
Лекція 1. 

 

Тема: Загальні методичні вимоги до розв’язування хімічних задач. 

 

Мета.  

Вступ. Розрахункові задачі з хімії посідають особливе місце у вивченні хімії. 

Систематичне їх розв’язування сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, 

формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності, навчає 

практичному використанню набутих теоретичних знань. 

Розв’язування хімічних задач – важливий аспект оволодіння основами 

науки хімії. Введення задач в навчальний процес дає змогу реалізувати такі 

дидактичні принципи навчання: 

• забезпечення самостійності й активності учнів; 

• досягнення єдності знань і умінь; 

• встановлення зв’язку навчання з життям. 

Під час розв’язування розрахункових задач реалізуються міжпредметні 

зв’язки.  

Розрахункові задачі можна використовувати на всіх етапах навчального 

процесу: при вивченні нового матеріалу, при його засвоєнні, а також при 

перевірці та контролі знань учнів. 

У ході розв’язування задач відбувається складна мисленнєва діяльність 

учнів, яка визначає розвиток як змістового боку мислення (знань), так і 

діяльнісного (операції, дії). Найтісніший зв’язок знань і дій є основою 

формування різних прийомів мислення: суджень, умовисновків, доказів. 

Задачі відіграють значну роль в організації пошукових ситуацій, 

необхідних при проблемному навчанні, а також у здійсненні перевірки знань 

учнів і закріплення засвоєного навчального матеріалу. 

Розв’язування розрахункових задач сприяє виробленню вмінь і навичок 

проводити розрахунки. Це важливий засіб розвитку мови і мислення учнів. 

 

План. 

1. Система хімічних задач, їх місце в курсі методики навчання хімії, 

класифікація задач. 

2. Формування понять про дві сторони хімічної задачі. 

3. Аналіз хімічної задачі. 

4. Використання знань з фізики і математики в процесі розв’язування задач з 

хімії. 
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Зміст лекції. 

1. Система хімічних задач, їх місце в курсі методики навчання хімії, 

класифікація задач 

Розв’язування хімічних задач – важлива сторона оволодіння знаннями 

основ науки хімії. Включення задач в навчальний процес дозволяє 

реалізувати наступні дидактичні принципи навчання: 

1) забезпечення самостійності та активності учнів; 

2) досягнення міцності знань і умінь; 

3) здійснення зв’язку навчання з життям; 

4) реалізація політехнічного навчання хімії, професійної орієнтації. 

Формування вмінь розв’язувати задачі є одним з компонентів навчання 

хімії. Для успішного викладання хімії необхідно використовувати основний 

дидактичний принцип єдності навчання, виховання і розвитку. 

У процесі розв’язання задач відбувається закріплення хімічних понять 

про речовини і процеси, виробляється кмітливість у використанні наявних 

знань. Спонукаючи учнів повторювати пройдене, поглиблювати і 

осмислювати його, хімічні задачі сприяють формуванню системи конкретних 

уявлень, що необхідно для осмисленого сприйняття подальшого матеріалу. 

Задачі, що включають певні хімічні ситуації, стають стимулом до самостійної 

роботи учнів над навчальним матеріалом. Звідси зрозуміла загальноприйнята 

в методиці думка, що мірою засвоєння матеріалу слід вважати не тільки 

переказ підручника, а й вміння використовувати отримані знання під час 

розв’язку різних задач. 

Розв’язування задач є однією з ланок у міцному засвоєнні вивченого 

матеріалу ще й тому, що формування теорій і законів, запам’ятовування 

правил, формул, складання хемічних рівнянь відбувається в дії. 

В учнів у процесі розв’язування задач виховуються працьовитість, 

цілеспрямованість, розвивається почуття відповідальности, завзятість і 

наполегливість у досягненні поставленої мети. У процесі розв’язання задач 
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реалізуються міжпредметні зв’язки, що дозволяють розвивати світогляд 

учнів. 

Під час розв’язування задач відбувається складна розумова діяльність 

учнів, яка визначає розвиток як змістовної сторони мислення (знань), так і 

дієвої (операції, дії). Тісна взаємодія знань і дій виявляється основною у 

формуванні різноманітних прийомів мислення. В свою чергу, знання, що 

використовуються під час розв’язання задач, можна поділити на два види: 

знання, які учень накопичує під час опрацювання тексту задачі, і знання, без 

застосування яких, процес розв’язання не можливий. Сюди входять різні 

визначення, знання основних теорій та законів, різноманітність хімічних 

термінів, фізичні та хімічні властивості речовин, формули сполук, рівняння 

хемічних реакцій, молярні маси речовин і т. ін. Психологи та дидактики 

використовують розв’язування задач як модель комплексу розумових вправ. 

