 
продуктів життєдіяльності, що їх містять, збігаються. Фосфор у при-
родних умовах завжди перебуває в дефіциті порівняно з іншими еле-
ментами-органогенами. Наприклад, співвідношення P до N у морях 
становить 1:23, річках і джерелах – 1:28, у біомасі – 1:16. Це спричиняє 
постійне обмеження біологічної продуктивності Землі [82].

Колообіг Фосфору в екосистемах відбувається під час переходу 
нерозчинного ортофосфат-іона РО4

3- у розчинні моногідрогенофос-
фат-іон НРО4

2- або дигідрогенофосфат-іон Н2РО4
-, які засвоюються рос-

линами. До тварин Фосфор потрапляє з рослинною їжею. Повертаю-
чись у ґрунт, рослинні та тваринні рештки і продукти життєдіяльності 
тварин у результаті біохімічних процесів, що відбуваються за участю 
ґрунтових бактерій, цей елемент переходить у фосфати. З часом спо-
луки потрапляють у воду.

Нині через виробництва фосфорних добрив, які широкого засто-
совуються у сільському господарстві, фосфоровмісних побутових 
препаратів, великої кількості продовольчих товарів і кормів, розвиток 
рибного господарства, різко порушився колообіг Фосфору. Унаслідок 
цього спостерігається фосфоризації як суходолу, так і водойм. Ви-
мивання фосфатів із ґрунтів і надходження їх у воду призводить до 
перевищення концентрації елемента. При цьому ґрунтова вода стає 
непитною, а у водоймах із часом припиняється життя [12; 13; 76]. 
Фосфор – найслабша ланка, яка забезпечує існування людини. На-
копичення органічних сполук Фосфору у літосфері в той час, коли 
Нітроген і Карбон розсіюються в газуватому стані в атмосфері, змен-
шує ймовірність синтезу органічних фосфоровмісних сполук. Пору-
шення колообігу цього елемента внаслідок необоротного насичення 
або навіть перенасичення екосистем може призвести до екологічної 
катастрофи [82].
Сульфур. Великий колообіг Сульфуру відбувається таким шляхом: 

у атмосфері містяться оксиди Сульфуру(IV, VI), сірководень, сірка, що 
є продуктами вулканічної діяльності та спалювання палива. Під час 
дощу ці сполуки потрапляють у ґрунт, водойми. Сульфіди металічних 
елементів, що містяться у ґрунті, під дією мікроорганізмів окисню-
ються до сульфатів.
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У малому колообігу сульфуробактерії відновлюють сульфати до 
сульфідів: SO4

2- → H2S, з яких утворюються рослинні сульфуровмісні 
амінокислоти, білки, у яких ступінь окиснення Сульфуру становить -2. 
З рослинною їжею цей елемент отримують тварини. Після відмирання 
рослинних і тваринних решток, у результаті складних перетворень, за 
участю мікроорганізмів з білків утворюється сірководень, який у по-
дальшому окиснюється до вільної сірки або сульфатів: H2S → S → SO4

2-.
Енергія, яка при цьому виділяється, затрачається на підтримання 

життєдіяльності сульфуробактерій. Із сірки далі формуються поклади 
сірки, а з сульфатів – гіпс CaSO4·2H2O, який знову потрапляє в коло-
обіг.

Порушення колообігу Сульфуру спричинене великими викидами 
SO2 під час роботи ТЕЦ та інших установок, у яких використовується 
паливо, що містить Сульфур. Самоочищення повітря від сульфур(IV) 
оксиду відбувається декількома шляхами: окисненням його до суль-
фур(VІ) оксиду; утворенням амоній сульфату під час взаємодії з амо-
ніаком повітря; поглинанням рослинами; осадженням сульфатних ае-
розолів. Варто зазначити, що окиснення SO2 до SO3 у повітрі під дією 
нітроген(IV) оксиду і вуглеводнів відбувається дуже швидко: під час 
туману чи дощу цей процес триває 1 год. Сульфур(VІ) оксид, сполу-
чаючись із парою води, що є в атмосфері, утворює аерозолі сульфат-
ної кислоти. Остання, випадаючи з осадами, призводить до порушень 
кислотного балансу вод, ґрунтів, загибелі рослин. Термін циклу від 
викиду SO2 до видалення аерозолю сульфатної кислоти становить 5-14 
діб [82].
Силіцій. Вивчення сполук цього елемента, силікатної кислоти та її 

солей, у курсі 10 класу пояснюється широким застосуванням останніх 
у промисловості та побуті. Розгляд колообігу Si у шкільній програмі 
не передбачено [191].

На нашу думку, необхідно ознайомити учнів з роллю цього еле-
мента в живій природі. У відомих органічних сполуках атом Силіцію 
зв’язаний безпосередньо з атомом Карбону. Силіцій входить до скла-
ду біомаси рослин (уміст у золі злакових культур досягає 18-20 %). 
Він зумовлює міцність і зменшує вилягання стебла [12]. Із унесенням 
у ґрунт розчинних солей Si поліпшується засвоєння фосфатів росли-
нами. Відомою є потреба тваринного організму в цьому елементі на 
стадії розвитку скелета.



160

За поширеністю в літосфері Силіцій займає 2-ге місце після Окси-
гену. Мінерали, що містять кварц, становлять 60 %. Під дією води, вуг-
лекислого газу, зі зміною фізичних параметрів (температури), процесів 
життєдіяльності мікроорганізмів відбувається вивітрювання мінералів 
і утворюються солі K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Fe3+. Ці сполуки, у свою 
чергу, утворюють колоїдні частинки, мул і пил, що здатні до йонного 
обміну, що створює хімічні умови для кореневого живлення рослин. 
У тваринних організмах Силіцій у незначних кількостях міститься 
у сполучних тканинах, нирках, підшлунковій залозі [12; 13].
Хлор є найважливішим із біоелементів серед галогенів. У складі 

хлоридів Na і К цей елемент бере участь у регулюванні осмотичного 
тиску клітини, водно-сольовому обміні, а у тваринних організмах – 
формуванні буферної системи крові, підтримує високу кислотність 
у шлунку тощо [13].

Крім елементів, що вивчаються за програмою, з розвитком про-
мисловості та сільського господарства в сотні разів зросла кількість 
розсіяних елементів, що веде до включення їх у харчові ланцюги.

Після вивчення колообігів можна зробити висновок, що внаслідок 
порушення рівноваги біогенні елементи, по-перше, накопичуються 
у ґрунтах; по-друге, видаляються з них; по-третє, у харчових ланцюгах 
з’являються нові не характерні для них елементи. У першому випад-
ку відбувається утворення карбоновмісних покладів (торф, вугілля, 
нафта). У другому – вимивання елементів призводить до збіднення 
ґрунтів. У третьому – змінюється елементний склад живої речовини 
[76, с. 8].
Тема 2. «Металічні елементи та їхні сполуки». Питання «Мета-

лічні елементи у природі» тісно пов’язане з питанням «Місце мета-
лічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, 
металічний зв’язок» [191].

Елементи, що вивчаються в цій темі, належать до s- (Na, K, Mg, 
Ca), р- (Al) і d-елементів (Fe).

Катіони s1-елементів, як Na+ і K+, мають найменший заряд (+1) і 
найбільший радіус. Це пояснює той факт, що вони не лише самі не 
поляризуються, а й мають малу поляризувальну здібність. Висока по-
лярність зв’язків солей Натрію і Калію зумовлює їх розчинність у воді.

Вибір цих металічних елементів у шкільному курсі з екологічного 
погляду пояснюється тим, що вони мають найбільше значення для 
живих організмів. Біологічний колообіг K складається із засвоєння
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 рослинами розчинних калієвих солей, потрапляння їх з рослинною 
їжею в організм тварини та після її смерті – знову у ґрунт. Na потра-
пляє як до тваринного, так і рослинного організмів з розчином на-
трій хлориду. Різну біологічну дію цих лужних елементів пояснюють 
різною кількістю електронних рівнів у їхніх атомах: катіони Na+, які 
мають 3 електронні оболонки, містяться у позаклітинній рідині та 
беруть участь у процесах, що відбуваються на зовнішній поверхні 
клітин; катіони К+ мають 4 електронні оболонки та містяться у плазмі 
клітин, зумовлюючи внутрішньоклітинну активність. Подібність у бу-
дові не зумовлює взаємозамінності цих елементів. Якщо катіон Калію 
є активатором понад 60 ферментів усередині клітини, то катіон Натрію 
пригнічує дію К+-залежних ферментів і навпаки [12].

Пов’язуючи знання з біології про будову та функції органоїдів клі-
тини зі знаннями учнів з фізики (газові закони, осмос, дифузія) і ви-
вченням теми «Натрій. Калій», можна показати взаємозалежність і вза-
ємодоповнення, не тільки фізико-хімічних і біохімічних процесів, а й 
характеристик середовища та будови і властивостей хімічних елемен-
тів. Однак слід нагадати, що у природі неможлива взаємозамінність 
її компонентів без руйнування системи. Прикладом цього є сольовий 
обмін у клітині, що відбувається за участю Натрію і Калію. Вибіркова 
проникність клітинної мембрани відносно йонів цих елементів зумов-
лює різницю концентрацій Калію і Натрію всередині та ззовні клітини. 
Перенесення К+ і Na+ крізь мембрану здійснюється за допомогою двох 
процесів: 1) полегшеною дифузією – рухом йонів крізь напівпроник-
ну мембрану з ділянки, де концентрація більша, у ділянку, де вона 
менша; 2) активним транспортом – перенесенням йонів з ділянки, де 
концентрація менша, у ділянку, де вона більша за рахунок енергії, що 
вивільняється під час гідролізу АТФ (так званий натрієвий насос) [12]. 
Одночасна узгоджена дія цих процесів дає змогу підтримувати сталий 
склад внутрішньоклітинного розчину. Будь-який збій у роботі цієї сис-
теми порушує сольовий обмін усього організму, а це призводить до 
захворювання. Розглянутий окремий випадок можна поширити на всю 
біосферу: відсутність, недостатність або перевищення норми вмісту 
окремих елементів у земній корі призводить до порушення циклів їх 
колообігу. Оскільки всі процеси у природі взаємопов’язані, то можна 
з упевненістю сказати, що збій в одному місці рано чи пізно призведе 
до ланцюгових змін у всій біосфері [12].
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Кальцій. Магній. Ці біогенні елементи відносяться до s2-елемен-
тів. Їхні катіони за рахунок збільшення заряду ядра (+2) і зменшення 
радіуса йона порівняно з лужними елементами мають сильніші поля-
ризувальні властивості. Саме цим пояснюється збільшення міцності 
хімічного зв’язку і зменшення розчинності солей: утворюються мало-
розчинні та нерозчинні карбонати, оксалати, сульфати тощо.

Колообіг цих s-елементів відбувається таким чином. Первинне 
джерело Кальцію і Магнію – це силікатні й алюмосилікатні гірські 
породи, що в процесі вивітрювання розчиняються у воді і засвоюються 
живими організмами. Кальцій, що міститься у Світовому океані, за-
трачається на побудову мінеральної основи клітинних стінок рослин, 
черепашок, скелетів і панцирів морських і прісноводних організмів. 
Після відмирання останніх за десятки мільйонів років утворюються 
карбонатні породи [13]. Карбонати Кальцію і Магнію, під дією води, 
що містить розчинний вуглекислий газ, у вигляді гідрокарбонатів пе-
реходять у розчинний стан. У такому вигляді йони Ca2+ i Mg2+ надхо-
дять до живого організму.

Треба відмітити особливу роль Магнію в біохімії рослин і плане-
тарному масштабі. Мається на увазі комплексна сполука Магнію — 
хлорофіл, що є найважливішою частиною фотосинтетичного апарату 
рослинної клітини. Як зазначав В. І. Вернадський, «Ми знаємо в біос-
фері одну єдину реакцію… виділення вільного кисню хлорофільними 
пластидами земних організмів,.. яка дає значні маси вільного кисню 
у складі атмосфери» [38, с. 56]. Крім того, катіон Mg2+ активує фер-
менти, які беруть участь у перенесенні фосфатних груп, синтезі й 
розкладі АТФ, перетворенні багатьох вітамінів тощо.

Кальцій відіграє важливу роль в обміні тваринного організму: 
впливає на функціонування більшості білків і ферментів; стабілізує 
зсідання крові. Порушення балансу Са в організмі призводить до ба-
гатьох захворювань, наприклад: зменшення кількості цього елемента 
в кістковій тканині – до деформації кісток; збільшення нерозчинних 
солей – до утворення каменів у нирках.
Алюміній. Металічні р-елементи у програмі 10 класу представлено 

Алюмінієм, третім за розповсюдженістю у літосфері. Він трапляється 
у вигляді вже зазначених алюмосилікатів. Далі колообіг відбувається 
так само, як у Магнію та Кальцію. Після вивітрювання і розщеплення під 
дією кислот ґрунту він переходить у розчинні сполуки та засвоюється 
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рослинами. До тваринного організму Алюміній потрапляє з рослин-
ною їжею. Після відмирання тваринних і рослинних решток знову по-
трапляє у ґрунт. Уміст сполук Al залежить від кислотності ґрунтових 
розчинів: у кислих ґрунтах концентрація Al3+ становить 5,7 мг/л при 
рН 4,4, у нейтральних – приблизно 0,4 мг/л [13]. Розчинні сполуки 
Алюмінію швидко поглинаються рослинами. Якщо рослина росте на 
кислих ґрунтах, то це призводить до перенасичення Алюмінієм (має 
токсичну дію). Цей факт доводить, що у самій природі спостерігається 
отруєння ґрунтів, рослин і тварин.

У живому організмі Алюміній входить до складу тканин і міжклі-
тинних розчинів, але біологічно активні його сполуки не виявлено, і 
тому роль у житті організму не вивчено (хоча відомі органічні спо-
луки Алюмінію, що містять карбоксильні та фенольні функціональні 
групи) [12].
Ферум, як і всі d-елементи, проявляє змінну валентність і, відпо-

відно, різні ступені окиснення. Ці властивості атома пов’язані з неза-
вершеним передостаннім d-електронним підрівнем.

У природі Fe за розповсюдженістю посідає 4-те місце. За кількістю 
у ґрунті він належить до макроелементів, а за значущістю для рослин 
і тварин посідає перехідне місце між макро- і мікроелементами. Кис-
лотність ґрунтів, як і у випадках з іншими металічними елементами, 
впливає на розчинність солей Fe2+: у лужному середовищі – солі ви-
падають в осад, а в кислому, як і в присутності відновників,— розчи-
няються. У кислих ґрунтах з низьким вмістом кисню зростає концен-
трація йонів Fe2+, які в надлишку є токсичними для рослин. І, навпаки, 
на нейтральних і слаболужних карбонатних ґрунтах рослини можуть 
відчувати дефіцит цього елемента [12].

Біологічний колообіг Феруму складається з: окисно-відновної та 
комплексоутворювальної діяльності бактерій, які переводять сполу-
ки Феруму в розчинний стан; засвоєння цих сполук рослинами; над-
ходження з рослинною їжею до організму тварин; після відмирання 
живих організмів їх рештки переробляються мікроорганізмами ґрунту. 
Частина з ферумовмісних сполук переробляється бактеріями на міне-
рали, а решта повертається в колообіг.

Важливо відмітити роль Феруму у фотосинтезі та диханні рослин 
і тварин. У рослин саме завдяки тому, що Fe2+ легко перетворюється 
в Fe3+, Ферум є електричним мостом, яким електрон переходить від 
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збудженого світлом хлорофілу до окисника. Недостатня кількість Fe 
знижує інтенсивність утворення кисню і синтез глюкози, а Mg приво-
дить до зменшення інтенсивності синтезу хлорофілу, що бере участь 
у цьому процесі. Звідси можна зробити висновок: різні металічні еле-
менти у процесі фотосинтезу тісно взаємозв’язані. У високорозвине-
них тварин Ферум входить до складу гемоглобіну, який переносить 
молекулярний кисень до клітин і виносить продукт окиснення – вуг-
лекислий газ.

Отже, рослини, тварини і ґрунтовий покрив на суші утворюють 
складну світову систему, яка формує біомасу, зв’язує та перерозподі-
ляє сонячну енергію, Карбон атмосфери, воду, Оксиген, Гідроген, Ні-
троген, Фосфор, Сульфур, Кальцій та інші елементи, що беруть участь 
у життєдіяльності організмів. Рослини, тварини і мікроорганізми вод-
ного середовища, утворюючи другу планетну систему, виконують ту 
саму функцію зв’язування сонячної енергії та біологічного колообігу 
елементів, речовин, енергії.

Курс хімії 11 класу містить шість тем: «Теорія будови органіч-
них сполук», «Вуглеводні», «Природні джерела вуглеводнів та їх 
переробка», «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки», 
«Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на 
їхній основі», «Роль хімії в житті суспільства» [191]. Вважаємо за 
необхідне зазначити, що у шкільному курсі «Екологія», який ви-
кладається в 11 класі, лише одна з восьми тем має відношення до 
екології: «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії». Усі 
інші – до природокористування. Таким чином, завершуючи навчання 
в середній школі, учні можуть скласти уявлення про екологію як про 
науку, що вивчає охорону навколишнього середовища та раціональне 
приодокористування. Тому викладання хімії у випускному класі має 
дуже важливе завдання: забезпечення екологічного стилю мислення 
й поведінки учня і формування його екологічної культури. Однак 
зміст програми академічного рівня та кількість годин у 11 класі не 
дають змоги розглядати суто екологічні питання, тобто ті, що пов’я-
зані з колообігом речовин і енергії, у кожній із тем, що вивчаються. 
Тому розглядаються питання раціонального природокористування 
й охорони природи, які, разом з екологією, є складовими загальної 
екології цивілізації. Треба мати на увазі, що ефективність заходів з 
охорони навколишнього середовища характеризуються такими оз-
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наками: скорочення споживання природних ресурсів на одиницю 
продукції; підвищення екологічності продукції (можливості природ-
ного колообігу її складових), що випускається; зниження забруднен-
ня (або концентрації речовин у ньому) довкілля викидами, стоками, 
відходами, фізичними випромінюваннями; поліпшення стану сере-
довища існування людей [54].

У темі «Теорія будови органічних сполук» розглядається залеж-
ність властивостей речовин від складу та хімічної будови молекул, 
де є можливість розкрити закономірність зв’язку, що, за словами 
В. В. Докучаєва, існує між силами, тілами і явищами, між мертвою 
та живою природою. Цей факт ілюструється проведенням паралелі 
між зміною властивостей, що спостерігаються при зміні молекулярної 
будови ізомерів і гомологів органічних сполук і порушенням обміну 
речовин у живих організмах при заміщенні елементів на клітинному 
рівні (наприклад, Кальцію на Стронцій у кістковій тканині).

Змістом теми «Вуглеводні» передбачається вивчення таких питань, 
як: хімічні властивості алканів, алкенів, алкінів, ароматичних вугле-
воднів, на прикладі бензену; їх добування і застосування; поняття про 
хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля; взаємозв’язок 
між вуглеводнями.

Зупинимося на вивченні поняття про хімічні засоби захисту рос-
лин і їхнього впливу на довкілля. Застосування пестицидів (хімічних 
засобів захисту рослин) у сільському господарстві сприяє зниженню 
втрат урожаю від шкідників, хвороб, бур’яну тощо, дає змогу зберігати 
1/3 урожаю та значно скоротити працю з догляду за посівами. Є дані, 
що при несистематичній обробці сільськогосподарських культур від 
хвороб і шкідників можна зібрати не більше 22 % урожаю капусти, 
10 % яблук, 9 % персиків тощо [76]. Виробництво і застосування різно-
манітних хімічних сполук у сільському господарстві (добрив і пести-
цидів) постійно збільшується, що супроводжується їх розсіюванням 
у повітрі, накопиченням у ґрунті, змиванням у водойми. Пестициди 
є найнебезпечнішими серед забруднювачів довкілля. Для їх характе-
ристики існує кілька класифікацій, одна з яких – гігієнічна – має дві 
ознаки для подальшої класифікації. Cеред них – оцінка небезпечності 
(токсичності) сполук для біологічних об’єктів. Пестициди підрозді-
ляються на чотири класи небезпечності: I – надзвичайно небезпечні; 
II – небезпечні; III – помірно небезпечні; IV – малонебезпечні.
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Віднесення пестициду до конкретного класу небезпечності ґрунту-
ється на принципі комплексної оцінки властивостей з урахуванням лімі-
туючого критерію шкідливості, тобто оцінка здійснюється за критерієм, 
що визначає найбільшу небезпеку пестициду для здоров’я людини.

Друга ознака для гігієнічної класифікації – здатність до накопичен-
ня в організмі, летючість і стійкість до розкладу на нетоксичні компо-
ненти. Маючи високу біологічну активність, пестициди здатні нега-
тивно впливати на організм людини і викликати отруєння. Необхідно 
відмітити, що основними забруднювачами довкілля є хлорорганічні 
пестициди, на першому місці серед яких стоїть ДДТ (4,4/-дихлорфе-
нилтрихлоретан) і його метаболіти. Хоча виробництво цих сполук 
зменшено, а в деяких країнах повністю зупинено, їх циркуляція в на-
вколишньому середовищі триває. Наприклад, з 4,5 млн т ДДТ, ви-
робленого за 20 років, з 1950 р. до 1970 р., 2/3 усе ще перебувають 
у біосфері. На територію держав СНГ щорічно потрапляє 500 т ДДТ 
і 400 т його метаболітів [76, с. 152].

