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Передмова
 ²ííîâàö³éíà îñâ³òà — öå íîâà ïåäàãîã³êà, íîâ³ îñâ³òí³ ïðîöåñè, 

íîâ³ òåõíîëîã³¿. Ñó÷àñíà ïåäàãîã³êà â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä «àâòîðèòàðíîãî 
êåðóâàííÿ» ³ ïåðåõîäèòü äî ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ ï³äòðèìêè ³ ñòèìóëþ-
âàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
òâîð÷îñò³, äî íàâ÷àííÿ òâîð÷³ñòþ, äî ïåäàãîã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà. Îä-
íèì ³ç ñïîñîá³â ñòâîðåííÿ òàêèõ óìîâ º çàñòîñóâàííÿ â÷èòåëåì ìåòî-
ä³â àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè ñó÷àñíèõ ³ííîâàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é. Ñàìå àêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ äàþòü çìîãó ó÷íåâ³ ðîçêðè-
òèñÿ ÿê îñîáèñòîñò³.

Ñüîãîäí³ ³ñíóº áàãàòî ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ õ³ì³¿, ùî îð³ºíòî-
âàí³ íà êðàùå çàñâîºííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ï³äâèùåííÿ 
ÿêîñò³ âì³íü ³ íàâè÷îê. Àëå äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè íåîáõ³äíî áóäó-
âàòè óðîê òàêèì ÷èíîì, ùîá â³í áóâ íå ëèøå ö³êàâèì, àëå é íå ïåðå-
âàíòàæåíèì äëÿ ó÷íÿ. ²íòåðåñ ó÷í³â äî óðîêó òà éîãî åôåêòèâí³ñòü 
çðîñòàþòü, êîëè ïîðÿä ³ç êëàñè÷íèìè ìåòîäàìè øèðîêî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ àêòèâí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ, îá’ºäíóþòüñÿ òðàäèö³éí³ òà ³ííîâà-
ö³éí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. ²ííîâàö³éíà ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç 
â³äì³íîþ âñòàíîâëåíèõ øòàìï³â ³ ñòåðåîòèï³â ó íàâ÷àíí³, âèõîâàíí³ é 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ.

Ç ìåòîþ ñòèìóëÿö³¿ ï³çíàâàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ, ðîçâè-
òêó òâîð÷îãî, ïðîäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ, ñàìîñò³éíîñò³, âì³ííÿ ñï³ëêó-
âàòèñÿ îäèí ç îäíèì âèêîðèñòîâóþòüñÿ àêòèâí³ ôîðìè é ìåòîäè íà-
â÷àííÿ. Äîñâ³ä ðîáîòè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íàéá³ëüø åôåêòèâíèì çà 
ðåçóëüòàòàìè º ³íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ.

²íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ — öå ñïåö³àëüíà ôîðìà îðãàí³çàö³¿ ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ìàº êîíêðåòíó, ïåðåäáà÷óâàíó ìåòó — ñòâî-
ðèòè êîìôîðòí³ óìîâè íàâ÷àííÿ, çà ÿêèõ êîæåí ó÷åíü â³ä÷óº ñâîþ 
íåîáõ³äí³ñòü, çìîæå ðîçêðèòè ñâî¿ çä³áíîñò³ é ïðîäåìîíñòðóâàòè çíà-
ííÿ ç ïðåäìåòà, â³ä÷óòè âïåâíåí³ñòü ó ñîá³. Ïðè ³íòåðàêòèâíîìó íà-
â÷àíí³ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çä³éñíþºòüñÿ çà ïîñò³éíî¿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ 
âñ³õ ó÷í³â. ²íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ âèêëþ÷àº äîì³íóâàííÿ ÿê îäíîãî 
ó÷íÿ íàä ³íøèì, òàê ³ îäí³º¿ äóìêè íàä ³íøèìè. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 
ó÷í³ íàâ÷àþòüñÿ áóòè äåìîêðàòè÷íèìè, âì³ííþ ñï³ëêóâàòèñÿ îäèí ç 
îäíèì, êðèòè÷íî ìèñëèòè, ïðèéìàòè ïîì³ðêîâàí³ ð³øåííÿ. Ó÷åíü ìàº 
ïðàâî íà ïîìèëêè é íà âëàñíó äóìêó, ÿêà ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä äóì-
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êè ³íøèõ ó÷í³â ³ â÷èòåëÿ, ìîæå â³äêðèòî äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ çíàííÿ òà 
çä³áíîñò³.