Мислення при цьому виступає як проблема «складання» операцій в систему 

знань з її наступним узагальненням. 

Значна роль задач в організації пошукових ситуацій, необхідних під 

час проблемного навчання, а також у здійснені процесу перевірки знань учнів 

і в процесі закріплення отриманого на уроці навчального матеріалу. 

Остаточно розроблених класифікацій шкільних хімічних задач не існує. 

В навчальних книгах з методики викладання хімії, спеціальних методичних 

книгах з розв’язання задач та в статтях наводять різні варіанти класифікації 

задач. Загальноприйнятою є класифікація задач на дві групи: розрахункові 

(кількісні) і якісні. Кожна група в свою чергу поділяється на типи. Але не має 

єдиної думки про існування типів, чи їх кількості. Наскільки різноманітний 

підхід до поділу задач на типи можна прослідкувати , подивившись лише три 

варіанти класифікацій (табл. 1.1). 



Таблиця 1.1 

Класифікації задач за типами 

С.Г. Шаповаленко  А.С. Шевалева Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин 

1 тип. Ознайомлення з хімічними мірами 

маси «моль» 

1 тип. Розрахунки за формулами 1 тип. Розрахунки за формулами 

2 тип. Обчислення за хімічною 

формулою відношення мас елементів 

2 тип. Обчислення за хімічною 

формулою, пов’язані з поняттям 

«моль» та законом Авогадро 

2 тип. Розрахунки маси розчинника і 

розчиненої речовини для приготування 

розчину заданої концентрації 

3 тип. Розрахунок за формулою маси 

елемента та за масою речовини 

3 тип. Розрахунки за хімічними 

рівняннями 

3 тип. Знаходження об’ємних відношень 

реагуючих ґазів і газоподібних продуктів 

реакції. Обчислення відносної густини 

ґазів 

4 тип. Розрахунок відносної 

молекулярної маси за відносною 

густиною та об’ємом ґазів за масою 

речовини 

4 тип. Виведення формули речовини . 

4 тип. Знаходження відносної 

молекулярної маси речовини за масою 

даного об’єму газу та встановлення 

молекулярної формули речовини 

5 тип. Розрахунки за хімічним рівнянням 
5 тип. Періодичний закон . Будова 

атома 

5 тип. Визначення виходу продукту 

реакції у відсотках по відношенню до 

теоретичного 

6 тип. Розрахунки на розчини 6 тип. Розчини 

6 тип. Визначення кількості речовини, 

яка буде міститися в продуктах реакції, 

якщо одна із речовин взята в надлишку  

7 тип. Співвідношення простих і 

молекулярних формул 

7 тип. Комбіновані задачі з 

політехнічним змістом 

7 тип. Знаходження кількості речовини, 

яку можна отримати із вихідної 

речовини, що містить домішки  

 8 тип. Обчислення кількості газових 

продуктів реакції в об’ємних одиницях 



Хімічні розрахункові задачі можна поділити на три групи: 

1. Задачі, що розв’язуються із застосуванням хімічних формул речовин чи 

на виведення формули. 

2. Задачі, для розв’язання яких використовують рівняння хімічних 

реакцій. 

3. Задачі, пов’язані з розчинами речовин. 

Кожна з цих груп включає різні види задач, наприклад, до першої групи 

відносять задачі, які, розташовуючи за їх складністю, можна поділити на 15 

видів: 

1) розрахунок відносної молекулярної маси речовини; 

2) обчислення відношення мас елементів у речовині; 

3) визначення масової частки елемента в сполуці; 

4) розрахунок маси елемента за відомою масою речовини, що 

містить даний елемент; 

5) розрахунок маси речовини за масою елемента в ній; 

6) обчислення відносної густини ґазу; 

7) обчислення відносної молекулярної маси ґазу за його відносною 

густиною; 

8) обчислення кількости речовини за її масою; 

9) розрахунок маси за відомою кількістю речовини; 

10) знаходження простої формули сполуки за масовими частками 

елементів в сполуці; 

11) знаходження молекулярної формули речовини за масовими 

частками елементів та відносною густиною газу; 

12) знаходження формули сполуки за відомою масою продуктів 

горіння; 

13) розрахунок кількости частинок речовини за її масою, за 

кількістю речовини або за об’ємом (для газів); 

14) визначення маси газової речовини за її об’ємом; 
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15) розрахунок об’єму газової речовини за її масою, за кількістю 

речовини та ін. 