Одним зі шляхів поліпшення ситуації, що склалася, є захист до-
вкілля від дії пестицидів: використання біологічних методів боротьби 
зі шкідниками; обмеження або заміна використання хімічних сполук 
агротехнічними прийомами; синтез препаратів нового покоління, які 
були б нестійкими та швидко розкладалися в природних умовах; від-
мова застосування препаратів з метою профілактики.

Наступною темою є «Природні джерела вуглеводнів та їх перероб-
ка». Одним із питань колообігу речовин можуть бути теорії походжен-
ня нафти, які важливі не лише для пояснення шляхів перетворення 
речовин, а й для ефективності пошуків нових сировинних ресурсів та 
передбачення їх вичерпності. На сьогодні існує дві взаємовиключні 
теорії – біогенна та абіогенна.

Біогенна теорія, визнаючи всі паливні копалини (нафту, газ, асфаль-
ти, вугілля, горючі сланці) генетично близькими утвореннями, пояс-
нює їх походження перетворенням (біохімічним і хімічним) залишків 
живих організмів. Прибічником цієї теорії був великий В. І. Вернад-
ський, який на основі відомих на той час даних зробив висновок про 
те, що «нафти — тіла, що мають оптичну будову, з різкою відміною 
правого і лівого антиподів. Різко у природі переважають праві нафти. 
Такого характеру сполуки Карбону утворюються лише у біосфері і 
тільки живою речовиною» [38, с. 193]. Для прихильників біогенного 
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генезису головне – хімічна подібність нафти і живої речовини. Сучасні 
методи ізотопних біохімічних досліджень також доводять біогенне 
походження всіх нафт: співвідношення ізотопів Карбону в них таке 
саме, як і в живій речовині біосфери. Воно різко відрізняється від 
співвідношення цих ізотопів у мантійному Карбоні, склад якого визна-
чено за аналізом алмазів [197]. Основний висновок: пошук паливних 
копалин треба проводити в осадових породах.

Суть абіогенної (мінеральної) теорії: нафтогазоутворення є при-
родним процесом – дегазацією ядра Землі. Компонентами газів, що 
утворюються, є СО2, H2S, H2, N2 і вуглеводні. Так, Д. І. Менделєєв на-
голошував на тому, що нафтоутворення є результатом природних про-
цесів (геологічної, геохімічної та хімічної еволюцій), що відбуваються 
як на поверхні, так і надрах Землі. Для прихильників мінерального 
генезису головним є фізична можливість акумуляції нафти у великі 
накопичення тільки вертикальними потоками, що йдуть із глибини. 
За цією теорією пошуки нафти і газу слід вести в зонах геологічних 
розломів. Одним із важливих доказів абіогенного походження вугле-
воднів є нафтогазопрояви різноманітних видів і масштабів. Напри-
клад, на Українському кристалічному щиті газорідинні включення, 
які містять метан, виявлені в кристалічних породах Коростенського і 
Корсунь-Новомиргородського масивів, на Завалівському графітовому 
родовищі, Криворізькому залізорудному басейні (де на шахтах бага-
торазово спостерігалися притоки горючого газу, аналіз яких показав 
уміст до 80 % метану і до 4 % важких вуглеводнів). Відомі факти 
викидів з курильського вулкана Тятя абіогенних амінокислот (алані-
ну, аспарагінової та глютамінової кислот, треоніну, серину, валіну і 
цистину). За останніми даними досліджень за відсутністю вільного 
реакціоного об’єму за 1000-1300 °С нафта і метан повинні зберігатися 
надто довго. За більш високих температур можуть існувати їх основні 
структурні форми – радикали: метин (СН), метилен (СН2), метил (СН3) 
і Карбон. Їх сполучення і різні кількісні співвідношення визначають 
як величезну кількість представників різних класів вуглеводнів, так і 
єдність основних властивостей і загальну основу нафти всіх родовищ 
[139].

Необхідно відзначити небезпеку забруднення довкілля для всіх 
водних організмів. Джерела забруднень нафтою світових водойм по-
дано в таблиці 4 [192, с. 82].
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Таблиця 4
Джерела забруднення нафтою світових водойм.

Загальна кількість 2-5 млн. т на рік
Джерело забруднення У % загальної кількості

Річковий сток 41

Перевезення морем (аварії та 
нормальні робочі операції)

20

Природні виливи нафти з дна океану 15

Стічні води 12

Добування нафти на морі 5

Випадання з атмосферними опадами 4

Стік з міських територій 3

Тема «Оксигеновмісні сполуки» передбачає розгляд питання от-
руйності спиртів, їх згубної дії на організм людини. Зважаючи на те, 
що будь-яка зміна концентрації сполук при обміні речовин в організмі 
порушує їх природний колообіг, можна передбачити зміни в загаль-
ному колообігу речовин у природі. Таким чином, постійне вживання 
етанолу, який є проміжним продуктом метаболізму вуглеводів, при-
водить до виключення частини ферментів, які відповідають за цей 
процес. При цьому порушується енергетичний баланс в організмі, що 
веде до виникнення алкогольної залежності (потреби організму у чи-
стому продукті – спирті, за умови неможливості повністю перетравити 
вуглеводи).

Наступне питання теми, яке належить до загальноекологічних, 
є охорона довкілля від промислових відходів, які містять фенол. Ця 
сполука, що міститься у стічних водах нафтопереробних і нафтохі-
мічних заводів, підприємств органічного синтезу, коксохімічних, га-
зосланцевих тощо, є отрутою, яка у вигляді розчину застосовується 
як антисептик.

Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами 
повинен розглядатися відповідно до вивчення їх складу. Як відомо, 
у чистому вигляді синтетичні мийні засоби не мають високої мийної 
здатності. Тому до складу пральних порошків і рідких засобів для 
миття додаються інші сполуки: електроліти (нейтральні та лужні 
солі), відбілювачі, стабілізатори піни тощо. Саме наявність фосфатів 
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(триполіфосфату, тринатрійфосфату, гексаметафосфату), які у складі 
лужних солей посилюють емульгуючу здатність і колоїдну структуру 
мийних розчинів, викликає занепокоєння у екологів тим, що накопи-
чення їх у водоймах веде до забруднення і загибелі водних організмів.

3.7. Ознайомлення учнів із сучасними технологіями
Цивілізаційний розвиток останніх десятиріч тісно пов’язаний з 

успіхами хімії як науки і виробництва, зокрема синтетичної хімії. 
У змісті хімічної освіти завжди приділялась увага сучасним досяг-
ненням науки і технології. І нині, хоча програми, підручники та по-
сібники об’єктивно не встигають за бурхливим розвитком наукової 
та технологічної думки, навчання хімії не може бути інформаційно 
ізольованим від новітніх досягнень у різних галузях. 

На думку дослідників, головним полігоном діяльності науки й 
освіти у ХХІ ст. стане наносфера. Нині йдеться про появу нових га-
лузей – нанонауки, наноінженерії, нанотехнології, наноелектроніки, 
нанохімії. Насправді людство має справу з наноматеріалами вже кілька 
тисячоліть. Саме наночастинки у складі сплавів міді мають здатність 
зміцнювати ці сплави, що й дало змогу свого часу виготовляти бронзо-
ві мечі, сокири, шлеми. Виплавляння звичайної сталі – також нанотех-
нологічний процес. І сучасна порошкова металургія послуговується 
наночастинками. Потрапивши між частинками більших за розмірами 
порошинок, наночастинки починають плавитися першими, тим самим 
заповнюючи пори і зміцнюючи матеріал, що утворюється в результаті 
такого процесу. Наночастинки у складі фарби розкладають сонячне 
світло на спектр, і така фарба, нанесена на поверхню, наприклад ав-
томобіля, виграє всіма кольорами веселки.

Усе це належить до галузі прикладної нанотехнології, що має спра-
ву з частинками нанорозмірів. Нині ж ідеться про розвиток фундамен-
тальної нанонауки, яка передбачає свідоме, контрольоване «управлін-
ня» окремими атомами. Власне хімія цим займалася завжди: з атомів 
збирала молекули, з малих молекул – більші і т. д. На думку лауреата 
Нобелівської премії з хімії 1981 р. Р. Хоффмана, у нанотехнологіях 
люди знайшли нову назву для традиційної хімії. Цілком логічно, що 
місцем ознайомлення учнів із наноматеріалами є курс хімії. Водночас 
постає проблема, як включити нові знання до його змісту, не спричи-
нивши перевантаження. На нашу думку, це можна зробити, залучаючи 
міжпредметні резерви природничих навчальних курсів.
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Навчальна програма дає змогу ввести поняття з наноматеріалів 
під час узагальнення знань з хімії в 9 класі. Можна розглянути на-
нонапрям як перспективний у розвитку науки і технології. На цей 
час учні вже мають уявлення про нанорозміри, знають, що префікс 
нано- позначає одну мільярдну частину метра (10-9), їм відомі дов-
жини одинарного, подвійного, потрійного ковалентних зв’язків у мо-
лекулах вуглеводнів, що вимірюються в частках нанометра. Отже, 
вони можуть зробити висновок, що розмір наночастинки сумірний 
з розміром атомів і молекул.

Для кращого уявлення про нанорозміри бажано порівняти розміри 
реальних обʼєктів, виміряні в нанометрах: товщина волосини – 50000 
нм, еритроцит –7000 нм, бактерія –1000 нм, вірус – 100 нм, товщина 
ДНК – 2,5 нм, молекула аспірину – 1 нм.

Доцільно поставити учням кілька запитань і завдань: зʼясувати за 
тлумачним словником значення префікса нано-; що таке нанометр?; 
які параметри молекули речовини вимірюються в нанометрах? Далі 
з’ясовується, що до наночастинок відносять такі, що мають розміри 
від 1 до 100 нм.

На цьому етапі навчання розглядається лише загальна (на рівні 
констатації) перспектива застосування наноматеріалів у електроніці 
(завдяки мініатюризації комп’ютерної техніки), фармакології (нові 
форми ліків), медицині (діагностика і лікування, зокрема, транспор-
тування ліків до хворого органа).

 Наступне ознайомлення з наноматеріалами може відбутися під 
час вивчення алотропії Карбону в 10 класі. У підручниках є інфор-
мація про таку алотропну форму Карбону, як фулерен. Це порівняно 
нова форма існування Карбону, що об’єднує сполуки, до складу яких 
входять 60 і більше атомів Карбону. Фулерен С60 складається з 20 шес-
тичленних і 12 п’ятичленних циклів і за формою нагадує футбольний 
м’яч, тому дістав іншу назву – футболен. Добувають його з графіту. 
Особливість фулерену – наявність внутрішньої порожнини, у якій мо-
жуть «поселитися» атоми металічних, інертних елементів, Нітрогену.

Учням може бути цікаво, що фулерени – не лише плід хімічного 
синтезу, їх виявили і в природі, зокрема в метеоритах, а також у складі 
мінералів на місцях падіння космічних тіл. Схожі на фулерени струк-
тури знайдено і в живих істот, у продуктах їх життєдіяльності [96; 
102].
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Далі можна повідомити, що ще однією формою існування Карбону 
є карбонові нанотрубки, тобто вуглець із трубчастими молекулами. 
Учні можуть уявити їх утворення шляхом згортання тонкого графіто-
вого шару у формі трубки. Останнє відкриття в серії алотропів Кар-
бону – графени [87–89].

Цікаво, що про можливість існування Карбону з трубчастими моле-
кулами йшлося у статті М. Ю. Корнілова, професора Київського дер-
жавного університету ім. Тараса Шевченка, надрукованій у журналі 
«Химия и жизнь» ще в 1985 році. Перше повідомлення про добу-
вання в Японії нанотрубок з графіту опубліковано 1991 р. в журналі 
«Nature», як водиться, без посилання на попередню статтю.

Застосування наноматеріалів докладніше можна розглянути під час 
вивчення теми «Роль хімії в житті суспільства» (11 клас). На цьому 
етапі навчання доцільною буде самостійна робота учнів із додатковою 
літературою та оприлюднення здобутої інформації на уроці.

Ознайомлення з сучасними матеріалами передбачено програмами 
з хімії всіх рівнів, отже, є достатньо можливостей для докладнішого 
вивчення складу, будови, властивостей, застосування наноматеріалів. 
Доцільно робити це на міжпредметній основі, залучаючи знання учнів 
з фізики.

 Слід розглянути вплив нанорозмірів передусім на фізичні власти-
вості речовин. Зменшення розміру структурних частинок спричиняє 
зміну кристалічної структури, а отже, таких фізичних властивостей 
речовин, як температури плавлення, кипіння, тепло- та електропро-
відність, оптичні й магнітні властивості. З курсу фізики учні знають, 
що магнітні, електричні, оптичні властивості матеріалів є результатом 
колективної взаємодії частинок у твердому тілі, але під час переходу 
від об’ємної фази до наночастинок атомарних розмірів зростає кіль-
кість поверхневих атомів, збільшується питома поверхня матеріалу. 
Отже, за певного критичного розміру частинок з’являються властиво-
сті, відмінні від властивостей речовини в об’ємній фазі. Проте ці зміни 
не можна пояснити лише значним зростанням кількості поверхневих 
атомів. Мають місце й квантово-механічні ефекти, коли класичні фі-
зичні закони поступаються законам квантової механіки.

Наноструктури складаються з десятків чи сотень атомів, а мате-
ріали, побудовані з них, володіють винятковими властивостями, не-
баченими у природі. У профільній школі може йтися про унікальні 
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властивості карбонових нанотрубок як найтонших і найміцніших 
у світі. Поперечний переріз нанотрубок становить від 0,7 до 25-30 нм. 
Стінки трубок сітчасті, побудовані з шестигранних комірок, утворених 
атомами Карбону, як у графіту. Учні можуть самостійно припустити, 
що атоми Карбону перебувають у нанотрубках, як і в графіті, у стані 
sp2-гібридизації.

Кілька років тому вчені виявили ще одну цікаву структуру з атомів 
Карбону, названу «гороховим стручком». Це нанотрубки, у порожни-
нах яких містяться молекули фулеренів, як горошинки у стручку.

Крім унікальних напівпровідникових властивостей, нанотрубки 
мають велику гнучкість і міцність (завдяки міцним міжатомним зв’яз-
кам і водночас ажурній структурі, отже, низькій густині), а також хі-
мічну інертність. Вироби з них будуть надміцні, надгнучкі й надлегкі.

Відомо багато речовин у нанокристалічному стані та матеріалів на 
їхній основі: металів, сплавів, карбонових сполук. Учні мають знати, 
що нині відомі наноструктури майже всіх хімічних елементів, але най-
краще вони вивчені для Карбону – фулерени й карбонові нанотрубки.

Нанотехнологія є способом створення наноструктур з необхідними 
характеристиками. Вивчення механізмів поведінки наносполук слу-
гує розкриттю процесів функціонування живих організмів на моле-
кулярному рівні, а це дасть змогу піднести на новий якісний рівень 
діагностику та лікування від хвороб. З наноструктурами пов’язують 
прорив у лікуванні раку. Наприклад, за допомогою магнітного поля 
магнітні наночастинки можна транспортувати в область ракової пух-
лини, викликати підвищення температури до 43-44 оС, що приведе до 
загибелі клітин. Важко переоцінити значення наноматеріалів у галузі 
інформаційних технологій, лазерної техніки. Наприклад, наномате-
ріали можуть використовуватись як носії інформації з надвисокою 
щільністю запису.

Нанотехнології на лише дають змогу отримати унікальні матеріали, 
вони змінюють наукові уявлення про навколишній світ на атомному, 
молекулярному та супрамолекулярному рівнях організації речовини. 
Про це може йтися під час узагальнення знань з питання «Рівні струк-
турної організації органічних речовин». Протягом вивчення курсу 
хімії учні розвивають свої уявлення про будову речовин, дізнають-
ся, що взаємодія між структурними частинками визначає структуру 
та властивості хімічних сполук. Наносполуки є проявом залежності 
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властивостей речовин від розмірів (масштабу) структурних частинок, 
між якими діють як ковалентні, так і нековалентні сили. Учні можуть 
зробити висновок про ще один доказ фундаментальності залежності 
склад – будова – властивості речовин.

Під час ознайомлення з сучасними досягненнями науки і техніки 
доцільно спонукати учнів до самостійного пошуку інформації про 
наноматеріали, підготовки комп’ютерних презентацій, рефератів, до-
повідей і обговорення їх змісту з однокласниками, участі в міжпред-
метних уроках-конференціях тощо.

3.8. Хімічний експеримент у навчанні хімії
Навчальний хімічний експеримент є специфічним методом навчан-

ня. Під час спостереження й самостійного виконання дослідів учні 
досліджують конкретні об’єкти хімічної науки та самостійно спосте-
рігають перетворення одних речовин на інші. У такий спосіб відбу-
вається пізнання ними багатоманітної природи речовин, накопичення 
фактів, на основі аналізу яких роблять узагальнення, формулюють 
висновки, пересвідчуються в можливості керувати складними хіміч-
ними процесами [188, с. 33].

Хоча змістове наповнення експериментальної частини програми 
з хімії для старшої школи не зазнало кардинальних змін порівняно з 
програмами попередніх років, методичні підходи до проведення на-
вчального експерименту потребують суттєвого оновлення. Ідеться, 
передусім, про формування ключових компетентностей старшоклас-
ників засобами навчального хімічного експерименту. 

Вивченню хімії елементів у 10 класі передує повторення основних 
питань курсу хімії основної школи. Важливо, щоб учні не лише прига-
дали властивості представників основних класів неорганічних сполук 
і залежність властивостей вищих оксидів хімічних елементів та їхніх 
гідратів, а також летких сполук елементів із Гідрогеном, а й укотре 
пересвідчилися в непересічному значенні хімічного експерименту як 
методу пізнання. Досягненню цієї мети сприяє виконання лаборатор-
ного досліду «Визначення йонів H+, OH-».

Дидактична мета лабораторних дослідів зазвичай полягає в на-
буванні нових знань під час вивчення нового матеріалу. Однак цей 
дослід не є новим для десятикласників – адже у 8 класі вони вчилися 
розрізняти розчини кислот і лугів за допомогою індикаторів, а в 9 класі 
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пересвідчилися, що зміни забарвлення цих речовин-визначників 
зумовлені наявністю у водних розчинах катіонів Гідрогену й гід-
роксид-аніонів. Традиційна методика проведення цього досліду не 
становить складнощів навіть для вчителя-початківця. Виконання до-
сліду передбачає повторення правил безпечного використання лабора-
торного обладнанням й реактивів, насамперед їдких – водних розчинів 
кислот і лугів. Щоб актуалізувати наявні в учнів знання й експеримен-
тальні вміння, учитель може наживо продемонструвати цей дослід або 
показати його відеозапис. В обох випадках потрібно залучити учнів 
до обговорення безпечної техніки виконання експерименту.

Важливо також привернути увагу десятикласників до необхідності 
обережного поводження в побуті з хімікатами, що містять кислоти 
та луги. Тому плідною буде дослідницька робота з визначення за до-
помогою індикаторів катіонів Гідрогену й гідроксид-аніонів у складі 
популярних побутових хімікатів. Ідеться про засоби для видалення 
вапнякового нальоту та іржі з поверхні сантехнічних виробів, очищен-
ня від жирових забруднень поверхонь кухонного обладнання.

Цю роботу доцільно організувати у малих навчальних групах із 
наступною презентацією та узагальненням здобутих результатів. За-
для безпеки учнів для дослідження видають розбавлені водні розчини 
побутових хімікатів, зразки яких в оригінальній упаковці слід виста-
вити на демонстраційному столі або спеціальному стенді. Як варіант 
можлива також демонстрація учням віртуальної колекції хімікатів за 
допомогою мультимедійного проектора та інтерактивної дошки.

Варіантом оприлюднення й усуспільнення результатів групової 
роботи є учнівський демонстраційний експеримент, наочність якого 
можна істотно поліпшити, якщо застосувати документ-камеру [125]. 
Це особливий клас телевізійних камер, призначених для передавання 
зображень у електронній формі. Їхнє використання забезпечує одер-
жання чіткого зображення практично будь-якого об’єкта, у тому числі 
й трьохмірного, та транслювання в режимі реального часу. За такого 
підходу робота істотно пришвидшується, підвищується інтерес до ви-
конання експерименту та відповідальність за його результати – адже 
між групами юних дослідників виникає елемент змагання.

Виконання старшокласниками цього та інших лабораторних дослі-
дів дає можливість встановити зв’язок хімії з повсякденним життям 
людини, висвітлити роль цієї науки в житті суспільства.
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Приклади експериментальних задач
• Доведіть, що рідкі засоби «Сіліт» для видалення накипу та 

«Йорж» для чищення сантехніки містять катіони Гідрогену.
• Доведіть, що рідкі засоби «Кріт», «Tiret», «Містер Мускул» 
для очищення засмічених каналізаційних труб містятьть гід-
роксид-аніони.

