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Передмова

Для піäâèщеííя зацікаâлеíîсті учíіâ у прîцесі íаâчаííя îäíією із кращèх є прîектíа метîäèка. 
В îсíîâі «метîäу прîектіâ» лежèтü рîзâèтîк пізíаâалüíîї äіялüíîсті учíіâ, уміííя самîстійíî кîí-
струюâатè сâîї зíаííя й îрієíтуâатèся â іíфîрмаційíîму прîстîрі. 

Метîä прîектіâ переäбачає самîстійíу рîбîту учíіâ — іíäèâіäуалüíу, ãрупîâу, â парах, яку учíі âè-
кîíуютü прîтяãîм пеâíîãî часу. 

У âèкîíаííі прîектіâ âèäіляютü трè âзаємîпîâ’язаíèх етапè: 
1. Орãаíізаційíî-піäãîтîâчèй (переäпрîектíèй).
2. Дîсліäíèцüкî-пîшукîâèй (âèкîíаííя прîекту).
3. Піäсумкîâèй (презеíтація, îціíка прîектíîї äіялüíîсті). 
Прîектè спрèяютü рîзâèтку лîãічíîãî мèслеííя, кîмуíікатèâíèх кîмпетеíтíîстей, рîзâèâаютü 

учíя як îсîбèстістü, рîзшèрюютü йîãî круãîзір.
Метîä прîектіâ îрãаíічíî пîєäíуєтüся з ãрупîâèм піäхîäîм äî íаâчаííя, тîму учеíü заâжäè 

пам’ятає, щî âіí — частèíа кîмаíäè і пîâèíеí âчасíî та ретелüíî âèкîíуâатè äîручеíе, äîпîмаãа-
тè у разі пîтребè іíшèм, працюâатè â атмîсфері спіâпраці і âзаємîâèãіäíîãî партíерстâа, пîâажатè 
äумку кîжíîãî. 

Щîб äîсяãтè пеâíîãî резулüтату, пîтрібíî íаâчèтè äітей самîстійíî мèслèтè, зíахîäèтè і рîзâ’я-
зуâатè прîблемè, âèкîрèстîâуючè зíаííя з іíшèх ãалузей, прîãíîзуâатè резулüтатè і мîжлèâі íасліäкè 
різíèх âаріаíтіâ рîзâ’язаííя, âстаíîâлюâатè прèчèííî-íасліäкîâі зâ’язкè.

Є баãатî різíîâèäіâ прîектіâ — äîсліäíèцüкі, рîлüîâі, іíфîрмаційíі, прèклаäíі тîщî. Всі âîíè 
мîжутü застîсîâуâатèсü íа урîках хімії.

Дîсліäíèцüкі прîектè âèмаãаютü чіткî прîäумаíîї структурè, яка íаблèжеíа äî íаукîâîãî äî-
сліäжеííя. 

Рîлüîâі, абî іãрîâі, прîектè переäбачаютü âèсîкèй ступіíü тâîрчîсті, структура лèше îкреслю-
єтüся і íе чітка äî закіíчеííя прîекту. Кîжеí з учасíèкіâ має âіäпîâіäíу рîлü, зумîâлеíу змістîм 
і характерîм ãрè. 

²íфîрмаційíі прîектè спрямîâаíі íа збір іíфîрмації прî пеâíèй îб’єкт, яâèще, їх аíаліз і уза-
ãалüíеííя фактіâ. Структура такîãî прîекту мîже бутè âèзíачеíа плаíîм.

Прèклаäíі прîектè âіäрізíяютüся чіткî прîäумаíèм резулüтатîм äіялüíîсті, îрієíтîâаíèм íа 
сîціалüíі іíтересè учíіâ.

Íа урîках хімії äîцілüíî âèкîрèстîâуâатè кîрîткîтерміíîâі прîектè, які мîжíа îпрацюâатè íа 
îäíîму, äâîх чè трüîх урîках з преäмета, âèкîрèстîâуючè зíаííя з іíшèх íаâчалüíèх äèсцèпліí 
(математèкè, фізèкè, біîлîãії, ãеîãрафії).

²ííîâаційíі техíîлîãії íаâчаííя спрèяютü тâîрчîму засâîєííю зíаíü. Прè цüîму íаâчалüíèй 
прîцес характерèзуєтüся зíачíîю іíтеíсèâíістю, піäâèщеíèм іíтересîм, íабуті зíаííя âіäрізíяютüся 
ãлèбèíîю та міцíістю. 



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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Урок № 1 
тема основні класи неорганічних сполук та генетичний зв’язок 

між ними.