Серед різних типів є задачі, хід (суть) розв’язку яких однаковий. Це так 

званні взаємообернені задачі, для розуміння яких необхідно виявляти зв’язок 

між взаємооберненими термінами, проводити порівняння та робити 

узагальнення. Поняття «пряма» і «обернена» задачі є умовними, і розглядати 

їх потрібно в єдности. Будь-яка обернена задача може бути отримана з 

прямої, якщо дані цієї задачі стають шуканою величиною, а відповідь прямої 

задачі входить в умову оберненої. 

Пряма задача. Обчисліть масові частки елементів у кальцій карбонаті. 

Обернена задача. Виведіть формулу речовини, до складу якої входять 

40% Кальцію, 12% Карбону, 48% Оксигену. Відносна молекулярна маса 

речовини дорівнює 100. 

Розв’язування прямої задачі починається з обчислення за формулою 

відносної молекулярної маси кальцій карбонату, а потім розрахунок ведеться 

з використанням формули 
r

r

M

nA
ω = . Розв’язування оберненої задачі 

проводять за цією ж формулою, записують вираз для розрахунку числа 

атомів: 
r

r

A

ωM
n = . 

З перерахованих вище типів задач за формулами, взаємооберненими 

будуть наступні: 3, 10 і 11; 4 і 5; 6 та 7; 8 і 9; 14 і 15. Таким чином, замість 15 

видів, буде лише 9, які відрізняються розв’язком. 

Ще більшу групу становлять різноманітні задачі, для розв’язання яких 

необхідно використовувати рівняння хемічної реакції або декілька 

взаємопов’язаних рівнянь. Тут також можна виділити ряд взаємообернених 

задач. 

Від двох розглянутих груп дещо відрізняються задачі на розчини, хоча 

і вони не мають принципової відмінности. Наприклад, задачі на обчислення 

маси речовини, необхідної для приготування розчинів молярної або 
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еквівалентної концентрації, обов’язково потребують використання 

розрахунків за формулою речовини. Серед задач цієї групи можна виділити 

такі види: 

1) обчислення з використанням поняття «розчинність» речовини; 

2) задачі із застосуванням поняття «масова частка розчиненої речовини 

в розчинні»; 

3) задачі із використанням поняття «молярна концентрація»; 

4) розрахунки з використанням поняття «молярна концентрація 

еквівалента»; 

5) задачі на перерахунок одного виду концентрації в інший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічні задачі можна розв’язувати усно, письмово та 

експериментально, але не слід віддавати перевагу тому чи іншому способу 

розв’язку задач . У шкільну програму включені різноманітні задачі. Було б 

помилкою протиставляти задачі кількісні та якісні, що розв’язуються за 

рівнянням реакції або за хемічною формулою, віддавати перевагу тому чи 

іншому виду, так як кожен тип задач має свої переваги та недоліки. Лише 

застосовуючи всі види задач, практикуючи усне, експериментальне або 

письмове їх розв’язання, використовуючи усе в свій час, в оптимальній 

Хімічні задачі 

Розрахункові

і  

Якісні  

за формулою 

речовини 

за рівнянням 

реакції 

на розчини  

різноманітність типів 
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кількости, у найкоротший термін і з найменшою витратою сил, досягають 

найкращих результатів. 

У наш час дуже поширена практика розв’язування задач від випадку до 

випадку, тобто тоді, коли в програмі та в підручнику безпосередньо вказано 

на необхідність розв’язати ту чи іншу задачу, не дає очікуваного результату. 

Успіх вироблення у школярів вміння розв’язувати задачі з хемії розвивається 

і закріплюється лише за умови безперервного розв’язування задач протягом 

всього курсу хемії на основі створеної вчителем визначеної, поступово 

ускладненої системи. 

Система розв’язування хімічних задач повинна включати якісні та 

кількісні задачі, що розв’язуються усно, письмово та експериментально. 

Вчитель створює свою систему на основі чіткого планування уроків і 

домашніх завдань, а виконання учнями завдань систематично контролюється 

з обов’язковим з’ясуванням наявних помилок. Число пропонованих задач має 

бути достатнім для утворення міцної навички, але не великим, так як при 

цьому втрачається інтерес. Проте, враховуючи індивідуальні особливості 

учнів, число задач для різних учнів може коливатися. 

Задачі одного і того ж типу, що включаються вчителем в систему, не 

повинні бути одноманітними за змістом (із заміною лише цифр і назв 

речовин), так як це неодмінно призведе до їх механічного розв’язування і 

створить ілюзію існуючої навички. 