• Дослідіть виданий вам водний розчин побутового хімікату. Які 
йони він містить – катіони Гідрогену чи гідроксид-аніони?

Важливо, що спостереження за змінами кольору індикатора є ці-
леспрямованими, адже учні вже вміють розрізняти кислоти і луги, 
визначати наявність катіонів Гідрогену й гідроксид-іонів у розчинах 
традиційних реактивів. Коли об’єктом дослідження стають нові об’єк-
ти, результати експериментування з ними створюють підґрунтя для 
висунення гіпотез щодо складу засобу побутової хімії та дають мож-
ливість робити певні узагальнення. Учні доходять висновку: засоби 
для чищення сантехніки, видалення накипу містять катіони Гідрогену, 
а засоби для очищення засмічених каналізаційних труб – гідроксид-і-
они. Тому ті й інші потребують обережного поводження. Така органі-
зація експерименту дає можливість реалізувати проблемний і дослід-
ницький підходи, формувати методологічну грамотність учнів, що є 
однією з умов досягнення науковості змісту шкільного предмета хімії. 
Адже учні ознайомлюються не з готовими висновками, а передусім із 
методами дослідження.

У цьому експерименті закріплюються найпростіші уміння хіміч-
ного експериментування: поводження з сильнодіючими речовинами, 
розпізнавання речовин за допомогою якісних реакцій. Забезпечується 
повторюваність дослідів, адже експеримент ужиткової спрямованості 
не заперечує традиційного, а гармонійно доповнює та збагачує його. 
У такий спосіб створюються умови одержання учнями достатньої 
кількості вражень для відповідних асоціацій. Ці враження підкріплю-
ються естетичним задоволенням від привабливого вигляду упаковки 
засобів побутової хімії та її різнобарвного вмісту.

Учні відчувають причетність до наочних яскравих змін індикатор-
ного папірця, що відбуваються в процесі експериментування. Вони 
переконуються в особистій спроможності прогнозувати результати 
досліду на основі аналізу інформації, адресованої виробником спожи-
вачеві. За потреби школярі здатні компенсувати брак такої інформації 
власними свідомими дослідженнями, оскільки не лише почуваються 
компетентними в цьому питанні – вони справді стають ними.
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Техніку навчального хімічного експерименту з хімії елементів та 
органічної хімії, методику їхнього проведення докладно розроблено й 
описано в численних джерелах [39; 78; 143; 164; 186; 190]. Однак че-
рез недосконалість матеріальної бази кабінетів хімії та за недостатньої 
сформованості навичок виконання демонстраційних дослідів чимало 
вчителів не можуть наживо якісно продемонструвати деякі досліди, 
зазначені у програмі. Яскравим прикладом цього є перший демон-
страційний дослід – «Взаємодія заліза з сіркою». Зауважимо, що для 
його вдалого безпечного демонстрування необхідно дотримуватися 
певних правил, а саме:

• виконувати дослід під тягою;
• використовувати як реагенти сірчаний цвіт або добре розтерту 
черенкову сірку та відновлене залізо (пил)�;

• брати сірку й залізо у співвідношенні 4:6 за масою, реагенти 
потрібно ретельно розтерти у фарфоровій ступці й перемішати;

• торкнутися кінчиком розжареного сталевого стержня купки су-
міші сірки із залізом на вогнетривкій підставці для ініціювання 
перебігу реакції.

Простішим є виконання цього досліду у пробірці. Важливою ме-
тодичною перевагою за такої техніки експерименту є те, що явище 
не можна пояснити горінням порошків сірки й заліза у кисні повітря. 
Адже реакція починається в нижній частині пробірки, де немає достат-
ньої кількості повітря. Недоліком є непридатність після закінчення 
досліду подальшого використання пробірки [39, с. 424].

В умовах інформатизації освітнього простору реальну демонстра-
цію можна замінити показом відеозапису досліду, хоча ідеальним 
варіантом було б поєднання реального експерименту з віртуальним. 
Чимало відеозаписів хімічних дослідів є в Інтернеті, тож учитель може 
вибрати з їхнього розмаїття ті, що відповідають усталеним дидак-
тичним вимогам до демонстраційного хімічного експерименту [133, 
с. 153-237]. Тобто критеріями відбору відеоматеріалів мають бути:

• безпечність;
• бездоганна техніка виконання дослідів;
• використання простого обладнання;
• наочність;
• наявність пояснень.
Щодо першої вимоги: чи може віртуальний дослід становити не-

безпеку? Зрозуміло, що безпосередньої небезпеки для здоров’я учнів 
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у ньому немає, однак існує прихований небезпечний чинник. Відео-
запис, у якому експериментатор виконує дослід із порушенням пра-
вил техніки безпеки, сприятиме формуванню в учнів неправильних 
уявлень про безпечні прийоми виконання лабораторних операцій. 
Це може призвести до прикрих наслідків під час проведення учнями 
реального експерименту. Так, К. Я. Парменов зауважував, що вико-
нання демонстраційних дослідів абияк, із застосування наперед не-
правильних або не властивих лабораторній техніці прийомів свідчить 
про низьку культуру хімічного експерименту. Натомість систематично 
використовувані вчителем правильні прийоми виконання дослідів по-
ступово стають здобутком учнів [133, с. 146, 147].

На нашу думку, якщо вчитель, демонструючи відеозапис недоско-
налого проведення досліду, акцентує увагу на тому, що саме непра-
вильно робить експериментатор, залучає учнів до виявлення огріхів 
у техніці виконання досліду, то використання такого відеофрагмента 
справлятиме позитивний вплив на формування експериментальних 
умінь. Підтвердженням цього є дослідження Ю. Суріна [165; 166]. 
Однак тактй підхід потребує додаткових витрат навчального часу, тому 
доцільніше використовувати відеозаписи дослідів, техніка виконання 
яких є бездоганною.

З огляду на вищезазначене, можна рекомендувати до використання 
низку відеороликів [10; 199―201]. Їхній спільний недолік (немає по-
яснень українською мовою) легко перетворити на перевагу: учитель 
може коментувати відеозапис наживо або заздалегідь підготувати зву-
ковий супровід. Також використання цих відеофрагментів сприятиме 
реалізації міжпредметних зв’язків хімії з англійською мовою, яка є 
найпоширенішою мовою спілкування світової наукової спільноти.

Широкі можливості для цього та інших варіантів аранжування вір-
туального експерименту відкриває використання інтерактивної дошки. 
Наприклад, можна наперед підготувати пояснення демонстраційного 
експерименту. Тобто зазначити його мету, зорієнтувати спостереження 
учнями досліду, сформулювати запитання, які допоможуть зробити 
висновки з побаченого. Приміром, у цьому демонстраційному дослі-
ді важливо попередити учнів, що під час нагрівання суміші настане 
мить, коли потреба у підведенні тепла зовні зникне, натомість перебіг 
реакції супроводжуватиметься виділенням теплової енергії. Унаслі-
док цього вміст пробірки розжарюватиметься без її нагрівання [133, 
с. 158, 159]. 
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Демонстраційний дослід «Взаємодія заліза з сіркою» має прива-
бливий контекстуальний аспект, передусім – історичний. Учням ці-
каво буде дізнатися від учителя або своїх однокласників, які наперед 
одержали завдання підготувати повідомлення, що на початку XVIII 
ст. професор хімії Сорбони Н. Лемері демонстрував хімічний вулкан. 
Він уміщував порошок самородної сірки та залізні ошурки у заглиби-
ну в ґрунті, перемішував і змочував водою, потім засипав землею й 
вирівнював. Через деякий час починав рости купол (форма вулкана), 
з тріщин якого парувала вода, а потім вилітав вогонь – розжарені за-
лізні ошурки. Особливо ефектним було демонстрування досліду вно-
чі – складалося враження виверження вулкана. Саме цим дослідом 
тогочасні науковці пояснювали сутність вулканізму.

Під час проведення інших демонстраційних дослідів також можуть 
бути застосовані методичні прийоми поєднання реального хімічного 
експерименту з віртуальним.

У низці наукових праць висвітлено методику навчального експе-
рименту з малими кількостями речовин [8; 181; 182]. Однак учителі 
через об’єктивні та суб’єктивні чинники недостатньо використовують 
цей різновид хімічного експерименту в навчанні хімії.

На нашу думку, заслуговує на увагу комплексне застосування мі-
крометоду та документ-камери для виконання демонстраційних до-
слідів. Методику проведення низки зазначених у програмі дослідів 
із використанням мікрометоду докладно висвітлено в методичному 
та навчальному посібниках [9]. Зауважимо, що виконання дослідів 
мікрометодом потребує спеціального обладнання (рис. 3) [9, с. 10]. 

Доки шкільні кабінети хімії не забезпечені розширеними або ос-
новними комплектами RADMASTE, частину обладнання можна виго-
товити самотужки із пляшечок з-під лікарських засобів, одноразових 
шприців, трубочок для коктейлю тощо. Приміром, інструкцію з виго-
товлення мікроспиртівки оприлюднено у [70].

Як приклад застосування мікрометоду в поєднанні з використанням 
документ-камери та інтерактивної дошки розглянемо демонстраційні 
експерименти «Добування карбон(ІV) оксиду» та «Дія хлоридної кис-
лоти на кальцій карбонат». Для їхнього проведення потрібні реактиви 
й обладнання, зображені на рис. 4 [9, с. 76].
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Скляна паличка Мікрошпатель 

Шприц 

Силіконова трубка 

Кришка № 2 

Мікроштатив 

Кришка № 1 
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Рис. 3. Набір обладнання для виконання дослідів мікрометодом
Виступи для трубки 

Отвір для шприца 

Кришка № 2 Кришка № 1 
Силіконова трубка 

Шприц 

0,5 мл 5,5 М 
HCl (розч) 

2 Мікрошпателі 
CaCO3 (тв) 

Прозора  

Отвір для виходу 
газу

Рис. 4. Добування карбон(ІV) оксиду дією хлоридної кислоти 
на кальцій карбонат
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Зразки відповідей на запитання під час обговорення експерименту 
[9, с. 73, 74]

Добування карбон(ІV) оксиду 
й пропускання його крізь вапняну воду

№ 
з/п

Запитання Зразок відповіді

1 Що ви спостерігаєте в посудині F1 
після додавання хлоридної кислоти 
до кальцій карбонату?

Інтенсивно виділяються 
бульбашки газу й чути звук 
шипіння. Це явище назива-
ється спінюванням

2 Який процес у посудині F2 вказує на 
надходження туди газу з посудини F1?

У вапняній воді з’являють-
ся бульбашки

3 Що відбувається з прозорою вапня-
ною водою в посудині F2 після того, 
як крізь неї пропущено газ із посуди-
ни F1?

Прозора рідина стала 
каламутною

4 Який газ утворився внаслідок хіміч-
ної реакції в посудині F1?

Карбон(IV) оксид (вугле-
кислий газ)

5 Запишіть рівняння реакції, що відбу-
вається в посудині F1

CaCO
3
 (тв.) + 2HCl (розч.) = 

CO
2
(г.) +H

2
O (р.) + CaCl

2
 

(тв.)

6 Прозора вапняна вода – це наси-
чений водний розчин кальцій гід-
роксиду (Ca(OH)

2
 (розч.)). Унаслідок 

реакції карбон(IV) оксиду з вапняною 
водою утворюється нерозчинний 
кальцій карбонат і вода. Напишіть 
рівняння хімічної реакції карбон(IV) 
оксиду з вапняною водою

CO
2
 (г.) + Ca(OH)

2
(розч.) = 

CaCO
3
 (тв.) + H

2
O (р.)

7 Виходячи зі своєї відповіді на за-
питання 6, установіть речовину, що 
спричинила помутніння прозорої 
вапняної води при проходженні крізь 
неї карбон(IV) оксиду

Кальцій карбонат (CaCO
3
 

(тв.)) – біла нерозчинна ре-
човина. Утворення дрібних 
частинок цієї білої твердої 
речовини спричиняє по-
мутніння розчину

8 Унаслідок реакції карбон(IV) оксиду 
з водною суспензією кальцій карбо-
нату утворюється розчинний кальцій 
гідрогенкарбонат і вода. Запишіть 
рівняння цієї хімічної реакції 

CaCO
3
 (тв.) + H

2
O (р.) + CO

2
 

(г.) = Сa(HCO
3
)

2
 (розч.)
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Добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його 
у воді також можна виконати мікрометодом. Для цього потрібні реак-
тиви й обладнання, зображені на рис. 5 [9, с. 273].

Виступи для трубки 

Отвір для виходу газу 

Пластилін/ 
липучка 

Кришка № 2 

Отвір  
для шприца 

Силіконова 
 трубка 

Суміш NH4Cl(тв.)  
і Ca(OH)2(тв.) 

Водопровідна вода, до якої 
добавлено фенолфталеїн  

Кришка № 1 

Рис. 5. Добування амоніаку та розчинення його у воді

Важливими є поради з техніки виконання цього експерименту [9, 
с. 271]:

• знадобиться велика неглибока посудина для гарячої води;
• пластину із заглибинами вміщують у окріп так, щоб вона не тор-
калася дна посудини. За такої температури реакція між кальцій 
гідроксидом і амоній хлоридом відбувається швидко, бажаного 
результату можна досягти приблизно за хвилину. Чим нижча 
температура води, тим повільніший перебіг реакції;

• якщо під час експерименту відбудеться всмоктування води з по-
судини F2 до посудини F1, потрібно видалити силіконову трубку 
з установки.

Зразки відповідей на запитання під час обговорення експерименту 
[9, с. 271, 272]
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Добування амоніаку та розчинення його у воді

№ 
з/п

Запитання Зразок відповіді

1 Якого кольору рідина (вода, до 
якої додано кілька крапель вод-
но-спиртового розчину фенол-
фталеїну)? Про що це свідчить?

Рідина безбарвна, середовище 
води нейтральне

2 Що відбулося із сумішшю амоній 
хлориду та кальцій гідроксиду 
в посудині F1?

Помітних змін не відбулося

3 Чи змінився колір рідини в посу-
дині F2? Про що це свідчить?

Рідина набула малинового 
забарвлення. Її середовище є 
лужним

4 Як довести, що в реакції між 
амоній хлоридом і кальцій гід-
роксидом виділився газ, адже 
все виглядало так, начебто із 
сумішшю в посудині F1 нічого не 
відбувалося?

Водний розчин фенолфталеїну 
в посудині F2 набув малино-
вого кольору, отже, якийсь 
газуватий продукт утворився 
в посудині F1 і потрапив через 
трубку до рідини в посудині F2

5 Запишіть рівняння реакції, що 
відбувається в посудині F1

CaCO
3
 (тв.) + 2HCl (розч.) = 

CO
2
 (г.) + H

2
O (р.) + CaCl

2
 (тв.)

6 Які висновки щодо властивостей 
газу, який утворився в посудині 
F1, можна зробити за результа-
тами дослідів з водним розчином 
фенолфталеїну? Обґрунтуйте 
свою відповідь

Газ розчинний у воді, сере-
довище його водного розчи-
ну лужне. До експерименту 
середовище рідини в посудині 
F2 було нейтральним. Після 
нагрівання суміші в посудині F1 
середовище розчину в посуди-
ні F2 стало лужним

7 Як називається газ, що утворився 
в посудині F1?

Газ, що утворився в посудині 
F1,— амоніак 

8 Чому кальцій гідроксид було 
використано в суміші з амоній 
хлоридом?

Під час нагрівання амоній 
хлориду виділяються два гази – 
амоніак і гідроген хлорид. 
Кальцій гідроксид реагує з 
гідроген хлоридом з утворен-
ням кальцій хлориду та води. 
Це унеможливлює обернену 
реакцію між амоніаком і гідро-
ген хлоридом

9 Запишіть рівняння реакції, що 
відбулася в посудині F1

2NH
4
Cl (тв.) + Ca(OH)

2
 (тв.) → 

2NH
3
 (г.) + CaCl

2
 (тв.) + 2H

2
O (р.)

10 Запишіть рівняння реакції, що 
відбулася в посудині F2

NH
3
 (г.) + H

2
O (р.) → NH

4
+ (розч.) 

+ OH- (розч.)
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Також можливий варіант виконання цього досліду із поєднанням 
макро- й мікрометоду. Добування амоніаку здійснюють макрометодом 
і заповнюють ним суху пробірку. Далі використовують мікрометод 
і демонструють перебіг досліду, зафіксований за допомогою доку-
мент-камери. Пробірку з газом щільно закорковують гумовою проб-
кою, крізь яку проходить голка шприца. Набирають у шприц воду, до 
якої попередньо додають кілька крапель водно-спиртового розчину 
фенолфталеїну. Приєднують шприц до голки й злегка посувають по-
ршень, щоб витиснути краплю розчину. Цього досить, щоб частина 
амоніаку миттєво розчинилася і в пробірці виник вакуум. Тож далі 
поршень шприца рухатиметься самоходом, утвориться фонтанчик рі-
дини малинового кольору, яка швидко заповнить усю пробірку.

Навчальний хімічний експеримент – найважливіший спосіб здійс-
нення зв’язку теорії з практикою шляхом перетворення знань на пе-
реконання. Це твердження Е. Г. Злотникова ми вважаємо особливо ак-
туальним в умовах компетентнісного підходу до вивчення хімії [72]. 
На нашу думку, особливої дидактичної цінності демонстраційним 
дослідам надає пов’язування їхнього змісту з повсякденним життям, 
висвітлення за допомогою них ролі хімії в житті суспільства. На при-
кладі демонстраційних дослідів «Добування карбон(ІV) оксиду» та 
«Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат» можна пояснити прин-
цип дії вогнегасника, метод експрес-визначення карбонатів у геоло-
гічній практиці та новітній спосіб писанкарства, який ґрунтується на 
витравлюванні хлоридною кислотою візерунка на шкаралупі яйця.

Дослід «Гідратація фосфор(V) оксиду та карбон(ІV) оксиду, випро-
бування розчинів індикатором» може бути використаний для пояснен-
ня виникнення кислотних опадів, історії винаходження Дж. Прістлі 
штучної газованої води, впливу газованих напоїв на зубну емаль.

Добування амоніаку в лабораторних умовах доцільно супроводити 
історичною довідкою про сіль Амона – нашатир (амоній хлорид).

Демонструючи хімічні властивості хлоридної та розбавленої суль-
фатної кислоти, слід привернути увагу учнів до практичного застосу-
вання пророблених реакцій – витравлення поверхонь металів, очищен-
ня їх від оксидної плівки, видалення накипу, вапняного нальоту тощо.

Потрібно наголосити на значенні реакції концентрованої сульфат-
ної кислоти з міддю як лабораторному методі добування сульфур(IV) 
оксиду – речовини, яку використовують у хімічному синтезі. Практич-
не значення має й дія розбавленої та концентрованої нітратної кислоти 
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на мідь. У такий спосіб виготовляють офорти – різновид гравюри на 
металі [39, с. 487]. Щоб продемонструвати це учням, потрібно мідну 
пластинку злегка нагріти й потерти метал шматком парафіну. Коли 
шар парафіну охолоне, продряпати в ньому гострою паличкою напис 
або рисунок. Потім зробити з парафіну бортики по краях пластини й 
налити всередину концентрованої нітратної кислоти. За кілька хви-
лин кислоту злити, пластинку промити водою, висушити паперовою 
серветкою, нагріти й стерти паперовою серветкою віск. На металі за-
лишається витравлене кислотою зображення.

Демонстраційні досліди «Взаємодія натрію з водою і дослідження 
утвореного розчину фенолфталеїном»‚ «Горіння магнію»‚ «Взаємодія 
кальцій оксиду з водою і випробування утвореного розчину фенолфта-
леїном» також можна виконувати як мікрометодом, так і мікрометодом 
із застосуванням документ-камери [9, с. 98-103, 136-143].

Під час ознайомлення зі зразками калійних, азотних і фосфорних 
добрив, металічних руд, металів і сплавів, чавуну і сталі, природних 
силікатів, нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля, 
різних видів палива роботу учнів із реальними зразками доцільно до-
повнити демонструванням віртуальних колекцій, акцентуючи увагу на 
застосуванні речовин і матеріалів. Ознайомлення зі схемами й макети 
доменного виробництва, моделями кисневого конвертера та нафтопе-
регінної установки буде продуктивнішим, якщо використовувати не 
лише матеріальні моделі, а й віртуальні – анімовані та інтерактивні. 
Такі моделі входять до контенту низки педагогічних програмних за-
собів [28; 29; 31; 33; 105].

Показ залізорудних родовищ на географічній мапі України можна 
перетворити з рутинної операції на яскраву презентацію учнівських 
міні-проектів, якщо використати інтерактивну дошку й заздалегідь 
розподілити завдання між малими навчальними групами. Кожна гру-
па має підготувати ілюстративний матеріал про одне із залізорудних 
родовищ, стисло описати його особливості. Проекти мають міжпред-
метну основу, тож можуть бути презентовані на інтегрованому (хімія – 
географія) уроці.