мета: пîâтîрèтè îсíîâíі класè íеîрãаíічíèх спîлук; äîâестè 
ãеíетèчíèй  зâ’язîк між íèмè; рîзâèâатè уяâлеííя прî 
âзаємîперетâîреííя речîâèí; âèхîâуâатè âміííя тâîрчî 
мèслèтè; фîрмуâатè зäîрîâ’язберіãаючі  кîмпетеíтíîсті; 
стâîрèтè міíі-прîект «Кèслîтè». 

тип уроку: узаãалüíеííя та сèстематèзація зíаíü.

Форми і методи роботи: іíäèâіäуалüíе îпèтуâаííя, рîбîта â парах, 
âèкîíаííя âпраâ, рîзâ’язуâаííя заäач, лабîратîрíèй äî-
сліä, презеíтація прîекту «Кèслîтè». 

обладнання: періîäèчíа сèстема хімічíèх елемеíтіâ; штатèâ із прî-
біркамè, хлîрèäíа кèслîта, рîзчèíè сулüфатíîї та íітрат-
íîї кèслîт; рîзчèíè íатрій ãіäрîксèäу, калій ãіäрîксè-
äу, калüцій ãіäрîксèäу, барій ãіäрîксèäу, калій сулüфату; 
спèртîâі рîзчèíè іíäèкатîріâ (феíîлфталеїíу, лакмусу, 
метèлîâîãî îраíжеâîãî).

Хід уроку

і. організаційний етап.

іі. Перевірка домашнього завдання. 

ііі. актуалізація опорних знань.

 y Бесіда. 

1. Які âè зíаєте класè íеîрãаíічíèх спîлук? (Оксиди, основи, 
кислоти, солі). 

2. Які речîâèíè íазèâаютü îксèäамè? (Оксиди — це сполуки, 
утворені двома хімічними елементами, одним із яких є Оксиген із сту-
пенем окиснення –2).

3. Як пîäіляютü îксèäè за хімічíèмè âластèâîстямè? (На со-
летворні і несолетворні. Солетворні оксиди поділяють на основні, кис-
лотні й амфотерні).

4. Íаâеäітü прèклаäè îсíîâíèх îксèäіâ. 

(BaO, Na2O, FeO, CaO, MgO).

5. Íаâеäітü прèклаäè кèслîтíèх îксèäіâ. 

(SO3, P2O5, CO2, SO2, SiO2).

6. Які речîâèíè íазèâаютü îсíîâамè? (Основи — це складні ре-
чо вини, утворені катіонами металічних елементів і аніонами гідроксо-
груп ОÍ–). 

7. Яку âалеíтíістü âèяâляє ãіäрîксîãрупа? (Гідроксогрупа завжди 
одновалентна). 

8. Як пîäіляютü îсíîâè? (На розчинні і нерозчинні. Розчинні основи 
називають лугами).

9. Íаâеäітü прèклаäè íерîзчèííèх îсíîâ. 

(Fe(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2, Mn(OH)2).

10. Íаâеäітü прèклаäè рîзчèííèх îсíîâ (луãіâ). 

(NaOH, Ba(OH)2, KOH, Ca(OH)2, LiOH). 



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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Урок № 8
тема. Карбîíатíа кèслîта. Карбîíатè та ãіäрîãеíкарбîíатè. 

Якісíа реакція íа карбîíат-іîí. 

мета: âèâчèтè фізèчíі і хімічíі âластèâîсті карбîíатíîї кèслî-
тè та карбîíатіâ; îзíайîмèтè учíіâ з якісíîю реакцією 
íа карбîíат-іîí; рîзâèâатè аíалітèчíе мèслеííя; âèхî-
âуâатè âміííя íе тілüкè îâîлîäіâатè іíфîрмацією, а й 
крèтèчíî îціíюâатè її, îсмèслюâатè і застîсîâуâатè íа 
практèці; стâîрèтè учíіâсüкèй ãрупîâèй прîект. 

тип уроку: кîмбіíîâаíèй. 

Форми і методи роботи: рîзпîâіäü учèтеля з елемеíтамè бесіäè, 
рîâ’язуâаííя заäач, âèкîíаííя âпраâ, äемîíстраційíèй 
та лабîратîрíèй äîсліäè; презеíтація прîекту. 

обладнання: періîäèчíа сèстема хімічíèх елемеíтіâ, ряä актèâíîс-
ті металіâ, штатèâ із прîбіркамè, шматîчкè крейäè; рîз-
чèíè калій карбîíату, сулüфатíîї кèслîтè, íатрій карбî-
íату та íатрій хлîрèäу; хлîрèäíа кèслîта, âапíяíа âîäа. 