Вчителем продумується така система використання задач у 

навчальному процесі, щоб йшло чергування різних видів задач. Наприклад, у 

8 класі передбачається навчання учнів розв’язанню 6 типів задач. У першій 

темі учням пояснюють розв’язання задач 1-го типу – обчислення відносної 

молекулярної маси речовин за хемічними формулами. Після отримання 

учнями умінь обчислювати відносну молекулярну масу їм пояснюється 

розв’язання задач 2-го типу – обчислення маси певної кількості речовини. 

Після цього ведеться одночасно відпрацювання навичок і умінь розв’язувати 

задачі 1-го і 2-го типу. Далі учні знайомляться з 3-м типом задач – 
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обчислення маси речовини за хемічними рівняннями. При цьому на 

навчальному матеріялі теми відпрацьовують уміння з розв’язування задач 

двох попередніх типів. Схематично ця система буде наступною: 1→2; 1,2→3; 

1,2,3 → 4; 1,2,3,4 → 5 і т. ін. 

Зазначена система послідовного повторення набутих навичок 

розв’язування задач не допускає перерви, а отже, і перешкоджає ослабленню 

та зникненню умінь, набутих раніше. 

Використання запропонованої системи неминуче призведе до 

необхідности розв’язувати різні задачі систематично і майже на кожному 

уроці на різних його етапах. 

Приступаючи до вивчення теми або розділу програми, вчитель повинен 

заздалегідь продумати, які задачі розв’язувати в цей період і в якій 

послідовности. При цьому потрібно опанувати методику підбору і складання 

задач. Слід враховувати рівень підготовки учнів, тобто для яких учнів – 

сильних чи слабших – призначена задача, а також пам’ятати, для яких цілей – 

закріплення тільки-що вивченого матеріалу, чи для повторення раніше 

вивченого – буде застосовуватися задача. 

Велике значення мають задачі, в яких поряд з відомими явищами, 

поняттями даються нові, невідомі. У цьому випадку розв’язування задачі є 

засобом застосування наявних знань і умінь для отримання і осмислення 

нових знань. Так, в ході роботи вчитель створює систему задач, яка 

допомагає сформувати міцні знання із предмету. 

2. Формування понять про дві сторони хімічної задачі 

Використання хімічних задач в процесі навчання хімії виконує свою 

роль в повній мірі лише в тому випадку, якщо під час їх розв’язку звертають 

увагу не лише на обчислення, але й на хімічну суть завдання. Речовини та їх 

перетворення розглядаються як з якісної, так і з кількісної сторони. Тому і в 

розв’язуванні задачі слід виділити дві частини: хімічну та математичну. 

Таким чином, єдність якісної та кількісної сторони хімічних явищ є 
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методологічною основою розв’язування будь-якої розрахункової задачі з 

хімії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дві сторони хімічної формули або хімічного рівняння реакції, що 

використані в задачі, невіддільні, і тому не можна обмежувати або 

спеціально виділяти якусь одну з цих сторін у процесі навчання 

розв’язування задачі. Однак, як показує практика, у більшости випадків 

розв’язування хімічної задачі зводиться до розрахунків, а хемічна сторона 

залишається в тіні. 
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У кожній розрахунковій (кількісній) задачі з хімії, прихована якісна, без 

розв’язку якої часом неможливо виконати математичні дії. Тому спочатку 

необхідно сформувати в учнів вміння розбиратися в якісних задачах, а потім 

перейти до розбору кількісних задач. 

Максимальний обсяг інформації про речовину можна отримати з її 

хімічної формули (табл. 1.2). Але зазначені відомості, що випливають зі 

знань кількісного складу речовини, можуть бути отримані на основі знань 

його якісного складу. Отже, без акцентування уваги учнів на знання, 

одержані з формули, учням буде незрозуміло все різноманіття розрахунків, 

зроблених за формулою речовини. Отже, під час розв’язування кількісних 

задач потрібно спочатку розглянути хімічну сторону розв’язку, і тільки тоді 

коли вона стане зрозуміла, перейти до кількісної частини задачі. 

Науковим обґрунтуванням розв’язування задач за формулами служить 

уявлення про сталість складу речовин молекулярної будови. На основі цього 

розраховують масові частки елементів – у сполуках (визначають склад 

речовини). У процесі розрахунку складу речовини учням необхідно згадати 

визначення масової частки елемента в речовині і записати математичне 

вираження цього визначення. Після виконання хімічної частини завдання 

математичні розрахунки для учнів не будуть важкими. 