Під час виконання лабораторних дослідів з проведення якісних 
реакцій на йони амонію, хлорид-, сульфат- і карбонат-іони, гліцерол, 
глюкозу, крохмаль, білки з використанням речовин буденного вжитку 
відкриваються широкі можливості для формування споживчої ком-
петентності учнів.
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Приклади експериментальних задач
• Ознайомтеся зі складом карловарської солі. До розчину цієї солі 
добавте розчин барій хлориду. Опишіть спостереження й пояс-
ніть їх, користуючись таблицею розчинності. Складіть рівняння 
реакцій.

• Доведіть, що до складу черепашки входить кальцій карбонат. 
Опишіть спостереження й поясніть їх, користуючись таблицею 
розчинності. Складіть рівняння реакцій.

• Доведіть, що яєчну шкаралупу доцільно використовувати на 
кислих ґрунтах присадибної ділянки для зменшення кислотно-
сті. Відповідь аргументуйте рівняннями реакцій, запишіть їх 
у повному та скороченому йонному вигляді.

• За таблицею ознайомтеся зі складом препарату «Регідрон», який 
використовують у медицині для лікування діареї (проносу).

Назва компонента
Натрій

 хлорид
Калій 

хлорид
Натрій 
цитрат

Глюкоза

Маса компонента 
у стандартній порції, г

3,5 2,5 2,9 10,0

• Доведіть експериментально, що зразок препарату містить глю-
козу.

• Розрізніть зразки меду – натурального і фальсифікованого до-
бавками крохмалю.

• Дослідіть, чи відбувається біуретова реакція з: а) натуральним 
м’ясним бульйоном; б) бульйонами з бульйонних кубиків різних 
виробників.

Зауважимо, що розв’язування таких експериментальних задач (ла-
бораторний дослід «Виявлення деяких неорганічних і органічних ре-
човин у складі ужиткових продуктів») набуває особливого значення 
у формуванні ключових компетентностей учнів під час вивчення теми 
«Роль хімії в житті суспільства». Ми поділяємо позицію науковців, 
які вважають, що виконання стандартних, передбачених програмою 
дослідів мало стимулює творчу роботу учнів на уроках і не зовсім 
відповідає специфіці самої хімічної науки [185, с. 28].

Наводимо інструкцію до лабораторного досліду «Аналіз змісту 
маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й 
упаковки, засобів гігієни та косметики, лікарських засобів, побутових 
хімікатів)»:
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• Роздивіться етикетки товарів побутової хімії. Яку інформацію 
вони містять?

• Які речовини, що входять до складу цього засобу, ви вивчали 
в курсі хімії? Які їхні властивості?

• Проаналізуйте зміст інструкцій з використання цих споживчих 
продуктів. Що у цих інструкціях ви вважаєте найважливішим? 
Чим зумовлені застереження, наведені в інструкціях?

• *Якщо потрібно, скоригуйте інструкцію і обґрунтуйте доціль-
ність внесених вами змін. Чи містить етикетка товару відо-
мості про виробника? Чи готові ви поінформувати його про 
потребу поліпшити інструкцію чи якість і безпечність засобу 
побутової хімії?

Підсумовуючи, вважаємо за потрібне процитувати К. Ушинського: 
«Кожний дослід є гарною вправою для людської логіки, кілька фізич-
них або хімічних дослідів більше розвиває у вихованцеві правильність 
силогізмів і гостроту спостереження, ніж сотні вправ, написаних за 
логічними категоріями» [176, с. 82, 83].

3.9. Наративна форма представлення наукових знань
Наукові знання, сучасні кожному етапу розвитку хімічної освіти, 

завжди певним чином відбиваються в її змісті, що постійно збагачу-
ється новими даними про речовини та хімічні реакції, їх застосування. 
Програму з хімії для академічного рівня доповнено відомостями про 
досягнення нанонаук і нанотехнології, біотехнології, сучасні матеріа-
ли, лікарські препарати, харчові добавки, фізичні методи дослідження 
речовин, розширено екологічну складову змісту, зроблено спробу роз-
глянути рівні організації речовини [179].

Науковий зміст курсів хімії для профільної школи оновлюється з 
метою адаптації до майбутніх потреб учнів щодо їхньої соціалізації, 
особливо якщо їх подальше навчання та працевлаштування пов’яза-
не з природничими науками. «Наукова освіта озброює молодих лю-
дей засобами розуміння та дії» [110]. Однак упровадження новітніх 
наукових знань спричинює перевантаження шкільного курсу, якщо 
вони недостатньо опрацьовані методично. Передусім це стосується 
передачі інформації щодо цих знань, форми її викладення. Не кожен 
учитель може впоратися з поясненням наукових і технічних досягнень 
у доступній формі; чинні підручники або не встигають за розвитком 
науки, або передають урізану інформацію (з об’єктивних причин). 
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Інтернет як джерело інформації міг би стати підмогою в цьому, але 
засміченість всесвітньої мережі псевдонауковими повідомленнями, 
неперевіреними, а то й шкідливими даними може вивести користувача 
на хибний шлях.

Обмежений час, відведений на природничі курси, необхідно вико-
ристати якомога раціональніше, а форми передавання наукових знань 
мають враховувати психологічні особливості сприйняття, властиві уч-
ням, які навчаються на різних профілях.

Однак доступність наукових знань – не єдина проблема в їх засво-
єнні. Знання мають бути бажаними для учнів, а навчання не приму-
совим. Намагаючись досягнути цього, ми оперуємо переважно пред-
метним змістом, намагаємося зробити його привабливим за рахунок 
міжпредметних зв’язків, прикладів практичного застосування – тобто 
трансформуємо його в усякий спосіб, проте залишаючи за дужками 
форму викладення. 

Варто згадати, що в усі часи доступність наукової інформації до-
сягалася за рахунок наративної форми (наратив – оповідь, історія; від 
лат. narrare – мовний акт) як комунікативного повідомлення, форми 
представлення наукового результату, поширення знань та інформації 
загалом. До І ст. н. е. термін позначав частину промови оратора, що 
слідувала за проголошенням тези.

Дослідники проблеми наратива вказують, що нині особливо усві-
домлюється важливість оповіді в житті людини, розуміння того, що 
оповідь зосереджена не лише в літературних текстах і повсякденній 
мові, а й у науковому дискурсі [174]. «Смисл науки не лише в са-
мому процесі пізнання, а й у передаванні й розповсюдженні знань» 
(М. Трайбус). В умовах поширення в соціумі скептичного ставлення 
до здобутків науки, що пов’язано передусім з погіршенням екологіч-
ної ситуації, лише доступна інтерпретація наукових результатів може 
повернути довіру до них.

Наратологи визнають принципово розповідну природу знання, а з 
цього виводять наративну концепцію пояснення (А. Данто, У. Геллі, 
М. Уайт, Т. М. Гуд).

Наратив відтворює наукове знання як здобуток культури і сам є 
елементом культури, продуктом наукової діяльності. У формі нара-
тива наукове знання перетворюється зі знання для посвячених на 
знання для всіх. Проте суть наукових досягнень іноді важко осягнути 
пересічному громадянинові, а це часто призводить до різночитань, 
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усіляких містифікацій, породжує страх перед невідомим і навіть ство-
рює підґрунтя для шахрайства.

Наратив привертає увагу до мови як засобу формування знання 
та мислення. «Здатність бути носієм культури невіддільна від знання 
смислу ключових для даної культури оповідей. Ступінь соціалізації 
індивіда також пов’язана з певною мірою його мовної компетентно-
сті, ключовим компонентом якої є здатність індивіда розповідати й 
переповідати історії. Наратив – фундаментальний компонент соціаль-
ної взаємодії, що виконує функції створення і трансляції соціального 
знання, а також самопрезентації індивідів» [174].

Осмислення певної події чи явища, у тому числі в науці, часто 
пов’язане з оповіддю про це. «Для наукової системи над усе важить 
її істинність. Але виклад певної наукової системи доконче вимагає 
ще одного: попри істинність, їй належить бути зрозумілою» [131]. На 
думку вчених, у наративній формі вміщується весь досвід людства, по-
чинаючи від міфів, казок, літописів і закінчуючи рекламою, оскільки 
в наративі реалізується будь-яка знакова система. До наратива в науко-
вій мові вдавалися з давніх часів: Платонівські й Сократівські діалоги 
також належать до наративної форми передавання знань.

Зразками наративних текстів є відомі науково-популярні твори, на 
яких у минулому столітті зростали майбутні фізики, математики, хі-
міки, біологи, географи. В історії природознавства наративні тексти 
відіграли визначну роль, формуючи уявлення широкої громадськості 
про наукові проблеми, способи їх розв’язування, здобуті результати. 
Цим жанром не нехтували І. Ньютон і Ч. Дарвін, популяризувати на-
укові знання в публічних лекціях вважали за честь О. М. Бутлеров, 
Д. І. Менделєєв, І. М. Сєченов. Кілька поколінь учнів і студентів вирос-
ли на книжках Перельмана. Наступне покоління зачитувалося бест-
селером «Подвійна спіраль» лауреата Нобелівської премії Д. Уотсона 
про відкриття структури ДНК.

Нині в Україні жанр науково-популярної літератури зник як носій 
наукової культури, доступної наукової інтерпретації, а разом зник на-
ратив як потужний засіб зацікавлення учнів. Традицію мала б продов-
жити наукова журналістика, проте розказане журналістом, як правило, 
значно відрізняється від розказаного вченим, а так звані наукові пові-
домлення у ЗМІ лише нагнітають страх перед новим чи незвіданим і 
не сприяють тому, щоб «наукове знання було однаково переконливим 
для всіх» (І. С. Дмитрієв). 
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Проблема наратива приваблює багатьох філософів освіти, педаго-
гів у всьому світі. Вони визнають безперечне значення «пояснюваль-
ної оповіді» в поширенні наукових ідей, їх усвідомленні. Зокрема, 
у звіті фонду Наффілда пропонується, щоб «наукова освіта активніше 
використовувала один із найефективніших і найпопулярніших у світі 
способів поширення ідей – наративну форму» [66].

Навчальну цінність має не лише читання наративних текстів, а й 
створення учнями власних оповідей на наукові теми. Це передбачає 
пошук і відбір інформації, викладення альтернативних поглядів та їх 
критичне оцінювання, формулювання власних думок, підготовку пись-
мового чи усного повідомлення, виступ перед аудиторією, комп’ютер-
ну презентацію, можливо, публічне обговорення, рецензування робіт 
однокласників. Можна стверджувати, що створення й використання 
наратива сприяє формуванню ключових компетентностей учнів.

Наратив включає не лише власне оповідь, а й інтерпретацію, тобто 
ставлення оповідача (вважається, що наратив без оцінного ставлен-
ня – це реєстрація подій, рапорт). Отже, значення наратива в навчанні 
зростає у зв’язку з вимогою формувати оцінні судження учнів, вислов-
лювати ставлення до певних знань. Вербалізація знання у формі нара-
тива сприяє його усвідомленню, організації, структуризації, оскільки 
в оповіді наявна фабула, є початок, розвиток сюжету, кінець. Щоб 
усвідомити подію, треба її переповісти. Наративна схема передаван-
ня інформації передбачає її пояснення, зв’язок з іншими подіями чи 
фактами, характеристику значення.

У цьому плані цікавим є аналіз сюжетів, що їх використовують за-
соби масової інформації, у яких часто озвучуються (описуються) ті чи 
інші події в науковому світі. Якщо це роблять учені, то не виникають 
сумніви щодо достовірності чи недостовірності інформації. Однак ви-
кладене журналістами не завжди об’єктивно й адекватно відбиває суть 
події (відкриття) і потребує критичного аналізу та власного оцінного 
ставлення. Наратив може бути й засобом маніпуляції громадською 
свідомістю, як це буває в рекламі, а тому потребує критичного до 
себе ставлення.

Дослідники наратива виокремлюють різні його види: художній, 
історичний, науковий тощо, визначають їхні специфічні функції [174]. 
На нашу думку, зважаючи на значення наратива в передаванні нау-
кових знань, слід виокремити навчальний наратив як дидактичну 
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категорію. Його дидактичні функції потребують окремого досліджен-
ня, а до основних, на наш погляд, належать функції інформування, 
інтерпретації, переконання, зацікавлення, ставлення.

Носієм навчального наратива є передусім підручник. У структу-
рі навчального тексту підручника виокремлюють такі компоненти: 
мотивація, навчальне завдання, опорні знання, новий зміст, змістові 
зв’язки, засоби та форми, закріплення, контроль і самоконтроль [63]. 
Навчальний наратив втілюється не лише в новому змісті, він охоплює 
всі інші компоненти.

Проаналізуємо реалізацію дидактичних функцій наратива на при-
кладі сюжету одного параграфа в підручниках хімії для 7 класу різних 
авторів: Н. М. Буринської, Г. А. Лашевської, П. П. Попеля і Л. С. Криклі 
та О. Г. Ярошенко. За законами наратива в сюжеті виявляється особи-
стість оповідача, тому одна й та сама історія (фабула) може набувати 
різної драматургії (сюжету) у різних авторів оповідей. Отже, розгля-
немо фабулу, типову для всіх шкільних програм і підручників з пред-
мета: історію зародження хімії як науки в об’єктивній послідовності 
подій – і простежимо, як на основі цієї фабули автори розгортають 
сюжет, тобто викладають події у власній інтерпретації.

Виходячи з основних функцій наратива визначимо навчальні 
завдання цього тексту. Передусім, оскільки учні на перших уроках 
посвячуються в наукову сутність поняття «хімія», стоїть завдання на-
дати і структурувати інформацію по те, як сформувалася ця наука, 
які етапи пройшла у своєму розвитку, а також пояснити власне термін 
«хімія». Бажано також переконати (тут – недоконаний вид, тому пе-
реконувати) учнів у важливості хімічних знань і зацікавити предме-
том хімії. Усе це повинно стати підґрунтям для того, щоб учні могли 
сформувати власне ставлення до здобутих знань.

Ці завдання достатньо повно визначено в підручнику Г. А. Лашев-
ської на початку параграфа. Н. М. Буринська та О. Г. Ярошенко не фор-
мулюють будь-яких завдань до засвоєння цього матеріалу; П. П. Попе-
ль і Л. С. Крикля розширюють завдання аж до необхідності «дізнатися 
про здобутки сучасної хімії», що навряд чи можливо на цьому етапі 
навчання.

Які сюжети обирають автори? Буринська чітко структурує оповідь: 
походження терміна, виникнення хімії, характеристика алхімічного 
періоду, становлення науки. Текст містить назви деяких речовин, імена 
видатних учених. Про сучасний етап – лише між іншим.
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Лашевська розпочинає зі стародавніх ремесел, пояснює походжен-
ня терміна «хімія» та розглядає етапи розвитку науки. Обирає хлорид 
амонію (нашатир) як об’єкт для розгортання історії хімічних знань, 
далі переходить до теоретичних уявлень у хімії. Конкретні приклади 
сучасного етапу розвитку хімії не наводяться, зазначається узагальне-
на мета сучасної хімії – «задовольнити потреби (які?) кожної людини 
і всього суспільства».  Попель і Крикля не розгортають оповідь, їхній 
текст нагадує короткі меседжі без деталізації та зайвих пояснень. Звер-
тає на себе увагу безособовість історії, що розповідається, оскільки 
автори не згадують жодного вченого, навіть М. В. Ломоносова, лише 
на полях – про Вант-Гоффа як лауреата Нобелівської премії; не вмі-
щено жодного портрета. Хімія на сучасному етапі характеризується 
як наука, що «має міцну теоретичну основу». Завершується сюжет 
згадкою про те, що вітчизняні хіміки, серед іншого, «розробили сотні 
методів хімічного аналізу речовин (?)».

На противагу такій побудові сюжету, Ярошенко деталізує оповідь 
за рахунок прикладів речовин і процесів, персоналій, подій. Має місце 
деяке зміщення (чи суміщення) подій: приборкання вогню пов’язано 
з виготовленням парфумів, бальзамуванням тощо; двічі повторюється 
пояснення щодо алхімії. Сучасний період представлено штучними та 
синтетичними матеріалами. 

Спільне у всіх авторів – увага до алхімії та наголошення на «необ-
хідності систематизувати накопичені експериментальні дані в рамках 
єдиної теорії», хоча навряд чи така необхідність може бути усвідомле-
на учнями на цьому етапі навчання хімії. У текстах Г. А. Лашевської та 
О. Г. Ярошенко йдеться також про природничі знання наших пращурів.

Отже, можна зробити висновок, що згідно із завданнями, усі автори 
пояснюють походження назви науки. Сюжет Н. М. Буринської містить 
необхідну і достатню інформацію для розкриття фабули. Г. А. Лашев-
ська вибудувала емоційну й інформативну оповідь, якій проте бракує 
чіткого структурування. Різнобічно розкрила фабулу О. Г. Ярошен-
ко, хоча теж не уникла зайвої деталізації. Про сюжет у підручнику 
П. П. Попеля і Л. С. Криклі не йдеться, оскільки поданий текст є не 
оповіддю, а повідомленням. Усі автори намагаються переконати у важ-
ливому значенні хімії та хімічних знань і сподіваються, що це заціка-
вить учнів. Навчальний наратив повинен має бути відкритим, давати 
простір для розвитку сюжету й передбачає творчу участь у цьому учня. 
До висловлення власного ставлення й «розвитку сюжету» спонукає 
учнів лише Г. А. Лашевська завдяки серії запитань і завдань.
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Чи враховано особистісні особливості (вік, рівень знань) тих, кому 
призначено сюжети? На жаль, не всіма авторами. Текст Н. М. Бу-
ринської є традиційно доступним, логічним. На знання, набуті уч-
нями в курсі природознавства спирається О. Г. Ярошенко. А. Запи-
ти сучасних «комп’ютеризованих» учнів ураховує Г. А. Лашевська. 
Текст П. П. Попеля та Л. С. Криклі надто заформалізований як для 
семикласників.

Можна зробити висновок, що сюжети, подані всіма авторами під-
ручників, потребують удосконалення, хоча з різних причин і в різних 
аспектах.

Навчальний наратив може набувати різних форм: оповіді в підруч-
нику, відеоряду в педагогічному програмному засобі, комп’ютерної 
презентації тощо, а також поєднувати різні форми. В усіх випадках 
навчальний наратив скорочує шлях від носія знань до суб’єкта нав-
чання, робить знання доступними й переконливими. Він, безумовно, 
корисний і в підручнику, щоповинен має бути провідником процесу 
самонавчання, і в умовах фронтального навчання учнів, коли пасивне 
слухання часто переважає розуміння.

Необхідність дидактичної трансформації наукових знань, їхнього 
методичного опрацювання зобов’язує до розширення сфери викори-
стання навчального наративу. «Наші стосунки з наративами досить 
непрості й багатогранні… іноді ми – їх автори, іноді – аудиторія, для 
якої вони створюються. Так чи інакше, наративіум – невід’ємний еле-
мент нашої науки, нашої освіти, нашого життя і, безперечно, нашої 
картини світу» [80].

3.10. Підручник як складник методичної системи
Методична система навчання хімії включає (серед інших) і засо-

би навчання як один з важливих компонентів цієї системи. Провідна 
роль серед засобів навчання належить підручнику. Адже вся історія 
навчання невіддільна від створення підручників.

Шкільний підручник – книга особливого роду. Це пояснюється тим, 
що саме підручник є головним джерелом систематизованих знань, які 
організовано передаються школою дітям. У такому розумінні він є ще 
й головним вихователем дитини. А якщо зважити на те, що підручник 
являє собою «сценарій» освітнього процесу (для вчителя) і «самов-
читель» успішного засвоєння навчального матеріалу (для учнів) [65, 
с. 73], то стає зрозуміло, чому підручник є основним засобом навчання 
учнів.
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У шкільному підручнику відображаються особливості хімії як 
навчального предмета, і вони спрямовуються на досягнення певних 
цілей:

• засвоєння системи знань про фундаментальні відкриття в галу-
зі хімії: сучасні уявлення про будову атомів і природу хімічного 
зв’язку; механізм хімічних реакцій; взаємозв’язок хімії з інши-
ми науками; роль хімії в пізнанні явищ природи і практичній 
діяльності людини;

• опанування теоретичних та експериментальних методів пі-
знання природи: висування гіпотез і проведення експеримен-
тальних досліджень для їх підтвердження або спростування;

• оволодіння вміннями застосовувати набуті знання для пояс-
нення: причин різноманітності речовин і явищ; обумовленості 
властивостей і застосування речовин їх складом і будовою; 
особливостей впливу антропогенного фактора на хімічні зако-
номірності циклічних процесів у природі; можливих способів 
розв’язання сировинної, паливної та екологічної проблем засо-
бами хімії;

• розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих 
здібностей у процесі пошуку рішень навчальних проблем, що 
виникають, у тому числі й під час виконання хімічних дослідів, 
і в процесі активної участі в обговоренні питань історії хімії та 
її сучасного розвитку, життєво важливих проблем, пов’язаних 
із хімією;

• виховання переконаності в пізнаваності навколишнього світу; 
творчого ставлення до процесу пізнання; поваги до творчості 
вчених і практиків; потреби критично осмислювати та вико-
ристовувати для поповнення своїх знань інформацію, пов’язану 
з хімією; потреби в екологічно грамотній поведінці у повсяк-
денному житті.