Хід уроку 

і. визначення емоційної готовності учнів до уроку. 

Забезпечеííя емîційíîї ãîтîâíîсті учíіâ äî урîку. Пîбажаííя 
учèтеля: «Áажаю íе тілüкè баãатî зíатè, але й умітè застîсîâуâатè 
зíаííя íа практèці». 

іі. Перевірка домашнього завдання.

ііі. Цілевизначення та планування. 

IV. засвоєння нових знань. 

 y слово вчителя. 

Піä час рîзчèíеííя карбîí(IV) у âîäі утâîрюєтüся карбîíатíа 
кèслîта:

CO2 + H2O = H2CO3.

Прîте карбîíатíа кèслîта у âілüíîму âèãляäі íе ісíує, піä час 
спрîб âèäілèтè її з рîзчèíу âîíа леãкî рîзклаäаєтüся íа карбîí(IV) 
îксèä і âîäу: 

H2CO3 = CO2 + H2O.

У âîäíîму рîзчèíі має місце ріâíîâаãа:

CO2 + H2O →← H2CO3 →← H+ + HCO3
– →← 2H+ + CO3

2–.

1. Карбîíатíа кèслîта äèсîціює íа йîíè íезíачíîю мірîю, тîбтî 
âîíа є слабкîю кèслîтîю. 

2. Карбîíатíа кèслîта зміíює кîлір іíäèкатîріâ. Як âè äумаєте, як? 
3. Реаãує з актèâíèмè металамè, утâîрюютüся карбîíатè і âèäі-

ляєтüся âîäеíü:

H2CO3 + Mg = MgCO3 + H2↑

4. Карбîíатíа кèслîта реаãує з îсíîâíèмè îксèäамè, âíасліäîк 
реакції утâîрюютüся âіäпîâіäíі карбîíатè і âîäа:
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H2CO3 + CaO = CaCO3 + H2O

5. Як äâîхîсíîâíа кèслîта âîíа утâîрює äâа ряäè сîлей: сереä-
íі — карбîíатè і кèслі — ãіäрîãеíкарбîíатè. 

H2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2H2O;
                             íатрій карбîíат

H2CO3 +NaOH = NaHCO3 + H2O
                                      íатрій ãіäрîãеíкарбîíат

Природодослідник

Íайбілüш шèрîке застîсуâаííя із сîлей карбîíатíîї кèслîтè 
має калüцій карбîíат СаСО3. Міíералè íа îсíîâі СаСО3 âкрèâаютü 
блèзüкî 40 млí км2 земíîї пîâерхíі. Крейäа, мармур, âапíяк, чере-
пашíèк — це âсе СаСО3 . 

Крейäа — це íе тілüкè шкілüíа крейäа та зубíèй пîрîшîк. Її 
âèкîрèстîâуютü у паперîâій і ãумîâій прîмèслîâîсті як íапîâíюâач. 

Мармур застîсîâуютü äля скулüптурíèх рîбіт, а з меíш ціííîãî 
матеріалу âèãîтîâляютü електрîтехíічíі щèтè. Вапíякамè мîстятü 
äîрîãè, за äîпîмîãîю цèх речîâèí змеíшуютü кèслîтíістü ґруíту. 

Змішаíèй карбîíат у Калüцію і Маãíію CaCO3 · MgCO3 íазèâаютü 
äîлîмітîм. Йîãî äîбуâаютü â усüîму сâіті у âелèчезíèх кілüкîстях.

Хімік 

Калüцій карбîíат є âажлèâîю хімічíîю сèрîâèíîю, яка íеîбхіä-
íа äля îäержаííя калüцій îксèäу (íеãашеíîãî âапíа) СаО і калüцій 
ãіäрîксèäу (ãашеíîãî âапíа) Са(ОÍ)2. 

Історик

Сîäа Na2CO3 була âіäîма люäстâу ще 4 000 рîкіâ тîму. Піä час рîз-
кîпîк у Єãèпті булè зíайäеíі зразкè скла, âèãîтîâлеíîãî за 1800 рîкіâ 
äî íашîї ерè. У склаäі цüîãî скла âèяâèлè сîäу. Íе тілüкè єãèптяíè, 
але й фіíікійці, жèтелі äреâíüîї Ефіîпії і Персії умілè за äîпîмîãîю 
сîäè âарèтè склî. Вèрîбíèцтâî скла булî âіäîмî і кèтайцям. 