Під час розгляду ходу розв’язку задач з використанням поняття 

«кількість речовини» необхідно повторити поняття «молярна маса», 

«молярний об’єм», «число Авогадро» і вказати взаємозв’язок цих величин з 

іншими фізичними величинами: «маса», «об’єм», «кількість структурних 

елементів (атомів, молекул, йонів, електронів та інших частинок)». 

Основою розв’язування задач за рівнянням реакції є знання закону 

збереження маси речовини, закону Авогадро, а також хімічних властивостей 

основних класів сполук, типів реакцій. 

У процесі розв’язування ускладнених задач за рівнянням реакції 

необхідне також знання понять «масова частка виходу продукту», «масова 

частка домішки» та ін. 
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Задача 1. До 80 г 15%-ного розчину натрій сульфату додано 20 г води. 

Яка масова частка розчиненої речовини в отриманому розчині? 

У цій задачі основу хемічної частини становлять поняття «розчин», 

«розчинена речовина» і «масова частка розчиненої речовини в розчині». 

Пригадавши визначення останнього поняття та його математичний вираз: 

нурm

.р.рm

−
=       (1.1) 

учні можуть розрахувати масу розчиненої речовини: 

mр.р.= ω·mр-ну.     (1.2) 

Маса отриманого розчину це сума мас початкового розчину і води. 

Тепер можна дати відповідь на питання задачі, підставивши отримані 

величини у формулу і зробивши нескладний розрахунок. 

Задача 2. Розбавлена нітратна кислота на холоді окиснює гідроген 

сульфід до вільної сірки, причому утворюються нітроген(ІІ) оксид і вода. 

Обчисліть масу сірки та об’єм нітроген(ІІ) оксиду, які утворюються під час 

окиснення 3,36 л гідроген сульфіду. 

Хімічна частина розв’язку даної задачі опирається на знання хемічної 

мови, що необхідно для написання формул названих речовин, на вміння 

записати рівняння реакції за словесним описом, на вміння розставити 

коефіцієнти в оксидаційно-відновному рівнянні: 

2HNO3 + 3Н2S = 3S↓ + 2NO + 4Н2О.   (1.3) 

Необхідно також знати величину молярного об’єму газу, вміти перейти 

від об’єму ґазу до кількости речовини: ν = V/Vm, а потім від кількості 

речовини – до маси й об’єму: m = νM; V = νVm. 

Шляхи розв’язку задачі різні. Розв’язування хімічної задачі складається 

з багатьох операцій, які повинні бути певним чином пов’язані між собою, 

застосовуватися в певній послідовності, мати певну логіку. Важливим 

чинником навчання розв’язування задач є необхідність відпрацювання певної 

послідовності дій. 

Можна рекомендувати такий алгоритм дій: 
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1. Уважно прочитати текст задачі, постаратися зрозуміти її суть. 

2. Виконати хімічну частину розв’язку задачі: записати умову задачі, 

використовуючи загальноприйняті позначення величин; зробити запис 

допоміжних даних; провести аналіз задачі та обдумати план її розв’язування. 

3. Вибрати найбільш раціональний спосіб розв’язку. 

4. Зробити необхідні розрахунки. 

5. Записати відповідь задачі. 

6. Провести перевірку отриманого результату (складання і 

розв’язування оберненої задачі або інший спосіб). 

Дотримання зазначеної послідовности дій організовує і направляє дії 

учнів під час розв’язуванні задач, не зв’язуючи логіку міркувань, властиву 

окремим учням, їх мисленню. 

Правильний запис умови задачі говорить про те, що задача зрозуміла, 

бо запис умови якраз і допомагає фіксувати увагу на те, які величини дані, 

які слід знайти і в яких одиницях. Умову задачі потрібно записувати з 

допомогою загальноприйнятих позначень величин, згортаючи інформацію 

завдання в компактну і чітку схему, подібно до того як це роблять у процесі 

розв’язуванні фізичних задач. Записана умова задачі дозволяє не звертатися 

до тексту завдання в процесі аналізу. 

Коли умова задачі буде записана і стануть відомі та зрозумілі шукані 

величини, потрібно записати допоміжні дані, залучаючи такі поняття, як 

«відносні атомні і молекулярні маси», «густина розчинів», «молярні маси», 

«молярні об’єми ґазів», «число Авогадро», та різні довідникові дані. 

Задача 3. Яку масу гашеного вапна необхідно взяти для отримання з 

нашатирю NH4Cl такої маси амоніаку, щоб можна було приготувати 1 кг 

17%-го розчину амоніаку? 