У шкільному підручнику завжди певною мірою запрограмовані 
методика навчання і характер діяльності того, хто навчається. Адже 
не можна назвати підручником навіть найзахоплюючий виклад знань 
самого автора, якщо в книзі не буде прийомів, що забезпечують мо-
тивацію засвоєння матеріалу, та способів, які надають учню змогу 
самостійно домагатися успіху в засвоєнні знань або вмінь ними ко-
ристуватися.
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Отже, підручник, за Д. Д. Зуєвим,— це «масова навчальна книга, 
де викладається предметний зміст освіти і визначаються види діяль-
ності, передбачені шкільною програмою для обов’язкового засвоєння 
учнями з урахуванням їх вікових або інших особливостей» [77, с. 12].

На думку В. П. Беспалька, підручник є комплексною інформацій-
ною моделлю, що відображує чотири елементи педагогічної систе-
ми – цілі та зміст навчання, вибір і розробку дидактичних процесів, 
орієнтацію на певні організаційні форми навчання – і дає змогу від-
творити їх на практиці. При цьому підручник ураховує можливості 
свого споживача – учня, і сам є одним з технічних засобів навчання 
[11, с. 25].

Наведені визначення поняття «підручник» охоплюють більшість 
функцій підручника.

Педагогічні функції підручника. Різні дослідники теорії підруч-
ника називають різну кількість функцій. Найчастіше зазначають ін-
формаційну, трансформаційну, систематизуючу, функцію закріплення 
і самоконтролю, розвивальну і виховну та інші. В міру ускладнення 
завдань навчання, накопичення досвіду створення та використання 
підручників, розвитку дидактики і методик урізноманітнюються й 
функції. Останнім часом робляться спроби виокремити з них най-
важливіші для успішного розв’язання завдань навчання, виховання і 
розвитку школярів [83].

Інформаційна функція передбачає, щоб у підручнику було зафік-
совано той зміст хімічної освіти, який окреслено навчальною програ-
мою, а також способи діяльності, необхідні у процесі навчання хімії.

Однак програма – не лише перелік питань, які потрібно висвіт-
лити в процесі викладання. Вона не розкриває повною мірою змісту 
хімічних знань, які мають засвоїти учні, не визначає їхнього обсягу 
та глибини, а підручник розкриває це конкретно. Отже, підручник 
репрезентує зміст навчальної програми з хімії в конкретному вигляді 
та одночасно уточнює, розвиває, удосконалює програму, справляючи 
на неї зворотний вплив.

Трансформаційна функція підручника полягає в педагогічній пе-
реробці обсягу хімічних знань, включеного у його зміст. На підставі 
дидактичних принципів науковості та доступності основи хімічних 
знань перетворюються на навчальний матеріал. При цьому не допуска-
ються наукові перекручення, спеціально зроблені заради методичної 
доцільності. У змісті курсу не повинно бути нічого випадкового, що 
цілеспрямовано не сприяє розв’язанню навчально-виховних завдань.
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Обидві функції – інформаційна і трансформаційна – націлені на 
передавання підростаючому поколінню соціального досвіду. Вони 
перебувають у діалектичній єдності. Яким би високим не був науко-
во-теоретичний рівень змісту підручника, він не буде мати ніякої педа-
гогічної цінності, навіть завдасть шкоди, якщо цей зміст непосильний 
за обсягом і складністю для школярів певного віку.

Систематизуюча функція реалізується тоді, коли кожний з підруч-
ників хімії для певного класу і вся система підручників з предмета з 
7-го по 11-й клас забезпечують логічну послідовність хімічної інфор-
мації, що становить зміст навчального курсу хімії. Підручник орієнтує 
учнів на оволодіння прийомами наукової систематизації (дії у певній 
послідовності, групування хімічних елементів, речовин, хімічних ре-
акцій за певними ознаками тощо) і сприяє формуванню в них логіч-
ного, науково-доказового мислення.

Логічний виклад змісту навчального матеріалу, забезпечення вну-
трішніх взаємозв’язків його компонентів на всіх рівнях, чітка лінія 
міжпредметних зв’язків, продуманий методичний апарат підручника – 
усе це в комплексі дає змогу реалізувати систематизуючу функцію 
підручника.

Функція закріплення та самоконтролю забезпечується тоді, коли 
обсяг і доступність матеріалу, що вивчається, та ступінь складності 
задач і вправ до параграфів відповідають реальним можливостям уч-
нів конкретного віку і тій кількості годин, що передбачена програмою 
(включаючи й певний резерв часу).

Розвивальна й виховна функції забезпечуються за умов, якщо:
а) через увесь зміст підручника проходить ідея залежності скла-

ду, будови, властивостей і застосування речовин; розвитку, єдності та 
взаємозв’язку речовин; матеріальної основи хімічних перетворень, 
пізнаваності світу та можливості керування хімічними процесами;

б) підручник збагачує уявлення учнів про світ речовин, сприяє роз-
витку їх пізнавальних здібностей, дає змогу кожному з учнів засвою-
вати навчальний матеріал різної міри складності та в різному обсязі 
залежно від власних інтелектуальних можливостей та інтересів;

в) зміст підручника будується на основі і засобами наукової мето-
дології та при цьому дає змогу для реалізації національно зорієнто-
ваного виховання учнів, сприяє усвідомленню громадянської позиції; 
загальнолюдських моральних цінностей тощо;
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г) у підручнику ненав’язливо, але цілеспрямовано формується 
в учнів наукове світорозуміння, і вони підводяться до світоглядних 
висновків.

Ще недостатньо опрацьовано питання про функцію підручника 
хімії в політехнічній освіті та формуванні у школярів готовності 
до праці. Поки що ця функція зводиться до епізодичних прикладів 
технологічного застосування законів хімії та інших природничих наук. 
Підручники ще не орієнтовані на формування у свідомості школярів 
цілісної картини сучасного виробництва в єдності його науково-тех-
нічних, організаційно-управлінських, економічних основ і, як наслі-
док, виявляється нерозвиненою орієнтовна основа, необхідна для 
усвідомленої діяльності в системі виробничих процесів і відношень.

Функція самоосвіти забезпечується в тому разі, коли в підручнику 
реалізується особистісно орієнтоване навчання хімії, добре розроблені 
апарат засвоєння навчального матеріалу та апарат орієнтування, що 
полегшує учню засвоєння і закріплення знань, а за потреби дає можли-
вість самостійно надолужувати прогалини в знаннях. Меті самоосвіти 
слугують також тексти і позатекстові компоненти підручника. Крім 
того, сучасний підручник хімії з метою самонавчання має сприяти 
формуванню в учнів таких предметних і ключових компетентностей, 
які включають уміння:

• самостійно працювати з навчальною книгою (підручником, за-
дачником, довідником тощо);

• спостерігати і ставити хімічні досліди;
• поводитися з лабораторним посудом і обладнанням;
• засвоювати правила з техніки безпеки;
• розв’язувати основні типи розрахункових задач;
• здійснювати самоконтроль за результатами навчання.
Координуюча функція передбачає як об’єднання навколо підруч-

ника всіх інших навчальних засобів: робочих зошитів із друкованою 
основою, довідників, задачників, електронних підручників, аудіо- і 
відео-навчально-інформаційних матеріалів, віртуальних тренажерів, 
комп’ютерних навчальних систем, так і їх узгоджену взаємодію.

Така різноманітність і різнорівневість засобів реалізації змісту хі-
мічної освіти висуває необхідність визначення дидактичних основ 
конструювання підручника та інших засобів навчання, що забезпечу-
ють ефективність використання їх в освітньому процесі.
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3.10.1. Концепція сучасного підручника хімії
Система шкільної хімічної освіти в Україні має давні традиції. За 

багато років склалася структура курсу хімії в цілому, визначився його 
конкретний зміст, хоча він і багаторазово змінювався з урахуванням 
завдань, що ставилися перед загальноосвітньою школою на різних 
етапах її розвитку.

Відомо, якщо змінюється час, то вдосконалюються, уточнюються, 
інколи змінюються наукові основи, на яких вибудовується підручник. 
Так, наприклад, після жовтневого перевороту всі підручники з хімії 
(як і будь-які інші дореволюційні підручники) були вилучені з обігу. 
Заняття з хімії попервах проводилися за матеріалами, підібраними на 
місцях самими вчителями.

Минуло понад п’ять років і з’явилися нові незвичні підручники, 
так звані «робочі книги» [106, с. 9].

Робочі книги – це була спроба подолати недоліки дореволюційних 
підручників, які вирізнялися академічністю і відірваністю від життя. 
Вони не містили систематичного курсу хімії, а лише матеріал, необ-
хідний для самостійного осмислювання учнями практично важли-
вих питань. Велика увага приділялася господарському життю країни, 
певного краю тощо. Робочі книги містили завдання для самостійних 
занять, своєрідних «досліджень» учнів, які мали обмірковувати свої 
спостереження за навколишнім життям, використовувати додаткові 
спостереження, виконувати описані досліди, робити необхідні малюн-
ки, щоб на підставі всієї цієї самостійної роботи зробити необхідні 
висновки [18, с. 72].

Уперше систематичний курс неорганічної хімії викладено в 1932 р. 
в програмі для VI-VІІІ класів, яку склав В. Н. Верховський і яка з дея-
кими змінами була чинною, як і відповідний підручник, протягом 20 
років [193, с. 116].

У підручнику В. Н. Верховського головна увага приділялася тео-
рії хімії. Основні хімічні поняття та закони пояснювалися поступо-
во. Висвітлювалася роль хімії в побуті, промисловості та сільському 
господарстві. Приділялася увага лабораторним і демонстраційним 
дослідам.

Вказаний підручник [40] відіграв величезну роль в історії методики 
хімії, але з часом утратив своє колишнє значення, оскільки вже не від-
повідав новій програмі з хімії за змістом і структурою. Йому на зміну 
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прийшли інші підручники, що характеризувалися вдосконаленням 
змісту в напрямі посилення науково-теоретичного рівня курсу хімії 
та його практичної спрямованості.

Глибокі соціальні перетворення, що відбулися в Україні наприкінці 
ХХ ст., реформування української школи та розбудова національної 
системи освіти в період незалежності нашої держави, потребували 
кардинального змінення пріоритетів школи, переорієнтації її цілей і 
завдань на задоволення інтересів і потреб кожної окремої особи, а не 
тільки суспільства в цілому. Звідси головна концептуальна вимога до 
створення нових підручників полягає в тому, що кожний підручник 
повинен створюватися на засадах нової філософії освіти, тобто та-
кої філософії, яка передбачає відродження духовності освіти, шлях 
до чого лежить через гуманітаризацію як змісту, так і навчального 
процесу.

У світлі такої вимоги пріоритетною метою освіти стає не тільки 
озброєння учнів знаннями, вміннями і навичками, а й розвиток особи-
стості засобами хімії як навчального предмета, формування загальної 
культури особи, національної свідомості, високоморальної громадян-
ської позиції, тобто суть нової філософії освіти полягає в тому, щоб 
озброїти учнів достатнім обсягом сучасних хімічних знань і одночас-
но зробити внесок у формування особистості як найвищої цінності 
суспільства.

Згідно з такою філософією стає актуальною особистісно зорієн-
тована модель навчання, яка повинна реалізуватися в підручнику. Це 
зумовлює зміни в призначенні самого підручника. Якщо раніше тради-
ційний підручник являв собою спеціально створену навчальну книгу, 
призначену для відтворення та закріплення знань, набутих у класі, то 
сучасний підручник, окрім цього, ще повинен бути придатним для 
самонавчання.

Якщо це так, то яким має бути зміст підручника і як він повинен 
бути побудований.

Зміст сучасного підручника покликаний відображувати той зміст 
хімічної освіти та способи діяльності, що окреслені програмою. Це 
не означає, що зміст підручника хімії повинен бути дзеркальним ві-
дображенням програми (Д. Д. Зуєв).

З огляду на сказане, зміст сучасного підручника хімії, на відміну 
від традиційних, повинен:
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• бути багатокомпонентним, вміщувати систему знань з предме-
та, досвід творчої діяльності, нагромаджений людством, досвід 
ставлення до навколишньої дійсності та систему ключових ком-
петентностей;

• відповідати вимогам сьогодення, забезпечувати достатній рівень 
освіченості в галузі хімії та разом з тим бути посильним для 
опанування кожним учнем, тобто реалізувати освітній стандарт 
як основу для повноцінного розвитку випускників і їх успішної 
адаптації в подальшому житті;

• бути інформаційно насиченим, але невеликим за обсягом, від-
повідати «золотому правилу дидактики» (не більше 7 одиниць 
нової інформації в параграфі, оскільки за один урок більшу її 
кількість учень не сприймає);

• характеризуватися науковою точністю, достовірністю, об’єктив-
ністю, актуальністю і доступністю;

• не містити наукових перекручень, спеціально зроблених заради 
методичної мети;

• не містити нічого випадкового, що цілеспрямовано не сприяє 
розв’язанню завдань навчання, виховання та розвитку учнів;

• будуватися на основі наукової методології з урахуванням прин-
ципу гуманізації та з орієнтацією на загальнолюдські моральні 
цінності й українознавчий аспект.

Методологічною основою побудови змісту підручників хімії по-
винна бути варіативність, що реалізується на рівні загальних теоре-
тичних уявлень (допредметних), а рівень навчального предмета й 
наступні є логічним розвитком змісту хімічної освіти, що включає 
«ядро» й «оболонки» [59, с. 7].

Структура підручника також підпорядковується особистісно зо-
рієнтованій моделі навчання і складається з двох частин – тексту та 
позатекстових компонентів: а) апарату орієнтування як засобу орга-
нізації та здійснення самостійної навчальної діяльності (звернення до 
учнів, поради щодо самостійної роботи з підручником, словники тер-
мінів, іменний і предметний покажчики, зміст тощо); б) ілюстратив-
ного матеріалу; в) апарату організації засвоєння (запитання, вправи, 
задачі, тести, інструктивні матеріали, конструктивні виділення, рубри-
кації, узагальнювальні таблиці тощо).
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Текст як основна словесна система загальної моделі підручника 
конструюється в такий спосіб, щоб у ньому реалізувалася особистісно 
зорієнтована модель навчання, що забезпечує кожному учневі, згідно 
з його здібностями та інтересами, комфортні умови навчання.

Такі умови досягаються, якщо текст підручника:
• буде не однозначний, а поділятиметься на різні види текстів – 
основний, додатковий, пояснювальний;

• буде не тільки монологічний, а й діалогічний, проблемний тощо;
• будуватиметься на основі комунікативно-діяльнісного принципу;
• буде звернений до учня.
Основний текст – це головний носій хімічної інформації, призна-

ченої для засвоєння учнями. Ядро основного тексту становлять хімічні 
поняття, закони, теорії, вчення, хімічна мова тощо. Навчальний курс 
будується як система основних хімічних понять, що протягом курсу 
розвиваються.

Логіка розгортання змісту, його досить високий теоретичний рі-
вень надають змогу для переходу від описової до проблемної побу-
дови навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, 
забезпечення глибоких і міцних знань, посилення розвивальної ролі 
навчання хімії.

До основного тексту входять також хімічні факти, процеси і матері-
али, що становлять основу формування емоційно-ціннісного ставлення 
до дійсності, світоглядні узагальнення і способи діяльності (опис де-
монстрацій, лабораторних дослідів, практичних робіт, характеристика 
правил з техніки безпеки, логічних операцій і прийомів, необхідних для 
організації процесу набування хімічних компетентностей тощо).

Додатковий текст містить матеріал, необов’язковий для засвоєння. 
Він залучається до змісту підручника для посилення наукової дока-
зовості або емоційного навантаження, підкріплення або поглиблен-
ня основного тексту, а тому певною мірою може виходити за межі 
програми. До додаткового тексту належать історичні відомості про 
відкриття хімічних елементів, походження їхньої назви, історичні фак-
ти, біографічні описи, розповіді про методи, що спричинили великі 
відкриття тощо

Пояснювальний текст – це також словесна структура підручника, 
що містить необхідний для розуміння і повнішого засвоєння навчаль-
ний матеріал. Він являє собою незамінний засіб організації та здійс-
нення самостійної навчальної діяльності учнів.
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Елементи пояснювальних текстів – це передмова, вступ, звернен-
ня до учнів, поради щодо роботи з підручником, примітки, словники 
термінів, пояснення до малюнків, схем, діаграм, графіків, зведені та-
блиці хімічних символів, формул, система одиниць, зміст, іменний та 
предметний покажчики. Ці відомості становлять головну частину так 
званого довідкового апарата підручника, без якого він не може стати 
засобом самонавчання.

Отже, текст підручника та ілюстрації, схеми, діаграми, таблиці, що 
пов’язані з текстом, різні шрифтові та конструктивні виділення, рубри-
кація – усе це призначено допомогти учневі у свідомому та міцному 
засвоєнні обов’язкового мінімуму хімічних знань і вмінь, окресленому 
державним освітнім стандартом, залежно від рівня навчання – рівень 
стандарту, академічний, профільний.

Методичний апарат також підпорядковується особистісно зорієн-
тованому навчанню та реалізації самоосвітньої функції підручника. 
Він покликаний сприяти організації засвоєння навчального матеріалу, 
орієнтуванню в зміст підручника та здійсненню самоконтролю.

Різнорівневі завдання до параграфів (запитання, вправи, задачі) 
подаються як у традиційній формі, так і тестовій. Завдання передба-
чають не лише повторення та закріплення хімічних знань і вмінь чи 
відтворення викладеного в тексті, а й розвиток учнів, формування 
у них активної пізнавальної діяльності, прийомів логічного мислення, 
оволодіння методами аналізу, порівняння, узагальнення; формування 
умінь застосовувати знання не тільки за аналогією, а й у нових ситу-
аціях тощо.

Завдання поділяються на дві частини – нормативні та додаткові, що 
не є обов’язковими для всіх школярів, але уможливлюють для учня 
право вибору (які з них він хоче і може виконати). Такий підхід ґрун-
тується на засадах гуманної педагогіки і створює для учнів комфортні 
умови навчання.

Мова підручника хімії повинна має бути чіткою, зрозумілою, на-
уково грамотною. Правильність літературної української мови поєд-
нується з правильністю сучасної наукової хімічної термінології. Мова 
має бути яскравою, образною і звернутою до учня, аби привертати 
його увагу й змушувати мислити, але без надлишкової витіюватості 
та надмірного вживання слів іншомовного походження.
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Підручник (навчальна книга) як засіб навчання має цілком певну 
матеріальну книжкову форму, яка значно більшою мірою, ніж будь-
яка інша книга, поєднується зі змістом, процесом засвоєння цього 
змісту і результатом засвоєння [115]. Ця форма виражається в склад-
ній структурі шкільного підручника, кожний компонент якого несе 
своє функціональне навантаження та висуває специфічні вимоги до 
конструкторів підручника (технічного й художнього редакторів, ху-
дожника та ін.) Спільними зусиллями сучасний підручник має стати 
гармонією змісту і форми.

3.11. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні хімії
Одним із пріоритетних напрямів сучасної хімічної освіти є впро-

вадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [92, с. 5]. 
Про це свідчить велика кількість наукових праць, у яких висвітлю-
ються окремі методичні підходи до розв’язання суперечностей між 
традиційною системою навчання хімії в загальноосвітній школі та 
необхідністю формування компетентної особистості, готової до опа-
нування нових видів діяльності – проектних, творчих, дослідницьких 
[43]. Тим не менш, створення науково обґрунтованої системи викори-
стання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії зали-
шається актуальною проблемою, яка потребує глибокого всебічного 
дослідження.

Сучасні українські дослідники перевагами використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій вважають:

• індивідуалізацію навчання;
• інтенсифікацію самостійної роботи учнів;
• збільшення обсягу виконаних на уроці завдань;
• підвищення мотивації та пізнавальної активності внаслідок 
урізноманітнення форм роботи;

• розширення інформаційних потоків та обсягу нових знань зав-
дяки використанню Інтернету [92, с. 6].

Із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій змі-
нюється роль учителя, він стає консультантом-координатором, який 
допомагає учню правильно спланувати й здійснити навчальну діяль-
ність. Завдання вчителя полягає в доборі відповідних засобів навчання 
з огляду на зміст програмового матеріалу, вікові та психологічні осо-
бливості учнів, рівень їхньої комп’ютерної грамотності. Створюють-
ся нові умови пошуку додаткових джерел інформації для вчителя та 
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учнів. Ширше використовуються аудіовізуальні засоби, що підвищує 
наочність навчального матеріалу та його доступність для розуміння 
учнями. Уможливлюється моделювання процесів, які за традицій-
ного навчання відтворити неможливо, демонстрування дослідів, які 
неможливо виконати в умовах шкільної хімічної лабораторії через 
їхню небезпечність або довготривалість. Використання ІКТ створює 
умови для моніторингу знань учнів, можливість спостерігати динаміку 
успішності кожного і класу в цілому.