Сîäа âèкîрèстîâуâаласü äля âèãîтîâлеííя зíамеíèтîї єãèпет-
сüкîї лазурі, äля балüзамуâаííя тіл пîмерлèх. Зâіäкè ж äîбуâалè 
сîäу äреâíі?

У Єãèпті є сîäîâі îзера. Вîíè лежатü íа захіä âіä Íілу, â жаркій 
піщаíій пустелі, яку íазèâаютü «íатрîííîю» äîлèíîю. Вíасліäîк 
âèпарîâуâаííя âîäè íа äíі цèх îзер утâîрюєтüся шар сîäè, якîю 
єãèптяíè і кîрèстуâалèсü. 

Сîäа утâîрюєтüся і íа äеякèх рîслèíах. «Íатрîííі» рîслèíè 
рîстутü íа береãах Сереäземíîãî мîря і Атлаíтèчíîãî îкеаíу. 

Áлèзüкî 2 000 рîкіâ тîму сîäу сталè âèкîрèстîâуâатè äля мè-
лîâаріííя.

Пізíіше її пîчалè застîсîâуâатè â текстèлüíîму âèрîбíèцтâі, піä 
час праííя, мèття, але спîсîбè äîбуâаííя сîäè äî кіíця XVIII стî-
ліття майже íе міíялèся: â сереäземíîмîрсüкèх країíах âèрîщуâалè 
íа спеціалüíèх плаíтаціях рîслèíè, які утâîрюютü сîäу, і, спалюючè 
їх, із пîпелу îтрèмуâалè äîрîãîціííу сèрîâèíу äля різíèх ãалузей 
âèрîбíèцтâа. Осîблèâî баãатî äîбуâалè сîäè такèм спîсîбîм â ²с-
паíії. У Фраíції сîäу äîбуâалè з пîпелу âîäîрîстей.
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Чèстèй алюміíій застîсîâуютü äля âèãîтîâлеííя фîлüãè, яка 
шèрîкî âèкîрèстîâуєтüся у âèрîбíèцтâі електрîлітèчíèх кîíäеí-
сатîріâ і пакуâалüíèх матеріаліâ äля харчîâèх прîäуктіâ. Заâäякè 
äешеâèзíі і âèсîкій прîâіäíîсті, íеâелèкій ãустèíі алюміíій майже 
пîâíістю âèтісíèâ міäü з âèрîбíèцтâа прîâіäíèкіâ. 

Òакîж алюміíій застîсîâуютü у âèãîтîâлеííі кîрпусіâ спеціалüíîї 
хімічíîї апаратурè.

Пîкрèття з алюміíію íаíîсятü íа сталüíі âèрîбè äля піäâèщеííя 
їх кîрîзійíîї стійкîсті. 

Біолог

Ферум — це елемеíт якèй âіäіãрає âажлèâу рîлü у жèтті рîслèí, 
тâарèí, люäèíè. Ферум бере участü â îкèсíî-âіäíîâíèх прîцесах 
прîтîплазмè клітèí, у äèхаííі рîслèí і â пîбуäîâі хлîрîфілу, хîча 
сам íе âхîäèтü äî йîãî склаäу.

Маãíій âхîäèтü äî склаäу хлîрîфілу рîслèí, без якîãî íемîж-
лèâèй прîцес фîтîсèíтезу. В îрãаíізмі люäèíè цей елемеíт бере 
участü у піäтрèмці íîрмалüíîї фуíкції íерâîâîї сèстемè та м’язіâ 
серця, спрèяє âèâеäеííю шлакіâ. Áаãатî Маãíію є â крупах, ãîрîсі, 
кâасîлі, рèбі, чîрíîму шîкîлаäі, прîäуктах рîслèííîãî пîхîäжеííя. 

Природодослідник 

Пісîк — îсаäîâа ãірсüка пîрîäа. Дуже частî склаäаєтüся з майже 
чèстîãî міíералу кâарцу (SiO2). 

Інженер-технолог 

Піскè âèкîрèстîâуютü піä час буäіâíèцтâа аâтîмîбілüíèх і за-
лізíèчíèх äîріã, äля âèãîтîâлеííя бетîíіâ і буäіâелüíèх рîзчèíіâ, 
піä час âèрîбíèцтâа сèлікатíèх буäіâелüíèх матеріаліâ, прè âèãîтîâ-
леííі âèрîбіâ ãрубîї керамікè, пîкріâелüíèх рулîííèх матеріаліâ, â 
цемеíтíîму âèрîбíèцтâі. 