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç ó÷íÿìè àâòîðè âèêîðèñòîâóþòü íàñòóïí³ ³íòåðàê-
òèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ.

1. Ìîçêîâèé øòóðì — ãðóïîâà ðîáîòà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ó÷í³ âèðîáëÿ-
þòü âëàñíó äóìêó ç äàíî¿ òåìè ñàìîñò³éíî, áåç äîïîìîãè â÷èòåëÿ.

2. Åë³öèòàö³ÿ — ïðèéîì îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ó÷í³â øëÿõîì 
ëîã³÷íî ïîáóäîâàíèõ çàïèòàíü-â³äïîâ³äåé.

3. Äèôåðåíö³éîâàí³ ãðóïè — íàâ÷àííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ, êîæíà ç 
ÿêèõ ìàº óçÿòè ó÷àñòü ó â³äïîâ³ä³ íà ñïåöèô³÷í³ çàïèòàííÿ, ùîá â ðå-
çóëüòàò³ îòðèìàòè øëÿõ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè.

4. Â³ëüíå ïðàêòèêóâàííÿ — ïðîâåäåííÿ åòàïó óðîêó, êîëè â÷èòåëü 
íå âòðó÷àºòüñÿ ó õ³ä îáãîâîðåííÿ, íå íàìàãàºòüñÿ êîíòðîëþâàòè ä³-
ÿëüí³ñòü ó÷í³â ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ÿêîãîñü ðåçóëüòàòó.

5. ²íôîðìàòèâíå â³êíî — ñïîíóêàííÿ ó÷í³â äî ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ 
îäèí îäíîìó ÷åðåç æèâå ñï³ëêóâàííÿ.

6. Ñòèìóëÿö³ÿ — ³ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â, êîëè ³ì³òóþòüñÿ ïðàâäèâ³ 
æèòòºâ³ ñèòóàö³¿.

7. Ìîäåëþâàííÿ ìèñëåííÿ — ìåòîä íàâ÷àííÿ, çã³äíî ç ÿêèì â÷è-
òåëü ñêëàäàº ïîÿñíåííÿ äëÿ âñüîãî êëàñó, â³äïîâ³äíî äî ïî÷àòêó, ñå-
ðåäèíè, çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ç äàíî¿ òåìè. Ïîò³ì ðîçïîâ³äàº é îïèñóº âñ³ 
ìîæëèâ³ ç éîãî òî÷êè çîðó ðîçóìîâ³ ä³¿ íà êàðòêàõ. Çàêëþ÷íèé êðîê: 
êëàñèô³êàö³ÿ îá’ºêò³â ì³æ ñîáîþ òà âïîðÿäêóâàííÿ êàðòîê, ùîá îòðè-
ìàòè ïîâíèé âèêëàä ìàòåð³àëó.

8. Â³çóàë³çàö³ÿ — ïðèéîì, ÿêèé äîçâîëÿº ç çàêðèòèìè î÷èìà ïî-
äóìêè â³äòâîðèòè êàðòèíè ÷è ïîä³¿, óÿâíó îáñòàíîâêó ÷è ³íòåð’ºð (ïðè-
ëàäè, ñõåìè, ôîðìóëè, íàçâè) âñå, ùî ïîòð³áíå äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. 
Ïðè öüîìó ìîæíà çàïèñàòè òåêñò íà ìàãí³òîôîí.

9. Ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ — ïðèéîì, ïðè ÿêîìó êîæíà ãðóïà îòðèìóº 
çàâäàííÿ. Öÿ ðîáîòà íàäàº âñ³ì ó÷àñíèêàì ìîæëèâ³ñòü ä³ÿòè, ïðàêòèêó-
âàòè íàâè÷êè ñï³âðîá³òíèöòâà, ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ.

10. Çàíóðþâàííÿ — ïîâåðíåííÿ íà êîæíîìó óðîö³ äî ïîâòîðþ-
âàííÿ âàæëèâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ç ìåòîþ éîãî ÿê³ñíîãî 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ³ íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâèê³â.