З тексту задачі в умові фіксуються наступні величини: маса розчину 

амоніаку, масова частка амоніаку в розчині і шукана маса гашеного вапна. Як 

допоміжні дані для розв’язування задачі потрібні молярні маси амоніаку і 

гашеного вапна. В цілому увесь запис буде виглядати: 
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3
нуNHрm −  = 1 кг 

ω (NH3 ) = 0,17 

m (Ca (OH)2) – ? 

М (NH3) = 17 г/моль 

М [Ca(OH)2] = 74 г/моль 

3. Аналіз хімічної задачі 

Приступаючи до розв’язування, задачу слід уважно вивчити, 

прочитавши її текст. Якщо текст задачі, сформульованої автором задачника, 

не зовсім зрозумілий, можна перефразувати умову. В результаті цього учень 

з’ясовує, чи говориться в задачі про хімічний процес чи тільки про конкретну 

речовину. У першому випадку записується рівняння реакції, а в другому – 

формула речовини. 

Задача 4. З кожної тонни залізної руди, що містить в середньому 80% 

магнітного залізняку, виплавляють 570 кг чавуну, який містить 95% заліза. 

Розрахуйте масову частку виходу заліза від теоретично можливого. 

Процес виплавки чавуну з залізної руди уявляє собою комплекс 

хімічних реакцій, в результаті яких відбувається відновлення заліза з його 

ферум оксидів. Але для розв’язання даної задачі записувати всі ці рівняння 

не потрібно, так як у тексті задачі дається просто констатація факту: 

виплавка чавуну з руди без конкретних описів хімічних реакцій і вказівок 

речовин, які вступають в реакцію, та продуктів реакції. Для розв’язання 

задачі достатньо написати формулу магнітного залізняку – Fe3O4 . 

Задача 5. У лабораторії водень можна отримати взаємодією алюмінію з 

розчином лугу NaOH або з розчином хлоридної кислоти. Однакові чи різні 

маси водню утворюються в цих випадках, якщо в реакцію вступає 9 г 

алюмінію? 

Легко встановити, що мова йде про два хімічні процеси. В задачі 

названі дві речовини, які вступають в реакцію, і за одним з продуктів реакції 

(взаємодія алюмінію з розчином натрій гідроксиду з утворенням водню і 
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реакція алюмінію з розчином хлоридної кислоти з виділенням водню). Задача 

відноситься до тих, які розв’язуються за допомогою рівняння реакції: 

2Al + 2NaOH + 2H2O = 2NaAlO2 + 3H2↑,   (1.4) 

(2Al + 6NaOH + 6H2O = 2Na3[Al(OH)6] + 3H2↑) 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑    (1.5) 

Задача 6. Скільки тонн амоніаку потрібно для отримання 5 т 60% 

нітратної кислоти, якщо вважати, що втрати амоніаку у виробництві 

становлять 2,8%? 

За описом дана задача нагадує перший приклад, в ній не сказано 

конкретно про процеси, що протікають у процесі виробництва нітратної 

кислоти з амоніаку. Але за формулою цю задачу розв’язувати не можна, так 

як амоніак до складу нітратної кислоти не входить. Отже, у процесі 

дослідження учень повинен згадати, що виробництво нітратної кислоти з 

амоніаку складається з трьох стадій: перша – каталітичне окиснення амоніаку 

до нітроген(II) оксиду, друга – окиснення нітроген(II) оксиду до нітроген(IV) 

оксиду і третя – взаємодія нітроген(IV) оксиду з водою у присутности 

надлишку кисню. Записуються три рівняння реакції: 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O;    (1.6) 

2NO + O2 = 2NO2;     (1.7) 

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3.    (1.8) 

При подальшому дослідженні встановлюється, що для розв’язання 

задачі достатньо знати відношення кількости речовини початкового продукту 

(амоніаку) до кількости речовини кінцевого продукту (нітратної кислоти). 

Отже, розрахунки проміжних речовин не потрібні і для досягнення кінцевої 

мети доцільніше використовувати сумарне рівняння, а ще краще – схему 

перетворення: 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

4NO + 2O2 = 4NO2 

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3 

4NH3 + 8O2 = 4HNO3 + 4H2O 

NH3 HNO3 
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Аналіз задачі активізує мислення учнів. Оволодіння аналітично-

синтетичними операціями – одна з найважчих, але в той же час і 

найважливіших. «Зрозуміти задачі – значить так чи інакше передбачити її 

розв’язання, розібратися в тому, що дано і що потрібно знайти. Аналіз задачі 

важливий для всього ходу розв’язування, оскільки дає можливість намітити 

гіпотезу, як ідею розв’язання задачі » [4]. 

Як показує практика, труднощі у розв’язуванні задач обумовлюються 

невмінням аналізувати запропоновану задачу. Як навчитися аналізувати 

задачі? 