Важливим складником використання інформаційно-комунікацій-
них технологій є розроблення й упровадження в практику масової 
школи обладнання та приладів на основі сучасних технологій:

• інтерактивних дошок;
• віртуальних хімічних лабораторій;
• мікролабораторій для хімічного експерименту тощо.
Інтерактивна дошка – це сенсорний екран, приєднаний до комп’юте-

ра, зображення з якого передає на дошку проектор. Щоб розпочати ро-
боту, достатньо торкнутися поверхні дошки. Спеціальне програмне за-
безпечення для інтерактивних дошок дає змогу працювати з текстами 
й об’єктами, аудіо- та відеоматеріалами, інтернет-ресурсами, робити 
записи від руки поверх відкритих документів і зберігати інформацію.

Наявність аксесуарів – набору пультів, інфрачервоного приймача та 
програмного забезпечення – створює умови для проведення миттєвих 
опитувань і тестувань. За допомогою центрального пульта керування 
можна запустити програми тестування, здійснити вибір типів тесту-
вань і звітів, настроїти зображення на екрані, а також завантажити не-
обхідні в роботі додаткові графічні або текстові файли. Є можливість 
підготувати тестові завдання із застосуванням файлів мультимедіа, 
додаванням аудіо- або відеоінформації. Учасники тестування вико-
ристовують пульти, на яких можна вибрати номер правильної від-
повіді. Кожний пульт має індивідуальний номер, відповідно можна 
одержати персональний результат. Обробка відповідей відбувається 
миттєво, результати опитувань виводяться на екран. Система голо-
сування дає можливість задавати час тестування й одержати декілька 
типів результатів – загальний по всій групі з кількістю учнів, які відпо-
віли на кожне запитання і часткою (%) правильних відповідей; а також 
індивідуальний – по кожному з пультів. Також можна використати 
декілька режимів проведення опитувань:
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• повне опитування (голосують всі учасники);
• якнайшвидша відповідь (опитування завершується після першої 
правильної відповіді);

• акцентування уваги (тестове опитування не проводять, учасники 
можуть подати сигнал якщо є бажання відповісти або запитати).

Спільне використання системи голосування з інтерактивними до-
шками або панелями може замінити за своїми можливостями комп’ю-
терний клас.

Важливо, що при цьому критерієм успішності учня стає не сто-
відсотково правильна відповідь, оцінювана вчителем, а міра участі 
в зворотному зв’язку, яку мусить оцінити сам учень. Отже, він повинен 
«дорости» не тільки до здатності створення відповіді, а й до оцінної 
шкали, яку застосує до самого себе, тобто до здатності самооціню-
вання [198].

Однією з переваг інтерактивних дошок є можливість керування 
всіма функціями та будь-яким програмним забезпеченням не лише 
електронним або механічним маркером, а й простим дотиком руки чи 
указки. На нашу думку, впровадження таких дошок у шкільну практи-
ку є кроком уперед, однак педагогічна ефективність цих засобів ще не 
досліджена достатньою мірою. Тож методика їхнього використання 
у навчанні хімії ще очікує на своїх розробників і повинна пройти ре-
тельну перевірку практикою.

Це твердження справедливе і для віртуальних хімічних лабора-
торій. Ідеться про мультимедійні системи, які так само можна вико-
ристовувати для підтримки процесу активного навчання. Віртуальні 
лабораторії можуть моделювати поведінку об’єктів реального світу 
в комп’ютерному освітньому середовищі. Ставлення методистів і вчи-
телів до таких педагогічних програмних засобів наразі неоднозначне. 
З одного боку, в умовах дефіциту реактивів і обладнання віртуальний 
експеримент може замінити реальний. Однак ми вважаємо абсолютно 
неприйнятною просту заміну учнівського експерименту віртуальним.

Відтак повністю поділяємо думку В. В. Загорського щодо непри-
пустимості заміни реальних простих експериментів їхніми моделями 
[68]. Цілком слушними видаються нам його застереження, що шко-
ляра, який блискуче опанував техніку складання хімічних установок 
з «літаючих» за вказівкою курсора деталей, небезпечно допускати до 
роботи з колбами, холодильниками та іншими деталями зі справжньо-
го скла – він їх, найімовірніше, розчавить лапками штатива.
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На нашу думку, під час проведення учнівського хімічного експери-
менту віртуальна лабораторія повинна виконувати допоміжну роль. Її 
функція – підтримка реального експериментування, допомога учневі 
в подоланні складнощів під час опанування теоретичного матеріалу.

Натомість нагальною є потреба в розробленні мікролабораторій для 
хімічного експерименту та забезпечення ними навчальних закладів. 
Головними перевагами такої мікролабораторії повинні стати:

• економія реактивів;
• безпечність дослідів для учнів і навколишнього середовища;
• заощадження часу на проведення експерименту;
• максимальна готовність до роботи;
• можливість нарощування іншими комплектами обладнання для 
розширення хімічного експерименту;

• наявність запасних деталей, зокрема пластикових ковпачків-кра-
пельниць.

Необхідні аксесуари мікролабораторій – мультимедійний проектор 
і відеокамера. Їх використання дає можливість не лише ефектно, а й 
ефективно «збільшити» експеримент, проектуючи його на екран. На-
віть з останньої парти буде добре видно, які саме зміни відбуваються 
в маленькій пробірці. Це значно розширює можливості демонстра-
ційного експерименту.

Цифрові фото- та відеокамери так само доцільно використовувати 
під час проведення експерименту. Найпростіший цифровий фотоапа-
рат істотно полегшує учням добирання ілюстративних матеріалів для 
своїх робіт, дає змогу зафіксувати результати, а вчителеві – поповнити 
бази цифрових зображень або створити нові.

До настільної відеокамери із гнучкою «шиєю» можна приєдна-
ти насадку до мікроскопа і побачити на екрані ріст кристала. Доку-
мент-камеру можна також підключити до телевізора, мультимедійного 
проектора або комп’ютера з відеовходом, приєднати до відеомагніто-
фона і записати експеримент.

Цифровий мікроскоп, набори датчиків, вимірювальні інтерфейси, 
а також настільний і кишеньковий комп’ютери з відповідним про-
грамним забезпеченням – це цифрові мобільні лабораторії не тільки 
для хімічних, а й фізичних, біологічних, екологічних експериментів.

Із використанням інформаційно-комунікаційних технологій учні й 
учителі опановують і вдосконалюють уміння: набирати й форматувати 
тексти доповідей, рефератів; створювати презентації, буклети, відео-
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фільми, анімації тощо; шукати інформацію в Інтернеті та опрацьову-
вати її; користуватися e-mail; розробляти й створювати сайти; вести 
блоги; брати участь у вебінарах, інтернет-конференціях, конкурсах 
тощо; створювати цифрові освітні ресурси; працювати з програм-
но-педагогічними комплексами; навчатися й навчати дистанційно.

Упровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у нав-
чання хімії сприятиме реалізація Національного проекту «Відкритий 
світ», яка передбачає створення національної освітньої інформаційної 
мережі [124].

3.12. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів

3.12.1. Критерії оцінювання з хімії
Зміст освіти як підсистема методичної системи є не сукупністю 

складових (наукових знань, умінь і навичок, досвіду здійснення твор-
чої діяльності, емоційно-ціннісних ставлень до навколишньої дійсно-
сті), а їх критичною масою, інтегрованим результатом. Тому засвоєння 
змісту освіти оцінюється не як сума знань, умінь і навичок, а як загаль-
на здатність учня до життєдіяльності, що підлягає систематичному 
контролю й діагностиці.

Результати контролю та діагностики навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів виражаються в її оцінці. Слово «оцінка» означає характе-
ристику цінності, рівень чи значення будь-яких об’єктів або процесів. 
Оцінити – означає встановити рівень чи якість чогось. Стосовно на-
вчально-пізнавальної діяльності оцінка – означає встановлення рівня 
виконання учнями завдань, поставлених перед ними в процесі нав-
чання [136].

Більш гнучкої, різнопланової системи оцінювання потребує про-
фільна старша школа, яка на основі диференційованого навчання по-
винна враховувати не лише навчальні досягнення, а й творчі, проек-
тно-дослідницькі, особистісні, соціально значущі результати, уміння 
вирішувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

За кордоном у визначенні системи оцінок спостерігається велика 
різноманітність, як у самих принципах, так і в конкретному виборі 
способів виставлення оцінок. У зарубіжних школах практикуються 
різні системи оцінювання знань, умінь, навичок і прийнято різні сис-
теми оцінок, включаючи сто-, дванадцяти-, десяти-, двобальну тощо. 
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Так, при оцінюванні знань у середніх навчальних закладах Німеччи-
ни, наприклад, поширена шестирівнева шкала оцінок. Кожній із них 
відповідає сума балів з урахуванням тенденції оцінки: відмінно (1) = 
15, 14, 13 балів; добре (2) = 12, 11, 10 балів; задовільно (3) = 9, 8, 7 
балів; нижче задовільного (4) = 6, 5, 4 бали; слабо (5) = 3, 2, 1 бал; не-
задовільно (0) = 0 балів. У французькому ліцеї, наприклад, результати 
складання випускних екзаменів визначаються за 20-бальною шкалою 
(від 0 до 20). При цьому для кожного предмета встановлюється пев-
ний ваговий коефіцієнт, який визначає значення цього предмета для 
обраної учнем спеціальності, профілю або відділення ліцею. Завдяки 
цьому оцінки з профілюючих предметів набувають більшої ваги [59].

У нашій країні з вересня 2000 року введена 12-бальна шкала оці-
нювання навчальних досягнень учнів, побудована за принципом ура-
хування особистих досягнень школярів у опануванні ними змісту 
загальної середньої освіти. Метою введення нових вимог до систе-
ми оцінювання є реалізація принципів гуманізації та демократизації 
освіти; методологічна переорієнтація процесу навчання на розвиток 
особистості учня, формування його основних компетенцій [95].

У виданому Міністерством освіти і науки України документі «За-
гальні критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної 
середньої освіти» зазначено: «Визначення рівня навчального прогресу 
учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність 
у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, 
умінь чи навичок, а сформувати рівень компетенції» [121].

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, дос-
від особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принци-
пові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток 
конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь учнів. Упро-
вадження компетентнісного підходу передбачає обов’язкове прогно-
зування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін 
у системі оцінювання навчальних досягнень.

Напрацювання досвіду упровадження нової шкали оцінювання 
дало змогу уточнити й удосконалити критерії, за якими здійснюється 
оцінювання навчальних досягнень учнів. У 2011 р. відповідно до ст. 34 
Закону України «Про загальну середню освіту» [71], Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778 «Про затверджен-
ня Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та з метою 
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додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 
учнів було затверджено Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Ці критерії 
зорієнтували загальні підходи до визначення рівня навчальних до-
сягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та 
встановили відповідність між вимогами до їх знань, умінь і навичок та 
показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

Шкала оцінювання згідно з положенням побудована з урахуван-
ням підвищення рівня особистих досягнень учня. Передбачено, що 
при оцінюванні вчитель повинен ураховувати рівень досягнень учня, 
а не ступінь його невдач, до чого певним чином спонукала попередня 
система оцінювання. Критерії оцінювання ґрунтуються на позитив-
ному принципі, за якого оцінки не поділяються на ті, що виконують 
заохочувальну та каральну функції. При цьому перевідними є всі оцін-
ки 12-бальної системи оцінювання, які виставляються у відповідний 
документ про освіту 90.

У положенні наголошено, що результати навчальної діяльності уч-
нів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, 
уміннями, навичками, метою навчання повинні бути сформовані ком-
петентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді 
та цінностях особистості.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:
• контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня (учени-
ці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчи-
телеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

• навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню 
знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь і навичок;

• діагностико-коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які ви-
никають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогали-
ни у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

• стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви нав-
чання;

• виховна – сприяє формуванню умінь відповідально та зосере-
джено працювати, застосовувати прийоми контролю й само-
контролю, рефлексії навчальної діяльності.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів повинні враховува-
тися:
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• характеристики відповіді учня: правильність, логічність, об-
ґрунтованість, цілісність;

• якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
• сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і на-
вичок;

• рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, уза-
гальнювати, робити висновки тощо;

• досвід творчої діяльності (уміння виявляти проблеми та розв’я-
зувати їх, формулювати гіпотези);

• самостійність оцінних суджень.
Характеристики якості знань взаємопов’язані між собою і допов-

нюють одна одну.
Повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програ-

мою.
Глибина знань – усвідомленість існуючих зв’язків між групами 

знань.
Гнучкість знань – уміння учнів застосовувати набуті знання у стан-

дартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи ви-
користання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності з уже 
відомих.

Системність знань – усвідомлення структури знань, їх ієрархії та 
послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших.

Міцність знань – тривалість збереження їх пам’яті, відтворення 
в необхідних ситуаціях.

Знання є складовою вмінь учнів діяти.
Уміння виявляються в різних видах діяльності та поділяються на 

розумові і практичні.
Навички – дії доведені до автоматизму в результаті виконання 

вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність 
відтворення.

Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, пе-
реживання, почуття, що виявляються у відношенні до оточуючого 
(людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної 
освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплю-
вати позитивні надбання в навчальній діяльності, зростанні вимог до 
своїх навчальних досягнень.
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Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчаль-
них досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого.

Вони визначаються за такими характеристиками:
Перший рівень – початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментар-

на, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
Другий рівень – середній. Учень (учениця) відтворює основний 

навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елемен-
тарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень – достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки по-
нять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, 
а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, воло-
діє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням 
тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відпо-
відь учня (учениця) правильна, логічна, обґрунтована, хоча бракує 
власних суджень.

Четвертий рівень – високий. Знання учня (учениці) є глибокими, 
міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для ви-
конання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена 
вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, 
виявляти та відстоювати особисту позицію.

Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень, зо-
крема оцінки 12 балів, передбачає знання й уміння в межах навчаль-
ної програми та не передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих 
конкурсах тощо.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попе-
реднього, а також додає нові характеристики.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нор-
мах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до 
знань, умінь і навичок, що оцінюються, та показником оцінки в балах.

За цими критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякден-
ного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, 
а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, 
зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмо-
вої, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, 
зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними карта-
ми; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних 
досліджень і навчальних проектів, робота з біологічними об’єктами, 
виготовлення виробів.
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Це загальні положення, що враховуються при застосуванні баль-
ного оцінювання. Більш чіткий характер мають нормативи оцінок, які 
подано в навчальних програмах з окремих дисциплін, оскільки спів-
відносяться з конкретними знаннями, уміннями та навичками учнів 
з предметів.

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з хімії враховується:
• рівень засвоєння теоретичних знань;
• оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про 
речовини та хімічні явища;

• сформованість експериментальних умінь, необхідних для вико-
нання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;

• здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
• уміння розв’язувати розрахункові задачі.
Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів є 

особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відбиваються 
загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі навчання 
хімії.

Іншою формою оцінювання є оцінне судження. Воно сприяє розу-
мінню учнями якості та рівня засвоєних знань, умінь і навичок, вклю-
чає оцінку способів роботи учнів, їх ставлення до навчання, ступінь 
їх старанності, коротко характеризує відповіді учнів. Обґрунтовуючи 
бал, учитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, з 
погляду правильності та виразності мовлення. Значну користь можуть 
принести окремим учням вказівки вчителя про те, які саме прогалини 
в знаннях треба подолати, яку конкретну роботу потрібно для цього 
виконати. Важлива мета використання оцінного судження – зробити 
вимоги та критерії оцінки вчителя відомими всьому класу. З викорис-
танням оцінного судження пов’язане також уміння учнів розгорнуто 
проаналізувати свою роботу, виявити залежність своєї оцінки від спо-
собів роботи. Якщо об’єктивно виставлений бал підбиває підсумок 
роботи школяра в минулому, то розумне, добре продумане слово під 
час його виставлення націлює учня на майбутнє.

Формою оцінки є також емоційне ставлення. Воно знаходить своє 
вираження у так званих малих формах: міміці, жестах, модуляції го-
лосу, зверненні до учня, в коротких схвальних, виправляючих, кри-
тичних зауваженнях вчителя тощо.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії у старшій 
школі є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та держав-
на підсумкова атестація [151].
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Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних 
досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та 
навичками відповідно до вимог навчальної програми з хімії.

Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 
з хімії є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, 
досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до об’єк-
тів і явищ навколишньої дійсності.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення 
теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів 
розуміння та первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, 
встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, 
закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання з хімії є індивідуальне, групове 
та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схема-
ми; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль 
учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває 
тестова форма контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною 
для коригування роботи вчителя хімії на уроці.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають ос-
новні результати вивчення теми (розділу), які реалізуються в програмі 
з хімії, в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки 
учня з певної теми.

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:
• усунення безсистемності в оцінюванні;
• підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;
• індивідуальний і диференційований підхід до організації нав-
чання й контролю;

• систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;
• концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з 
кожного предмета.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 
учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних 
оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, 
самостійних, творчих, контрольних робіт) і навчальної активності 
школярів [178].
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Перед початком вивчення чергової теми всі учні повинні бути оз-
найомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю 
й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами 
оцінювання.

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оці-
нювання, а за рік – на основі семестрових оцінок.

Поряд з іншими формами оцінювання ефективною у старшій школі 
є рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетент-
ностей і створює можливості для:

• підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
• розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів 
на кожному етапі навчального процесу;

• підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом на-
вчального року, а й за весь період навчання у старшій школі;

• градації значущості балів, які отримують учні за виконання різ-
них видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча 
робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науко-
во-дослідні та художні проекти, діяльність в органах учнівсько-
го самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

Упровадження рейтингу навчальних досягнень передбачає побудо-
ву учнем індивідуальної освітньої програми, яка дасть змогу вчителям 
і батькам учнів аналізувати їхній освітній поступ та його досягнення, 
виявляти помилки, а також регулювати форми й види освітньої діяль-
ності 102.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів у допрофіль-
ній і профільній школі може бути використаний метод оцінювання 
портфоліо.

Основна суть портфоліо – «показати все, на що ти здібний». Педа-
гогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учнів 
на індивідуальні досягнення, їх активну участь у накопиченні різних 
видів робіт, що засвідчують рух в індивідуальному розвитку; інтегра-
цію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає певну підготовку: визначення кри-
теріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми 
подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи само-
оцінки з боку учня тощо.
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У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, вчителю важливо 
виявляти доброзичливість, вимогливість поєднувати з індивідуальним 
підходом, тобто порівнювати виявлені досягнення учня не тільки з 
нормою, а з його попередніми невдачами чи успіхами та дотримува-
тися таких правил:

1. Пам’ятати, що аналіз і оцінювання знань, умінь та навичок уч-
нів – шлях забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання.

2. Домагатися систематичності в аналізі й оцінюванні знань, умінь 
і навичок учнів.

3. Створювати ситуацію значущості процесу перевірки й оціню-
вання навчальної діяльності учнів.

4. 3 повагою ставитися до навчальної роботи вихованців.
5. Не витрачати час на з’ясування в учнів: «Що було задано додому?»
6. Створювати позитивний емоційний настрій учнів під час опи-

тування.
7. Перевіряючи виконання учнями домашнього завдання, зосере-

джувати увагу на результативності цієї роботи за рівнем оволодіння 
новими знаннями, вміннями та навичками.

8. Чітко формулювати запитання, яке спонукало б учнів до актив-
ного мислення, витримувати паузу, яка дасть змогу учням зібратися з 
думками; тільки після цього запрошувати конкретного учня для від-
повіді.

9. Уважно слухати відповідь учня, схвальним словом, жестом, мі-
мікою стимулювати мисленнєву активність вихованців.

10. Не переривати монологічну відповідь учня; робити аналіз після 
її закінчення.

11. Враховувати індивідуальні особливості учнів (повільність мов-
лення, темперамент, мовні дефекти тощо).

12. Залучати учнів до перевірки рівня оволодіння знаннями, вико-
нання письмових робіт інших учнів.

13. Короткі відповіді учні можуть робити не піднімаючись із місця.
14. Аналізувати якість відповіді учня, а не його особистість.
15. Після завершення відповіді робити її короткий аналіз, аргумен-

товано й об’єктивно оцінювати.
16. Залишати за учнями можливість повторно опрацювати навчаль-

ний матеріал, виконати навчальне завдання відповідно до їх індивіду-
альних розумових можливостей.
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17. Під час відповіді учень може користуватися опорними схемами, 
наочними посібниками.

18. Забезпечувати оптимальні умови для всебічної перевірки знань, 
умінь і навичок учнів за допомогою різноманітних методів.

19. Оволодівати технікою поурочного бала.
Новий підхід до оцінювання результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів у системі загальної середньої освіти слугує гуманіза-
ції освіти, орієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, 
реалізації особистісно зорієнтованого навчання, підвищенню якості й 
об’єктивності оцінювання.

3.12.2. Методи діагностики
Аналіз і оцінювання знань, умінь і навичок учнів – невід’ємний 

структурний компонент навчального процесу. Виходячи з логіки на-
вчального процесу він є, з одного боку, завершальним етапом оволо-
діння певним змістовим блоком, а з іншого – своєрідною сполучною 
ланкою в системі навчальної діяльності. Важливу роль у цьому про-
цесі відіграє психологічний аспект: кожна людина, передусім шко-
ляр, очікує, щоб її діяльність була оцінена. Це важливий стимул для 
подальшої наполегливої праці школяра, утвердження його статусу 
в колективі. Народна мудрість говорить: «Боги і діти живуть там, де 
їх хвалять» [136].