11. Êîìåíòîâàíå óïðàâë³ííÿ — ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â íà óðîö³ êåðóº 
íå ò³ëüêè â÷èòåëü, à é ó÷í³. Ñèëüíèé ó÷åíü âèñòóïàº â ðîë³ â÷èòå-
ëÿ, âèêîíóþ÷è ïîêëàäåí³ íà íüîãî çàâäàííÿ, ³ âåäå çà ñîáîþ ó÷í³â. 
Ç’ºäíóþòüñÿ òðè ä³¿: ìèñëåííÿ, ïðîìîâëÿííÿ òà çàïèñ. Ïðè öüîìó ä³òè 
ðîçêóò³, íå ìàþòü ñòðàõó âèêëèêó äî äîøêè.
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УРОКИ ХІМІЇ ДЛЯ 8-11 КЛАСІВ

ÓÐÎÊ-ÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ

Òåìà.  Êëàñè íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê.
Ìåòà: 
 íàâ÷àëüíà: óçàãàëüíèòè çíàííÿ ó÷í³â ç äàíî¿ òåìè, çàñâî¿òè çíàííÿ 

ïðî ñêëàä òà âëàñòèâîñò³ êèñëîò, îñíîâ, îêñèä³â, ñîëåé; ïåðåâ³-
ðèòè âì³ííÿ ïèñàòè ð³âíÿííÿ ðåàêö³é;

 ðîçâèâàþ÷à: ðîçâèíóòè ïàì’ÿòü, íàî÷íå ìèñëåííÿ, óì³ííÿ íåñòàí-
äàðòíî ìèñëèòè;

 âèõîâíà: âèõîâàòè òâîð÷èé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ, êîëåêòèâ³çì.
Òèï óðîêó: óçàãàëüíåííÿ ³ ñèñòèìàòèçàö³¿ çíàíü.
Âèä óðîêó: óðîê-ãðà.
Îáëàäíàííÿ ³ ðåàêòèâè: ãðàôîïðîåêòîð, åêðàí; íàá³ð êàðòîê äëÿ ïðîâåäåííÿ 

êîíêóðñ³â: CaO, NaCl, K
2
CO

3
, HCl, H

2
SO

4
, Na

2
SO

4
, BaCl

2
, Ca(OH)

2
, 

NaOH, Fe(OH)
3
, HCl, ôåíîëôòàëå¿í, ìåòèëîðàíæ, ëàêìóñ, ïðî-

á³ðêè, øòàòèâè, ñïèðò³âêè.

Õ³ä óðîêó

². Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Îñíîâíà ìåòà íàøîãî óðîêó — óçàãàëüíèòè âàø³ çíàííÿ ç äàíî¿ òåìè 

Äëÿ ïðîâåäåííÿ óðîêó ìè ìàºìî 3 âàãîíè, â êîæíîìó ïðîâ³äíèê, ÿêèé 
áóäå ïåðåâ³ðÿòè âàø³ çàâäàííÿ. Àëå ïåðåä ïîñàäêîþ òðåáà êóïèòè á³ëåòè 
Íà äîøö³ º çàâäàííÿ, õòî éîãî âèêîíàº, îòðèìàº á³ëåò ó âàãîí ¹1 (ÿêùî 
âñå â³ðíî âèêîíàíî), ó âàãîíè ¹ 2,3 (ÿêùî º íåòî÷í³ñòü ó â³äïîâ³ä³). 
Êëàñ ðîçáèâàºòüñÿ íà ÷îòèðè ãðóïè.

Çàâäàííÿ: Ñåðåä òðüîõ ðå÷îâèí äâ³ íàëåæàòü äî îäíîãî êëàñó, íåîð-
ãàí³÷íèõ ñïîëóê, à òðåòÿ — çàéâà — äî äðóãîãî. Ï³äêðåñë³òü öþ ðå÷î-
âèíó, íàçâ³òü ¿¿.

1 CaO, NaCl, SO
2
.

2. K
2
CO

3
, HCl, H

2
SO

4
.

3. NaSO
4
, BaCl

2
, Ca(OH)

2
.

4. NaOH, CO
2
, Fe(OH)

3
.