Міркування можна будувати двома шляхами: 

1) від змісту задачі до питання, тобто від відомих величин до 

невідомим (синтетичний метод аналізу); 

2) від шуканої величини до відомої (аналітичний метод). 

 

                       

               

 

 

Учитель повинен пояснити учням обидва способи міркувань, щоб 

можна було скористатися тим способом, який більше відповідає їх складу 

мислення. 

Синтетичним шляхом аналізу встановлюється, що дано в умові, які 

величини це дозволяє визначити, що потрібно знайти в кінцевому результаті, 

чи достатня інформація для визначення невідомої величини, які додаткові 

дані потрібні і як їх знайти. (Якщо інформація надлишкова, то які дані зайві?) 

Так складається план розв’язку задачі. 

Аналіз задачі 3. Маса розчину амоніаку і відома масова частка 

амоніаку в розчині дають можливість розрахувати масу розчиненого 

амоніаку за формулою mр.р.= ω·mр-ну. Це і буде маса амоніаку, яка повинна 

утворитися з нашатирного спирту під дією гашеного вапна. Знаючи масу 

Синтетичний шлях 

Аналітичний шлях 

Відомі величини Невідомі величини  
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амоніаку, за рівнянням реакції можна обчислити і масу необхідного гашеного 

вапна. Таким чином, складається наступний план розв’язку задачі: 

1) обчислити масу амоніаку в 1 кг 17%-вого розчину; 

2) за рівнянням реакції, використовуючи масу амоніаку, розрахувати 

необхідну масу гашеного вапна. 

Якщо ж учневі важко встановити зв’язок між відомими величинами і 

невідомими, то дослідження задачі доцільно вести аналітичним шляхом; 

звертається увага на невідому величину, як її визначають, тобто яке 

теоретичне положення або закон потрібно для цього використовувати. 

З’ясувавши ці питання, виокремлюють прямі і непрямі зв’язки шуканої 

величини з відомими величинами, даними в умові задачі. 

Так, згідно з умовою даної задачі потрібно розрахувати масу кальцій 

гідроксиду. За рівнянням реакції роблять висновок, що 1 моль кальцій 

гідроксиду реагує з 2 моль амоній хлориду і утворюється 1  моль кальцій 

хлориду, 2 моль амоніаку і 2 моль води. Щоб обчислити масу кальцій 

гідроксиду, достатньо знати масу одного з чотирьох речовин реакції, 

зазначених у рівнянні. Умови задачі вказують, що такою речовиною є 

амоніак, масу якого потрібно попередньо визначити за тими величинами , які 

вказані в задачі. Отже, аналітичний шлях аналізу привів до того ж плану 

розв’язку задачі. 

Особливо наочно аналітичний шлях аналізу задачі можна простежити 

на прикладі задачі 4. Після запису умови задачі звертається увага на шукану 

величину, дається визначення масової частки виходу продукту. Масова 

частка виходу заліза – це відношення маси фактично отриманого заліза до 

максимальної маси, яка могла б вийти згідно з теоретичними розрахунками. 

M (руди) = 1т Записується формула: 
(Fe)m

(Fe)m
η

теор

практ
=  

ω (Fe3O4) = 0,8 m (чавуну) = 570кг 

w (Fe) = 0,95 M(Fe3O4) = 232·10–3 кг/моль 

η(Fe) – ? M(Fe) = 56·10–3 кг/моль 
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Масу заліза, отриману практично, обчислюють за масою чавуну і 

процентним вмістом в ньому заліза. Для розрахунку маси заліза, що 

міститься в 1 т руди, потрібно обчислити спочатку масу магнітного залізняку 

в тонні руди, а потім на основі хімічної формули магнітного залізняка та його 

молярної маси визначають масу заліза в руді. 

На підставі цих міркувань складається наступний план розв’язку задачі: 

1) розрахувати масу заліза в чавуні (маса отримана практично); 

2) обчислити масу магнітного залізняку в 1 т руди; 

3) розрахувати масу заліза в магнітному залізняка (маса теоретична); 

4) здійснити розрахунок масової частки виходу заліза. 

Важливу роль в аналізі складних задач відіграє наочний матеріал. 

Психологічні дослідження показують, що графічна форма запису інформації 

є більш ефективною на перших етапах формування знань, ніж запис за 

допомогою хемічної символіки у словесній формі, так як графічна форма 

відображає і робить відчутнішою структуру засвоюваних знань. Тому 

цікавий досвід проведення аналізу завдання в графічній формі. 