Контроль, перевірка результатів навчання, їх аналіз – це констатація 
наслідків навчально-пізнавальної діяльності школярів без пояснення 
їх походження. З’ясування умов і обставин, у яких протікає навчаль-
ний процес, отримання чіткого уявлення про причини, які сприяють 
чи перешкоджають досягненню накреслених результатів, забезпечує 
діагностика.

Діагностика дає змогу розглянути результати навчання в тісному 
зв’язку зі шляхами та способами їх досягнення. Вона спрямована на 
виявлення прогалин у знаннях, уміннях учнів, з’ясування їх причин. 
За педагогічної діагностики враховуються індивідуальні особливості 
учнів: їхні потреби, інтереси, мотиви; захоплення, нахили, здатно-
сті та здібності; особливості перебігу психічних процесів – мови та 
мислення; уваги, уяви й фантазії; пам’яті, емоцій, волі тощо. Тому 
педагогічна діагностика здатна з’ясувати не тільки умови й обста-
вини, у яких формуються знання, уміння й навички учнів, а й умови 
розвитку та виховання особистості школяра в процесі оволодіння ним 
знаннями й уміннями.
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Результати діагностики слугують основою для внесення необхід-
них коректив у навчальний процес, прийняття рішень про удоскона-
лення його змісту, методів і форм організації, управління навчаль-
но-пізнавальною діяльністю учнів тощо.

Дидакти визначають такі принципи організації контролю та діа-
гностики навчальної діяльності учнів [183]:

1. Об’єктивність, позбавлена суб’єктивних і помилкових оцінних 
суджень і висновків учителя. Об’єктивність забезпечується науково 
обґрунтованим змістом діагностичних тестів (завдань, питань), діа-
гностичних процедур; рівним, дружнім ставленням педагога до всіх 
учнів; точним, адекватно встановленим критерієм оцінювання знань, 
умінь. Об’єктивність означає, що виставлені бали збігаються незалеж-
но від методів і засобів контролювання та педагогів, які здійснюють 
контроль.

2. Систематичність, регулярність проведення діагностичного 
контролю на всіх етапах процесу навчання. При цьому комплексно 
використовуються різні форми, методи і засоби контролювання, пе-
ревірки й оцінювання, що вилучає універсальність окремих методів і 
засобів діагностування.

3. Гласність, що полягає в проведенні відкритих випробовувань 
усіх учнів за тим самим критерієм. Рейтинг кожного школяра, що 
встановлюється в процесі діагностування, відомий усім, оцінки ого-
лошуються та мотивуються. Результати діагностичних зрізів, їх аналіз 
обговорюється відповідними педагогами (предметними комісіями). 
На цій основі складаються перспективні плани удосконалення викла-
дання предмета.

Дотримання цих принципів забезпечує надійність діагностики та 
контролю за виконанням учнями своїх завдань у процесі навчання.

В Україні, починаючи з радянських часів і донині, визначення яко-
сті освіти здебільшого зводилося до з’ясування рівня знань, умінь і 
навичок учнів, що, у свою чергу, найчастіше виражалося відсотком 
успішності. Однак необхідність розвитку та удосконалення існуючих 
принципів оцінювання освіти і педагогічної праці педагоги-новатори 
відчували вже тоді.

Сучасні економічні та суспільні відносини потребують пошуку но-
вих шляхів розв’язування проблеми об’єктивного оцінювання якості 
освіти, надання теоретичного обґрунтування показникам, критеріям 
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якості та методам, які при цьому застосовуються. Саме це спричинило 
нагальну необхідність розвитку й удосконалення системи оцінювання 
якості освіти і створення національної системи моніторингу якості 
загальної середньої освіти.

На запитання про те, що таке якісна сучасна освіта, як виміряти 
її якість тощо та, намагаються дати відповідь провідні вчені, відомі 
політики багатьох країн світу. ХХ століття ознаменувалося тим, що 
розгорнулася так звана квалітативна революція, тобто революція яко-
сті, яка охопила всі сфери життя та діяльності людини.

Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних 
механізмів, що отримали назву моніторингу, який розуміється як си-
стема збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про ді-
яльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження 
її стану і прогноз розвитку.

«Державна цільова програма підвищення якості шкільної природ-
ничо-математичної освіти на період до 2015 р.», затверджена Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №561 поставила 
за мету для освітньої галузі «Природознавство» розроблення механіз-
му стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти 
та його застосування у шкільній практиці. Одним із шляхів розв’язан-
ня цієї проблеми постанова визначила проведення моніторингу якості 
природничо-математичної освіти, спрямованого на діагностику рівня 
сформованості базових природничо-математичних компетенцій учнів 
у загальноосвітніх навчальних закладах [52].

Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів та оцінювання 
ефективності навчання пов’язані між собою. Неможливо досягти ви-
сокого рівня навчальних досягнень учнів без відповідного контролю 
за ходом навчального процесу. Тому актуальними стають проблеми 
педагогічної діагностики.

Вирішення цієї проблеми уможливлюється шляхом моніторингово-
го дослідження. Тому поняття «моніторинг» увійшло в наше життя як 
необхідність. Слово «моніторинг» походить від лат. «монітор» – той, 
що попереджає, наглядає, нагадує. Оксфордський словник визначає 
моніторинг як ретельне спостереження, контроль за роботою. Люд-
ство давно «приміряло» моніторинг на себе. Його апробували в різних 
сферах і напрямах, і ось нарешті він захопив педагогів.
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Педагогічний моніторинг – система відбору, обробки аналізу, збе-
рігання інформації про діяльність педагогічної системи в конкретно-
му напрямі, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, 
наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування 
розвитку освітньої системи.

Основний зміст моніторингу полягає в одержанні інформації про 
стан освіти з метою прийняття управлінських рішень щодо переве-
дення її на якісно новий рівень [170].

Практика людської діяльності доводить: досягнення високих ре-
зультатів неможливе без ґрунтовного вивчення передумов будь-якого 
явища та факту. Прагнення з’ясувати всі обставини, від яких залежить 
успіх, спонукає до пошуків високоорганізованої, раціональної, науко-
во обґрунтованої діяльності. Дієвим засобом проникнути в ситуацію 
ще до її виникненні є діагностування, за допомогою якого отримують 
реальну картину подій і можливість впливати на них.

Педагогічна діагностика в буквальному перекладі означає прояс-
нення, розпізнавання. Її також можна тлумачити як отримання інфор-
мації про стан та розвиток контрольованого об’єкта, у нашому кон-
тексті – процесу навчання.

Педагогічна діагностика не замінює дидактичних засобів навчання, 
а допомагає виявити умови, досягнення та недоліки цього процесу, 
визначити шляхи підвищення його ефективності та вдосконалення 
підготовки фахівців відповідно до поставленої мети.

Вагомий внесок у наукове обґрунтування поняття педагогічної ді-
агностики та прогнозування зробив вітчизняний учений-дидакт про-
фесор І. П. Підласий: «Діагностика – це система технологій, засобів, 
процедур, методик та методів висвітлення обставин, умов та факторів 
функціонування педагогічних об’єктів, перебігу педагогічних проце-
сів, встановлення їх ефективності та наслідків» [136].

За допомогою відповідних методів педагогічної діагностики прово-
дять аналіз навчального процесу та визначають його ефективність (ре-
зультативність). Науково-педагогічний працівник на підставі діагнос-
тичних відомостей повинен зорієнтуватися на проведення внутрішньої 
чи зовнішньої корекції навчального процесу, виявлення прогалин у нав-
чанні, підтвердження й заохочення успішних результатів, планування 
наступних етапів навчального процесу, покращення умов навчання 
тощо. Тобто діагностика слугує теоретичним фундаментом педагогічної 
діяльності та інструментом управління навчальним закладом.
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Що глибше проникають педагогічні науки у навчально-виховний 
процес, то більшої значущості для дидактики набуває система діагнос-
тичних заходів. Стає дедалі очевиднішим, що, з одного боку, змусити 
вчитися, лише застосовуючи засоби контролю й оцінки, неможливо, 
з іншого – діагностичні засоби є найскладнішим і найпотрібнішим 
інструментом в організації навчання, його регулюванні, виборі при-
йомів роботи, диференціації завдань тощо.

Результати здійснюваних діагностичних вимірювань сигналізують 
про стан засвоєння матеріалу та просування учнів до бажаної мети, 
про недопрацювання, а також доцільність обраних методів і засобів 
викладання. Аналіз результатів навчання є підставою для постійного 
його коригування й удосконалення на шляху досягнення мети.

На різних етапах навчання зміст контролю та діагностики визнача-
ється дидактичними завданнями, специфікою навчальних предметів, 
рівнем підготовки та розвитку учнів.

Так, Г. С. Цехмістрова та Н. А. Фоменко розрізняють підсумкове 
діагностування рівня навченості учня в кінці теми або навчального 
року (тематичне, підсумкове), тобто результатів процесу навчання, і 
поточне діагностування навченості – успішності учня. Поточне діа-
гностування у свою чергу включає ще попередню діагностику [107].

У сучасній дидактиці виділяються такі методи діагностики:
• щоденне спостереження за навчально-пізнавальною діяльніс-
тю учнів на заняттях, що дає змогу вчителеві скласти уявлення 
про те, як учні сприймають і осмислюють навчальний матері-
ал, у якій мірі виявляють самостійність, кмітливість, творчість 
тощо;

• усне опитування (індивідуальне та фронтальне, усні заліки, ек-
замени тощо) полягає в постановці перед школярами запитань 
за змістом вивченого матеріалу й оцінюванні повноти, логічно-
сті й обґрунтованості їхніх відповідей;

• письмова діагностика знань і умінь здійснюється за допомогою 
письмових робіт (хімічні диктанти, класні й домашні самостійні 
роботи, письмові відповіді на питання, реферати, вирішення 
різних задач і вправ, практичні й лабораторні роботи) дає змогу 
виявити вміння послідовно викладати матеріал, висловлювати 
свої думки на письмі.



220

У 10 11 класах, коли обсяг матеріалу для опрацювання достатньо 
великий, з метою економії часу, проблему співвідношення усних і 
письмових форм діагностики здебільшого вирішують на користь ос-
танніх [170]. Однак опитування вчителів і учнів та аналіз методичних 
статей учителів дають підстави стверджувати, що традиційні методи 
діагностики не повною мірою забезпечують об’єктивність виявлення 
як рівня навчальних досягнень учнів з хімії, так і причин виникнення 
певних проблем під час навчально-виховного процесу. Наприклад, 
під час фронтального опитування учні дають лише короткі прості 
відповіді, не вчаться зв’язно висловлювати свої думки. У такому разі 
важко врахувати темп мислення учнів, тому ті з них, хто має уповіль-
нений темп, відчувають певні утруднення. Індивідуальне опитування 
на уроках кількох учнів займає багато часу, унаслідок чого основ-
на маса учнів нудиться. Під час усного опитування виявляються ще 
деякі недоліки. Не завжди вчителі забезпечують повноту контролю, 
оскільки перевіряються лише фактичні знання. На контроль виносить-
ся весь матеріал без виділення головного. У результаті увага учнів 
концентрується на другорядному. До того ж іноді сама діагностика 
здійснюється поверхово. При фронтальному опитуванні доволі часто 
оцінки виставляються за фрагментарні чи однозначні відповіді. При 
груповому опитуванні учні, які виконують завдання, не беруть участі 
в роботі всього класу.

Проведене нами дослідження показало, що письмова перевірка має 
свої переваги порівняно з усною, проте має й недоліки. Недостатньо 
перевіряються в ході цього методу діагностики загальнонавчальні 
вміння та навички, як-то: складання плану відповіді, виділення голов-
ного, самоконтроль, темп письма тощо. Недостатньо швидко і чітко 
виявляються типові помилки та недоліки, над якими треба працювати 
на наступних уроках. Не всі учні дотримуються під час проведення 
письмових робіт єдиного орфографічного режиму. Рідко використову-
ються індивідуальні завдання з метою усунення прогалин у знаннях 
учня. Нераціонально організується праця вчителя під час проведення 
письмових робіт, оскільки недостатньо використовуються комп’юте-
ри, що дають змогу перевіряти відповіді одразу і самим учням зна-
ходити допущені помилки. Унаслідок цього багато часу витрачається 
на перевірку, а результати учні отримують лише через проміжок часу, 
тобто коли вони втрачають свою актуальність [172].
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Проведення й оформлення практичних робіт і лабораторних дослі-
дів також вимагають певного часу, якого зазвичай в учня не вистачає, 
то роботи не відзначаються ґрунтовністю й логічністю викладу.

Така форма діагностики, як програмований контроль дає можли-
вість здійснювати перевірку одразу та одразу ж видавати результат 
цієї перевірки [156].

Програмована перевірка навчальних досягнень учнів здійснюється 
за допомогою програмованих контрольних завдань, які ще називають-
ся програмами оберненого зв’язку, або тестами. Тест завжди ставить 
перед учнем певну умову, яка обмежує вибір відповіді із запропоно-
ваних варіантів [17].

Використання тестів замість звичайних завдань, які потребують 
розгорнутої відповіді, є зручним тому, що тест завжди ставить перед 
учнем чітке завдання, спрямоване на виявлення лише того необхідного 
результату, який має наміру проконтролювати перевіряючий. Це дає 
можливість об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень, виявити 
проблеми як одного учня, так і всього класу, в цілому й своєчасно їх 
скоригувати.

У роботах П. А. Глоріозова, В. Л. Рисс, Г. В. Самовської та інших 
пропонуються різні види тестів з хімії, зазначаються їх переваги та 
недоліки. Авторами наголошується, що в ході педагогічного процесу 
тест виконує діагностичну, навчальну, організаційну, виховну функ-
ції. Введення тестового контролю суттєво підвищує мотивацію нав-
чання та зацікавленість учнів. До переваг тестів науковці відносять: 
можливість кількісно виміряти рівень і структуру знань та складність 
завдань; об’єктивність оцінки та повне охоплення знань під час тес-
тування; систематичність контролю та індивідуальний підхід до нав-
чання кожного учня; технологічність тестів (автоматизація процесу 
навчання та контролю) [44, 151, 156].

Недоліками вважаються відносна складність створення якісного 
тесту, недостатня забезпеченість технічними засобами навчання та 
можливість вгадування правильної відповіді. У роботах підкреслю-
ється, що тест, незважаючи на низку недоліків, є єдиним відомим на 
цей час інструментом об’єктивного вимірювання результатів педаго-
гічного процесу. Без кількісного контролю жоден науковий, виробни-
чий, навчальний,— немає сенсу проводити. Тому тест є засобом, за 
допомогою якого можна засвоїти та впровадити за порівняно короткий 
час із найменшими витратами технологію сучасної освіти.
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У зарубіжних школах упровадження діагностичних тестів має дав-
ню історію. Уперше тести пам’яті, уваги, сприймання, інтелекту було 
впроваджено в США в 1900-1915 роках.

На сучасному етапі розвитку тестування в зарубіжних школах ши-
роко розповсюджуються діагностичні тести шкільної успішності.

Тести успішності бувають декількох видів і за типами завдань їх 
поділяють на чотири групи:

Перший тип тестів забезпечує перевірку пам’яті (запам’ятовуван-
ня й відтворення фактів, понять, законів, теорій, визначень тощо).

Другий тип тестів допомагає перевірити вміння виконувати розу-
мові операції на основі отриманих знань.

Третій тип тестів сприяє перевірці наявності критичного мислен-
ня, виявленню аналітично-оцінних умінь.

Четвертий тип завдань включає тести для перевірки уміння за-
стосовувати знання при вирішенні нових, нестандартних ситуацій.

Тести успішності забезпечують надійні висновки лише за умови 
правильного їх поєднання з групами тестів, які використовуються для 
діагностування різних сторін розвитку та вихованості особистості: 
тестів загальних розумових здібностей, тестів спеціальних здібностей 
у різних галузях діяльності, тестів для визначення особистих смислів, 
самостійності оцінних суджень; тестів для визначення рівня виховано-
сті (сформованості моральних, трудових та ін. якостей). Тому тестові 
випробовування завжди повинні мати комплексний характер.

Тести успішності повинні відповідати низці вимог. Вони повинні 
бути: відносно короткотерміновими, тобто не вимагати великих затрат 
часу; однозначними – не допускати вільного тлумачення тестового 
завдання; правильними – виключати можливість формулювання ба-
гатозначних відповідей; відносно короткими; інформаційними, тобто 
такими, які забезпечують можливість зіставлення кількісної оцінки за 
виконання тесту з порядковою; зручними – придатними для швидкої 
математичної обробки результатів; стандартними – придатними для 
широкого практичного використання.

Тестові завдання виконують не лише функцію контролю якості 
знань, а й навчальні функції.

Як тест, так і завдання, що входять до тесту, повинні відповідати 
низці критеріїв, одним із яких є валідність. Термін «валідність» похо-
дить від англійського validity – обґрунтований, дійсний, придатний, 
той, що має силу. Його використовують для загальної характеристики 
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тесту в аспекті відповідності меті та вимогам оцінювання. Валідність 
тесту – це поняття, яке визначає, що та наскільки якісно вимірює тест.

Валідність – комплексна характеристика, яку визначають як пара-
метрами інструменту (тесту) та процедури вимірювання, так і власти-
востями ознаки, яку діагностують. Критерій валідності встановлює 
сферу дійсності, для якої метод дає статистично достовірні результати.

Структура тесту залежить від мети тестової перевірки знань. Поки 
що у суспільстві панує хибна думка, що тести дають можливість пе-
ревірити лише репродуктивні знання. Це пов’язано з поверхневим 
ознайомленням із тестовими технологіями. Насправді за правильно 
розробленими тестовими завданнями можна перевірити всю пізна-
вальну сферу, яка містить (відповідно до складності): знання, розу-
міння, застосування, аналізування, синтезування, оцінювання.

Знання (найпростіший клас) – це здатність запам’ятовувати факти, 
принципи, процеси.

Розуміння – здатність учнів розуміти матеріал, що вивчається.
Застосування – здатність використовувати засвоєний матеріал у но-

вих ситуаціях.
Аналізування – здатність структурувати навчальний матеріал таким 

чином, що стає зрозумілою загальна організаційна структура.
Синтезування – здатність поєднувати окремі частини знань для 

отримання цілого, що набуває нової якості.
Оцінювання – здатність судити про цінність навчального матеріалу 

в рамках поставленої мети.
Науковці подають різні рівні класифікації когнітивної сфери. Наведемо 

порівняння різних таксономічних систем для когнітивної сфери Б. Блума, 
В. Беспалька, М. Скаткіна, Г. Клауса і Ж. Паже (за Л. Артемчук):

Завдання для тесту добирають залежно від того, що хоче перевіри-
ти вчитель, який рівень дослідити.

Рівень «знання» перевіряє базові знання учнів з хімії, а саме – 
знання фактів, понять, процесів тощо. Це найпростіший рівень за-
своєння предмета. Але здійснювати складні види пізнавальної роботи 
учні зможуть лише оволодівши глибокими знаннями та відповідни-
ми уміннями. Під час оцінювання цього рівня від учнів очікується: 
уміння пригадати основні закономірності хімічної науки; володіння 
термінологією, фактами, поняттями; уміння узагальнювати, обирати 
відповідний науковий апарат, обладнання, пристрої для вимірювання 
й експериментальної діяльності тощо.
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Таблиця 5
Порівняння різних таксономічних систем для когнітивної сфери

Б. Блум В. Беспалько М. Скаткін Г. Клаус і 
Ж. Паже

Знання (за-
пам’ятовування)

Знайомство 
(ідентифікація)

Сприймання, 
осмислення, за-
пам’ятовування

Примітивна фор-
ма сприймання

Розуміння (змі-
сту вивченого)

Відтворення (ти-
пові завдання)

Застосування
(у типових ситу-
аціях)

Початкове 
осмислення

Застосування (у 
нових ситуаціях)

Уміння (нетипові 
завдання) Змістовний 

(формування 
понять)

Аналізування 
(розчленування 
цілого на скла-
дові)

Трансформація, 
творчість (по-
будова методу 
розв’язування 
проблем і пошу-
кових задач)

Синтезування 
(створювання 
цілого з частин)

Застосування (у 
нових ситуаціях)

Практично-зміс-
товний (подаль-
ше перетворен-
ня інформації)Оцінювання 

(визначення 
цінності засобів 
для досягнення 
мети)

Завдання для оцінювання рівня «застосування» добирають таким 
чином, щоб учні виявили вміння застосовувати знання і розуміння по-
нять у простих ситуаціях. Ці завдання дають змогу перевірити вміння 
учнів порівнювати, протиставляти й класифікувати, тлумачити нау-
кову інформацію, а також використовувати своє розуміння наукових 
понять і принципів для знаходження рішення.