Мінералолог 

Вапíякè (утâîреíі калüцèтîм СаСО3) шèрîкî âèкîрèстîâуютü-
ся у âèрîбíèцтâі цемеíту і âапíа, як îблèцюâалüíèй і буäіâелüíèй 
матеріал, як флюс â металурãії. 

Крейäа íалежèтü äî îсаäîâèх ãірсüкèх пîріä і утâîрюєтüся íа 
äíі мîріâ. Вîíа містèтü зíачíî меíше äîмішîк і зíачíî м’якша за 
âапíяк. Рîзãляäаючè пîрîшîк крейäè піä мікрîскîпîм, мîжíа леãкî 
пîмітèтè îкремі äрібíесеíüкі черепашкè. Крейäа утâîрює âелèкі пî-
клаäè. Застîсîâуєтüся äля пîбілкè прèміщеíü, äля âèãîтîâлеííя 
замазîк, зубíèх паст і пîрîшкіâ, як íапîâíюâач піä час âèрîбíèцтâа 
ґумè і паперу тîщî. Зíачíі кілüкîсті її йäутü äля âèрîбíèцтâа âапíа.

Мармур склаäаєтüся ãîлîâíèм чèíîм з калüцèту, іíîäi з äîміш-
камè äîлîміту. Мармур з äîмішкамè — рîжеâîãî, жîâтîãî, сірîãî й 
чîрíîãî кîлüîріâ. Утâîрюєтüся âíасліäîк перекрèсталізації âапíяку 
â земíій кîрі прè âèсîкій температурі і âèсîкîму тèску.

Мармур шèрîкî âèкîрèстîâуютü äля скулüптурíèх рîбіт, äля 
âèãîтîâлеííя електрèчíèх щèткіâ, як îблèцюâалüíèй матеріал у 
буäіâíèцтâі тîщî. В хімічíèх лабîратîріях йîãî застîсîâуютü äля 
äîбуâаííя âуãлекèслîãî ãазу. В äаâíèíу з мармуру âèрîблялè âапíî 
äля буäіâíèцтâа. 

Незалежний експерт 

За кîрäîíîм íайбілüшîю пîпулярíістю кîрèстуютüся мармурè 
²талії. 
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Географ 

В Україíі мармур є íа Закарпатті, íа Дîíбасі, â Крèму. Дîбуâаютü 
мармур â îсíîâíîму â кар’єрах, ріäше піäземíèм спîсîбîм. З äаâ-
íіх-äаâеí мармур âèкîрèстîâуютü у скулüптурі та äля архітектурíîãî 
îзäîблеííя спîруä.

Туристичний агент 

У сучасíій Греції у 2008 р. íа îстрîâі Òіíîс, щî â Еãейсüкîму 
мîрі, стâîреíî музей âèрîбіâ з мармуру. Експîзèцію склаäеíî з мар-
мурîâèх âèрîбіâ âіä Старîäаâíüîї Греції äî сüîãîäеííя. 

V. Підсумок вивченого. оцінювання.

VI. домашнє завдання. 

 



Навчальне видання
ДЯчУК Людмила Степанівна

Хімія

уроки-проекти

Академічний рівень
10 клас

Гîлîâíèй реäактîр Богдан Будний
Реäактîр Антоніна Павліченко 

Обклаäèíка Володимира Басалиги
Кîмп’ютерíа âерстка Ольги Кравчук
Òехíічíèй реäактîр Оксана Чучук

Піäпèсаíî äî äруку 14.05.2014. Фîрмат 60×84/8. Папір îфсетíèй.
Гарíітура Òаймс. Умîâí. äрук. арк. 20,46. Умîâí. фарбî-âіäб. 20,46.

Вèäаâíèцтâî «Íаâчалüíа кíèãа – Áîãäаí»
Сâіäîцтâî прî âíесеííя суб’єкта âèäаâíèчîї спраâè äî Держаâíîãî реєстру  

âèäаâціâ, âèãîтіâíèкіâ і рîзпîâсюäжуâачіâ âèäаâíèчîї прîäукції 
ДК № 4221 âіä 07.12.2011 р.

Íаâчалüíа кíèãа – Áîãäаí, прîсп. С. Áаíäерè, 34а, м. Òерíîпілü, 46002
Íаâчалüíа кíèãа – Áîãäаí, а/с 529, м. Òерíîпілü, 46008

тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48
office@bohdan-books.com 
www.bohdan-books.com

“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529
м. Тернопіль, 46008

т. (0352)  287489, 511141
(067) 3501870, (066) 7271762

mail@bohdan-books.com