Â÷èòåëü: Á³ëåòè º, çàéìàºìî ì³ñöÿ â âàãîíàõ, îçíàéîìëþºìîñü ç 
ïðîâ³äíèêîì. Â³äïðàâëÿºìîñÿ â ïîäîðîæ, ïåðøà ñòàíö³ÿ «Îêñèäíà», 
àëå äî ñòàíö³¿ ìè ïîâèíí³ âèð³øèòè çàâäàííÿ, ÿêå äàñòü ³ ïåðåâ³ðèòü 
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ïðîâ³äíèê. (Äçâîíèòü äçâ³íîê.) Ïðîâ³äíèêè ðîçäàþòü çàâäàííÿ. Ïîäîðîæ 
ïî÷èíàºòüñÿ. Âèêîíóºìî çàâäàííÿ.

Âàãîí 1
1. Ç ÿêèìè ç ïåðåðàõîâàíèõ ðå÷îâèí ðåàãóº êàëüö³é îêñèä: HCl, 

NaBr, NaOH, H
2
O, H

2
SO

4
. Ñêëàä³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é. 

2. 3 ÿêèìè ³ç ïåðåðàõîâàíèõ ðå÷îâèí ðåàãóº ñóëüôóð (VI) îêñèä: 
HCl, Ca(OH)

2
, NaOH, H

2
S, H

2
O, K

2
O. Ñêëàä³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é. 

Âàãîí 2
1. Äîâåä³òü, ùî îêñèä áàð³þ — îñíîâíèé îêñèä. Ïðîâåä³òü õ³ì³÷-

íèé åêñïåðèìåíò.
2. Äîâåä³òü, ùî îêñèä êàðáîíó (²V) — êèñëîòíèé îêñèä. Ñêëàä³òü 

ð³âíÿííÿ ðåàêö³¿.

Âàãîí 3
Çàê³í÷èòè ð³âíÿííÿ ðåàêö³é: 
à) CaO + HCl →........+........
 K

2
O+ H

2
O →..............

á) CO
2 
+ H

2
O →...........

 CO
2
 + NaOH →..........+..........

Íàø ïî¿çä ïðèáóâ íà ñòàíö³þ. Ïåðåðâà 1 õâ. Çäàéòå ðîáîòè 
ïðîâ³äíèêó. (Äçâ³íîê.)

Íàñòóïíà ñòàíö³ÿ «Êèñëîòíà». 

Âàãîí 1
Ìàþ÷è ñõåìó, íàïèø³òü ñàìîñò³éíî ð³âíÿííÿ ðåàêö³é:

ßêèìè äâîìà ñïîñîáàìè ìîæíà îäåðæàòè ñóëüô³äíó êèñëîòó? Íàïè-
ø³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é.

основний
оксид + кислота сіль вода= +

кислотний
оксид

кислота

кислота

+

+

+

луг

луг

нерозчинна
основа

сіль

сіль

сіль

вода

вода

вода

=

=

=

+

+

+
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ßêèìè äâîìà ñïîñîáàìè ìîæíà îäåðæàòè ôîñôàòíó êèñëîòó? Íàïè-
ø³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é.

Âàãîí 2
Äàíî ñõåìè. Íàïèø³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³¿.
a) Ca+ ? → CaSO

4
 + H

2 
↑.

 N
2
O

5
 + ? → Ca(NO

3
)
2
.

á) SO
3  

+ ? → H
2
SO

4
.

 BaO + ? → Ba(NO
3
)
2
 + H

2
O

Âàãîí 3
Ùî òàêå êèñëîòè? ßê êëàñèô³êóþòü êèñëîòè? Äå çàñòîñîâóþòü 

êèñëîòè?
Íàø ïî¿çä ðîáèòü çóïèíêó. Ïåðåðâà 0,5 õâ. Çäàéòå ðîáîòè ïðîâ³äíè-

êó. (Äçâ³íîê.)
Ïî¿çä ñë³äóº äî ñòàíö³¿ «Ëóæíà».

Âàãîí 1
Íàïèø³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà çä³éñíèòè ïå-

ðåòâîðåííÿ:
Ca → CaO → Ca(OH)

2 
→ CaCl

2
.