Рівень «обґрунтування» не обмежується перевіркою вмінь, необ-
хідних для розв’язання стандартних проблем. Завдання цього рівня 
дають змогу перевірити: вміння, що потрібні в незнайомих ситуаціях, 
при вирішенні складних задач і багаторівневих проблем; здатність 
аналізувати проблему, добирати принципи, які слід використати при 
вирішенні завдання; уміння вибрати та застосувати відповідні рівнян-
ня, формули; спроможність зробити висновки, базуючись на наукових 
даних і фактах; розуміння причини й наслідку дослідження; здатність 
оцінювати та приймати відповідні рішення тощо.
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Як конкретний приклад такого підходу до визначення мети тестової 
перевірки проаналізуємо вимоги до навчальних досягнень учнів при 
вивченні теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (програмові 
вимоги для зовнішнього оцінювання з хімії). У вимогах виділені клю-
чові слова, які доцільно використовувати при формулюванні завдання. 
Такі самі ключові слова виділені і в програмі з хімії для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Завдання і час, відведений на їх розв’язання, 
повинні відповідати віковим особливостям учнів. При доборі варіан-
тів завдань учителеві слід робити їх рівноцінними. Завдання повинні 
формулюватися чітко, без зайвої інформації та деталізації. Бажано, 
щоб запитання починалося і слів: «Укажіть…», «Зазначте…», «Обе-
ріть…» тощо. До варіантів відповідей слід включати дистрактори (від 
англ. distract – відволікати) – правдоподібні варіанти неправильних 
відповідей, які є зрозумілими для учнів, наближені до правильних і є 
найпоширенішими помилками під час відповіді на подібні завдання. 
Такий підхід унеможливлює просте відгадування учнями правильної 
відповіді та дає змогу глибше перевірити рівень навчальних досяг-
нень.

При визначенні рівня складності завдань можна використовувати 
поширений у світовій практиці принцип – повністю правильно розв’я-
зати весь набір завдань тесту повинно близько 5 % учнів класу.

У міжнародній практиці на завдання закритої форми з вибором од-
нієї правильної відповіді з декількох наведених відводиться близько 1 
хв. На розв’язання завдань на встановлення відповідності та визначен-
ня послідовності можна давати 1,5-2 хв. Загалом, для учнів 7-9 класів 
доцільно формувати тест із 15-20 завдань на 20-25 хв уроку, для учнів 
10-11 класів – з 20-25 завдань, розрахованих на 30-35 хв.

Тести успішності застосовуються на всіх етапах дидактичного про-
цесу. З їх допомогою ефективно забезпечується попередній, поточний, 
тематичний і підсумковий контроль [171].

На етапі попереднього контролю педагог одержує інформацію про 
вихідний рівень досягнень. Порівнюючи вихідний (початковий) рівень 
досягнень із кінцевим (досягнутим), учитель може виміряти «приріст» 
знань, ступінь сформованості умінь і навичок, ставлень, проаналізу-
вати динаміку й ефективність процесу навчання та праці педагога. 
Зібрати такий обсяг інформації можна завдяки тестуванню, яке здійс-
нюється за допомогою спеціально розроблених з цією метою завдань.
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Тестові завдання для поточного контролю (їх кількість не переви-
щує 68) формуються так, щоб охопити найважливіші елементи знань 
і вмінь, яких набули учні протягом останніх 23 уроків. Тривалість 
виконання тесту не повинна перевищувати 1012 хв. Після завершен-
ня роботи обов’язково аналізуються допущені учнями помилки. Для 
прискорення аналізу використовують тест із завданнями з вибором 
правильної відповіді. Дуже важливо при цьому домогтись усвідом-
лення кожним учнем причин виникнення помилок.

Створення тематичного тесту більш складне. У його основі ле-
жить не проста перевірка засвоєних окремих елементів, а розуміння 
системи, що об’єднує ці елементи. Значну роль при цьому відіграють 
синтетичні, комплексні завдання, які об’єднують питання про окремі 
поняття теми, спрямовані на виявлення інформаційних зв’язків між 
ними. Для тематичного тестування краще використати готові тестові 
завдання, розроблені професіоналами педагогічного тестування.

На етапі підсумкового контролю в кінці кожного семестру і на-
вчального року, а також у процесі екзаменів (заліків) використову-
ються різні варіанти підсумкових тестів успішності. Головна вимога 
до підсумкових тестів – відповідність рівню державного стандарту 
освіти.

Усе більшого поширення набувають технології підсумкового тесту-
вання із застосуванням комп’ютерів і спеціалізованих програм.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. 
№ 1722-р схвалено Концепцію Державної цільової програми впрова-
дження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», 
яка передбачає впровадження в навчально-виховний процес загально-
освітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти 
на основі зазначених технологій.

Аналізуючи вітчизняну та зарубіжну наукову і методичну літера-
туру, можна відмітити тенденцію розширення використання тестів – 
інструменту оцінки якості та рівня засвоєння навчального матеріалу. 
Головною перевагою комп’ютерних тестів є те, що вони дають змо-
гу за короткий час опитати всіх учнів по великому обсягу матеріалу 
в однакових умовах за однаковою шкалою оцінок. Це підвищує об’єк-
тивність контролю знань у порівнянні з традиційними методиками. 
Крім того, можливості комп’ютерних технологій дають змогу у зміст 
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завдань тестів уміщувати таблиці, рисунки, фрагменти дослідів тощо, 
що урізноманітнює структуру тестів та сприяє зацікавленості учнів 
у роботі з завданнями. Такі можливості комп’ютерного тестування 
роблять необхідним якомога ширше його застосування в навчальному 
процесі [169].

Комп’ютерне тестування може бути двох видів: індивідуальне й 
групове. Індивідуально учень може проходити онлайн-тестування та 
тестування за допомогою комп’ютерних програм, запропонованих на 
дисках. Режим онлайн-тестування дає можливість одразу здійснити 
перевірку виконання тесту й отримати результати по кожному із за-
вдань тесту. Групове тестування реалізується в автоматизованих кла-
сах (контрольно-навчальні комплекси). У комп’ютерних класах учні 
одночасно працюють на комп’ютерах у тестових програмах.

Завдання, для комп’ютерного тестування, після розроблення «за-
ливають» в комп’ютерну програму на сервер, який відповідає за 
проведення комп’ютерного тестування. Для тесту задається статус 
(тренувальний, контрольний), час виконання, кількість балів за кож-
не завдання, шкала перерахунку тестових балів в оцінні за 12-баль-
ною шкалою оцінювання. Статус тесту визначає, скільки разів учень 
може його проходити: тренувальний – необмежену кількість разів, 
контрольний – один раз. Час виконання тесту розраховують згідно з 
кількістю завдань у тесті та їх складністю. Кількість балів за виконан-
ня завдань відповідає складності завдання, тобто кількості смислових 
операцій, які учень повинен задіяти для виконання завдання.

В означений час відповідальний за комп’ютерне тестування в школі 
забирає з сервера тест і призначає кожному учневі певний варіант. 
Учні починають виконувати тест одночасно, а далі рухаються кожен 
у своєму темпі, незалежно один від одного. Виконавши тест, учень 
одразу отримує результати його виконання і може за потреби проа-
налізувати, які завдання виконав правильно, а які – неправильно, яку 
кількість балів набрав і яку оцінку отримав.

Після закінчення тестування учнями всього класу вчитель може 
ознайомитися із загальними результатами.

Результати виконання тесту й характеристики його завдань, отри-
мані за результатами виконання тесту учнями, одразу фіксуються 
комп’ютерною програмою та повертаються на сервер. Методист, який 
відповідає за комп’ютерне тестування, аналізує отриману інформацію 
та готує аналітичну довідку.
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У аналітичній довідці учитель або адміністрація школи отримує 
інформацію про рівень виконання тесту учнями кожної школи у формі 
діаграм. Аналіз діаграми дає можливість кожному учителю або адмі-
ністрації загальноосвітнього навчального закладу порівняти рівень та 
якість виконання тесту з результатами в інших школах.

Проведення комп’ютерних тестувань дає можливість зробити такі 
висновки:

Використання комп’ютерних технологій
• скорочує час, необхідний для проведення контролю рівня на-
вчальних досягнень учнів;

• підвищується об’єктивність оцінювання;
• результати тестування дають можливість своєчасно та повною 
мірою проаналізувати помилки й недоліки у засвоєнні певно-
го матеріалу, з метою своєчасного коригування форм і методів 
навчання, виявити динаміку засвоєння матеріалу, скоротити час 
учителя на розроблення контрольних завдань і перевірку резуль-
татів виконання контрольних робіт;

• висновки за результатами комп’ютерних тестувань дають змо-
гу сформулювати певні управлінські рішення для покращення 
якості навчання учнів у навчальному закладі.

Таке поєднання систематичного діагностичного тестування успіш-
ності з ефективним управлінням пізнавальним процесом сприяє сут-
тєвому підвищенню якості навчального процесу.

Короткотермінове опитування всіх учнів на уроці за допомогою 
тестів нині використовує багато педагогів. Перевагою такої перевірки 
є те, що одночасно продуктивно працює весь клас і за декілька хвилин 
можна одержати інформацію про успішність усіх учнів. Це спону-
кає їх систематично готуватися до з уроків, що й вирішує проблему 
ефективності засвоєння знань. При перевірці визначаються прога-
лини в знаннях, що дуже важливо для продуктивного самонавчання. 
Індивідуальна та диференційована робота з учнями з попередження 
неуспішності також базується на поточному тестуванні.

Звичайно, не всі необхідні характеристики навчальних досягнень 
учнів можна одержати засобами тестування. Такі, наприклад, показ-
ники, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, логічно 
і доказово висловити свою думку тощо діагностувати тестуванням 
неможливо. Це означає, що тестування повинно обов’язково поєдну-
ватися з іншими (традиційними) формами і методами перевірки.
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Пошуки спеціалістів спрямовуються на підвищення об’єктивності 
тестів, створення безперервної системи шкільної тестової діагности-
ки, нових більш досконалих засобів представлення й обробки тестів, 
накопичення та ефективного використання діагностичної інформації.

3.12.3. Зовнішнє незалежне оцінювання
Незалежне тестування як випускний іспит у школі вперше було 

застосовано в Європі 1788 року. У США 1884 р. було видано перший 
збірник тестових матеріалів (завдання, відповіді, рекомендації щодо 
оцінювання), який містив завдання з математики, історії, граматики, 
навігації та приклади текстів творів [111].

У наш час рівень та якість навченості учнів визначають за допо-
могою зовнішнього стандартизованого тестування в Австрії, Великій 
Британії, Ірландії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Румунії, Словенії, 
США, Фінляндії, Франції та інших країнах. Успішне виконання тестів 
після закінчення окремих типів шкіл дає змогу вступити до універси-
тетів у Німеччині, Нідерландах, частково у Франції.

Систему зовнішнього тестування з 1993 р. активно запроваджують 
в Азербайджані, Казахстані, Киргизстані, Литві, Латвії, Естонії, Росії, 
Молдові, Білорусі, Грузії тощо.

У 16 країнах тестування виконує подвійну функцію: випускного 
та вступного іспиту.

В Україні для оцінювання знань тестову методику застосовували 
наприкінці 20-х – на початку 30-х років XX століття. Звернення до 
тестів у школі в той час давало змогу вирішити ряд педагогічних за-
вдань, зокрема розробити програми для визначення рівня знань, більш 
чітко сформулювати вимоги до учнів у процесі навчання, поліпшити 
традиційний облік шкільної успішності. Проте через допущені по-
милки в методиці використання тестів, ігнорування досвіду закордон-
них колег тощо тестова методика невдовзі була вилучена з практики 
школи. Поверталися до тестів в Україні в 50-х, 70-х, 90-х роках, але 
очікуваних результатів не отримували, оскільки тестова методика була 
недостатньо розробленою, невирішеним залишалося питання місця 
тестів у навчальному процесі, недостатньою була підготовка вчителів.

Освітяни України вивчають досвід тестування в інших країнах і 
розробляють свою модель проведення оцінювання навчальних досяг-
нень учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
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Запровадження ЗНО в Україні є складовою Болонського процесу 
(БП), який був розпочатий у 1954 р. у Парижі, де члени Ради Європи 
підписали Європейську культурну конвенцію, і отримав своє продов-
ження в 1988 р., коли в Болонському університеті була підписана Ве-
лика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum) [121].

Одне з основних завдань БП: необхідність запровадження політики 
спільних дій, спрямованих на збереження європейської культури та 
заохочення її розвитку, реорганізація освітніх систем Європейських 
країн таким чином, щоб учасникам освітнього процесу було легко 
переїжджати з однієї країну в іншу з метою подальшого навчання чи 
працевлаштування.

Перша спроба запровадити зовнішнє незалежне оцінювання 
в Україні припадає на 1993 рік. У силу низки причин проведений тоді 
експеримент виявився невдалим.

2002 рік. Центр тестових технологій Міжнародного фонду «Від-
родження» спільно з Міністерством освіти і науки України провели 
200 тестувань, у яких взяли участь студенти перших курсів вищих 
навчальних закладів. Мета проекту – апробація тестових завдань і 
розроблення технології адміністрування.

2003 рік. Центр тестових технологій Міжнародного фонду «Відро-
дження» спільно з Міністерством освіти і науки провели тестування з 
математики та історії 3121 випускника 670 загальноосвітніх навчаль-
них закладів України. Чотири вищі навчальні заклади почали зарахо-
вувати результати тестування як вступні випробовування. За бажанням 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах результати тестування 
зараховують як державну підсумкову атестацію.

2004 рік. Із цього року за підтримки міжнародних і громадських 
організацій в Україні формується система зовнішнього незалежного 
оцінювання. Центром тестових технологій Міжнародного фонду «Від-
родження» спільно з Міністерством освіти і науки проведено тесту-
вання 4485 випускників шкіл міст Києва, Донецька, Львова, Харкова, 
Одеси з математики, української мови, історії, економіки. У 31 вищому 
навчальному закладі було прийнято рішення про зарахування резуль-
татів тестування як вступних випробовувань.

Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання запрова-
дження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти» було прийнято 25 серпня 2004 року. Цим документом передба-
чається: провести в 2006 р. випробовування технологій ЗНО навчаль-



231

них досягнень випускників навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти; у 2007-2008 роках – здійснити запровадження ЗНО 
навчальних досягнень випускників, які виявили бажання вступити 
до ВНЗ.

2005 рік. Постановою Кабінету Міністрів України №1312 від 31 
грудня 2005 р. було утворено Український центр оцінювання якості 
освіти та встановлено, що ЗНО навчальних досягнень випускників 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили 
бажання вступати до ВНЗ, є обов’язковим. Проводиться тестування 
10 030 учнів із 1567 шкіл України.

2006 рік. У Державному бюджеті України на 2006 р. уперше пе-
редбачено кошти на запровадження ЗНО та моніторингу якості осві-
ти. Розпочинає свою діяльність Український центр оцінювання яко-
сті освіти. Створюються 9 регіональних центрів оцінювання якості 
освіти. Проводиться тестування 41 818 випускників загальноосвітніх 
шкіл, до якого залучаються 6 300 інструкторів, 700 екзаменаторів.

2007 рік. Після 2005 р. всі ВНЗ, підпорядковані Міністерству осві-
ти і науки України, зараховують результати зовнішнього тестування. 
Цього ж 2007 року зовнішнє незалежне оцінювання знань проводи-
лось у формі тестування з української мови, математики, історії (іс-
торії України та всесвітньої історії). Зовнішнє незалежне оцінювання 
з хімії, біології, фізики як державна підсумкова атестація та вступне 
випробовування проводилося лише для випускників шкіл Харківської 
області.

Першого червня 2007 р. всі учасники тестування отримали в ін-
дивідуальних конвертах сертифікати з результатами. Участь у зов-
нішньому незалежному оцінюванні взяли 116 327 випускників за-
гальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, що становило 
26 % їхньої загальної кількості. Середня вартість тестування одного 
учасника зовнішнього незалежного оцінювання 2007 р. в розрахунку 
на один предмет становила 38,5 гривень.

2008 рік. З цього року проходження зовнішнього незалежного оці-
нювання є обов’язковою умовою вступу до вищого навчального закла-
ду. З зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з таких предметів: 
українська мова та література; історія України (з найдавніших часів до 
наших днів); всесвітня історія (з найдавніших часів до наших днів); 
зарубіжна література; хімія; фізика; біологія; математика; основи 
економіки; основи правознавства; географія. У рамках основної сесії 
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зовнішнього оцінювання було написано 997 897 тестів. Для учасників 
тестування працювало 4600 пунктів тестування, у яких розміщувалася 
81 тисяча аудиторій.

2009 рік. ВНЗ 1 листопада 2008 р. оголосили перелік сертифікатів 
ЗНО, потрібних для вступу на певні напрями підготовки. Окрім того, 
скоротили до восьми кількість предметів, з яких проходило тестуван-
ня: зарубіжну літературу, основи економіки, основи правознавства, 
всесвітню історію виключили. Натомість, випускники змогли скласти 
тести з іноземних мов: англійської, німецької, іспанської або фран-
цузької. Випускники змогли обрати для складання не 3, а до п’яти 
предметів ЗНО. Тестування з української мови й літератури надалі 
залишилося обов’язковим для всіх випускників. Починаючи з цього 
року, подання заяв до вишів можна відслідковувати он-лайн на сайті 
vstup.info. Також у 2009 р. залишилась можливість складати тести мо-
вами шести нацменшин України. Підготовчі курси при вишах більше 
не дають можливості позаконкурсного вступу.

2010 рік. Задля забезпечення права національних меншин надають-
ся словники з перекладом основних термінів, що використовуються 
в тестах. Кожен випускник школи проходить тестування з української 
мови й літератури та, на вибір, математики чи історії.

2011 рік. Зовнішнє оцінювання для бажаючих стати студентами 
вищих навчальних закладів проводилося з таких предметів: україн-
ська мова та література, історія України, математика, біологія, геогра-
фія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором): 
англійська, німецька, французька, іспанська.

Тести для зовнішнього оцінювання з історії України, математи-
ки, біології, географії, фізики, хімії були перекладені кримськотатар-
ською, молдавською, польською, російською, румунською, угорською 
мовами.

2012 рік. До предметів ЗНО додано всесвітню історію. Змінено 
оцінювання тестового завдання на встановлення правильної послі-
довності (раніше максимальний бал становив 2, у 2012 р.— 3 бали).

Таким чином, зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу 
до ВНЗ в Україні; комплекс організаційних процедур (передусім – тес-
тування), спрямований на визначення рівня навчальних досягнень ви-
пускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до вищих 
навчальних закладів.
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Мета зовнішнього незалежного оцінювання: забезпечення реаліза-
ції конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, 
здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогнозування 
її розвитку [73].

Забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 
Українським центром оцінювання якості освіти у співпраці з місце-
вими органами управління освітою, обласними інститутами після-
дипломної педагогічної освіти, навчальними закладами. Координа-
ція роботи учасників процесу зовнішнього незалежного оцінювання 
здійснюється через Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Іва-
но-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферополь-
ський і Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти, за 
кожним із яких закріплено по 2-4 області України.

Головною метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
є об’єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень 
осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили ба-
жання вступити до вищого навчального закладу України.

Зовнішнє незалежне оцінювання запроваджено з метою забезпе-
чення конституційного права громадян на рівний доступ до вищої 
освіти [74].

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – спосіб перевірки:
• знання учнями найважливіших законів і теорій хімії;
• володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і 
символами хімічних елементів, назвами простих і складних 
речовин;

• уміння складати хімічні формули та рівняння хімічних реакцій, 
розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі;

• розуміння зв’язку між складом, будовою, фізичними та хімічни-
ми властивостями речовин, способами їх добування, галузями 
застосування;

• знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, 
способи добування та галузі застосування;

• розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;
• обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов’язаними 
з хімією;

• розуміння ролі хімії у розв’язанні глобальних проблем людства.
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Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 
хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загально-
освітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При 
цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, 
теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання оцін-
них суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.

Матеріал програми для проведення зовнішнього незалежного оці-
нювання розподілено на чотири тематичні блоки: «Загальна хімія», 
«Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які 
у свою чергу розподілено за розділами і темами. У кожному розділі 
перелічено знання, якими повинні володіти учасники зовнішнього 
незалежного оцінювання з хімії [146].

Інструментом зовнішнього незалежного оцінювання є тест, оскіль-
ки він має ряд переваг, як-то:

• висока інформативність;
• чітка стандартизація процедури оцінювання, що створює од-
накові умови для всіх учасників і зменшує вплив на результат 
сторонніх чинників;

• простота і доступність у використанні;
• однозначність системи обробки та інтерпретації одержаних 
кількісних показників;

• репрезентативність завдань.
Аналіз результатів проведення сесій з хімії під час щорічного зо-

внішнього незалежного оцінювання дає підстави говорити про те, що 
зовнішнє незалежне оцінювання: а) є одним із найбільш ефективних 
засобів освітнього моніторингу; б) спроможне забезпечити об’єктивне 
вимірювання навчальних досягнень учнів, їх належну сертифікацію; 
в) сприяє удосконаленню системи державних екзаменів; г) допома-
гає узгодженню параметрів національної системи освіти зі світовими 
стандартами; д) змістовно сполучається з поняттями «динамізм», «ін-
варіантність», «оновлення», «удосконалення».
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