Zn → ZnCl
2 

→ Zn(OH)
2  

→ ZnO.
²ç áóêâ, ÿêèìè ïîçíà÷åí³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³, âè îäåðæèòå íàçâó êëà-

ñó íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê.
¹
ï/ï

Ôîðìóëè
ðå÷îâèí

Îñíîâí³ êëàñè íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê

Îêñèä Êèñëîòà Îñíîâà Ñ³ëü

K
2
S é à á ã

KOH â å ³ ç

FeCl
3

¿ ÿ ì ä

H
2
SO

4
í ð ï ç

MgO î õ ô ó

H
2
O ê à á â

Mg(OH)
2

÷ ÿ ñ ì

K
3
PO

4
â ç é è

H
3
PO

4
þ ä à â

Â³äïîâ³äü: (ã³äðîêñèä).
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Âàãîí 2
Íàïèø³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é íåéòðàë³çàö³¿, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ óòâîðþ-

þòüñÿ ñîë³:
à) àëþì³í³é õëîðèä ³ íàòð³é í³òðàò. 
á) áàð³é ñóëüôàò ³ êàë³é ôîñôàò.
²ç áóêâ, ÿêèìè ïîçíà÷åí³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³, âè îäåðæåòå íàçâó êèñ-

ëîòè.

¹
ï/ï

Ôîðìóëè
ðå÷îâèí

Îñíîâí³ êëàñè íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê

Îêñèä Êèñëîòà Îñíîâà Ñ³ëü

Al(OH)
3

á ü õ â

H
2
S ÿ ë ã þ

KNO
3

³ ù å î

Ba(OH)
2

ø º ð ÷

P
2
O

5
è æ ô ç

HCl ó ä ³ í

ZuCl
2

³ ø è í

Al
2
O

3
à á â ÷

H
2
SO

3
ñ ê å º

Ca(OH)
2

æ ç è ë

CaCO
3

ì ã ÷ ñ

NaCl ï ó ø ë

CuO î á å ù

NaOH ì ø ò â

H
2
SO

4
ê à ÿ þ

Â³äïîâ³äü: (õëîðèäíà êèñëîòà).

Âàãîí 3
Íàïèø³òü ð³âíÿííÿ ðåàêö³é ðîçêëàäó:
à) àëþì³í³é ã³äðîêñèäó;
á) ôåðóì (²²) ã³äðîêñèäó.
ßê³ âëàñòèâîñò³ îñíîâ âàì â³äîì³? (íå ìåíøå 1 ð³âíÿííÿ ðåàêö³¿ 

íàïèñàòè.
² òàê, íàøà ïîäîðîæ çàê³í÷åíà. Çäàéòå á³ëåòè ïðîâ³äíèêó.
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²². Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Îïðàöþâàòè § 39 (Áóðèíñüêà Í.Ì., «Õ³ì³ÿ»). 

²²². Ï³äñóìîê óðîêó.
Âèñòàâëåííÿ îö³íîê:

 ïîêàçàòè ó÷íÿì, ÿê âîíè äîñÿãëè ìåòè óðîêó;• 
 âèçíà÷èòè íàéêðàùèõ çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü • 
ó÷í³â;

 ñòèìóëþâàòè ìîòèâàö³þ ó÷í³â äî íàâ÷àííÿ ³ îòðèìàííÿ çíàíü;• 
 îö³íþâàííÿ äîñÿãíåíü ó÷í³â;• 
 îö³íþâàííÿ çóñèëü, ÿê³ ó÷í³ âêëàäàþòü ó íàâ÷àííÿ îäèí îäíî-• 
ãî, ó ñï³âïðàöþ.

Æóð³ çà íàéá³ëüøîþ ñóìîþ íàáðàíèõ áàë³â, çà àêòèâí³ñòü êîìàíä 
òà ïðàâèëüí³ñòü ñàìîñò³éíîãî íàïèñàííÿ ð³âíÿíü ðåàêö³é ï³ä ÷àñ àê-
òèâ³çàö³¿ çíàíü âèçíà÷àº êîìàíäó ïåðåìîæöÿ. Â õîä³ ìàíäð³âêè æóð³ 
óâàæíî ñïîñòåð³ãàº çà â³äïîâ³äÿìè ³ àêòèâí³ñòþ êîæíîãî ó÷íÿ ³ ðàçîì 
ç â÷èòåëåì îö³íþº ¿õ.
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