Задача 7. При середньому урожаї пшениці за один сезон 75,0 кг 

нітрогену виносяться з 1 га поля. Скільки кілограмів амоніачної селітри 

можуть відшкодувати таку втрату, якщо врахувати, що близько 20% 

нітрогену, необхідного для харчування рослин, повертається в ґрунт в 

результаті природного процесу? 

 

                                                                                                         х1 

 

 

 

  

 

 

 

 

75кг N 
75кг N 

20% 

а б 

 
20% 

в 
m(NH4NO3) – ? 

Рис.1.1. Графічна форма запису умови 

75кг N 
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Записують умову задачі: 

m(N) = 75 кг  M(NH4NO3) = 80 г/моль 

ω(N) = 0,2    М(N) = 14 г/моль 

m(NH4NO3) – ? 

 

Міркування в процесі аналізу задачі можуть бути наступними. За сезон 

з 1 га виноситься 75 кг нітрогену; представимо цю масу нітрогену у вигляді 

заштрихованого прямокутника (рис. 1.1а). 20%, тобто 1/5 частина цієї маси 

нітрогену відшкодовується природним шляхом. Виділимо на позначеному 

прямокутнику 1/5 частину (рис. 1.1б). 

Під час внесення амоніачної селітри в ґрунт разом з нітрогеном 

вносяться гідроген і оксиген, на частку яких припадає значна частина маси 

амоніачної селітри. Для її позначення продовжимо прямокутник. Так як 1/5 

частина нітрогену відшкодовується природним шляхом, то з добривом 

потрібно внести 4/5 частини маси нітрогену, які спільно з масою гідрогену та 

оксигену і складуть масу аміачної селітри, необхідну для внесення на кожен 

гектар ріллі. У підсумку зазначеного міркування складається креслення 

(рис. 1.1), яке дозволяє намітити план розв’язку задачі: 1) обчислити масу 

нітрогену, що повернулася природним шляхом; 2) визначити масу нітрогену, 

що вноситься з добривом; 3) за цією масою нітрогену, використовуючи 

формулу речовини та її молярну масу, обчислити масу амоній нітрату. 

Другий шлях розв’язку задачі може бути на підставі графічної схеми 

коротшим. Якщо 20% нітрогену вноситься в ґрунт природним шляхом, то з 

добривом потрібно внести 80% від 75 кг, що становить 75,0 кг·0,8 = 60,0 кг, а 

далі, як і в попередньому плані, визначається маса амоній нітрату. 

Отже, сформоване в учнів вміння вести дослідження тексту задачі, 

аналіз її умови допомагатимуть у розв’язуванні задач, передбачених 

шкільною програмою з хемії. 
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4. Використання знань з фізики і математики в процесі 

розв’язування задач з хімії 

Учні приступають до вивчення хімії, маючи певний запас знань з 

математики та фізики. У них вироблені певні вміння та навички, які вчитель 

хемії повинен вміло включати в процес навчання розв’язування задач. 

Правила і закони математики та фізики поширюються на всі інші науки, які 

використовують обчислення або фізичні знання. Однак доводиться, на жаль, 

зустрічатися з тими фактами, що методи і прийоми математики та фізики в 

процесі розв’язуванні хімічних задач ігноруються або навіть відкидаються. 

Під час навчання розв’язуванню задач необхідно навчити учнів 

правильно застосовувати загальноприйняті буквені позначення фізичних 

величин і їхніх одиниць (одиниці СІ). 

Велике значення для розв’язування хімічних задач має правильне 

використання таких понять, як «кількість речовини», «моль», «молярна 

маса», «молярний об’єм». 

Відомо, що система фізичних величин складається з основних і 

похідних величин. 

Під час хімічних розрахунків використовуються основні фізичні 

величини (величини, прийняті за незалежні і використовуються для 

визначення інших величин даної системи): маса, кількість речовини, об’єм 

(як похідна від довжини: V=l3). За допомогою основних величин 

визначаються похідні фізичних величини. Цей взаємозв’язок фізичних 

величин можна проілюструвати з допомогою схеми: 

 

 

 

 

 

  

   

m, кг (г) ν, моль 

V, м3(л) 

М, кг/моль (г/моль) 

Vm, м3/моль (л/моль) 
ρ, кг/м3 (г/см3) 
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Зв’язок між фізичними величинами може бути виражений за 

допомогою рівнянь (рівняння зв’язку): 


=

V
mV  


=

m
M  

V

m
= . 

Взаємозв’язок величин необхідно чітко уявляти, щоб у ході 

розв’язування грамотно використовувати саме ті величини, про які йдеться в 

задачі. Наприклад, фізична величина «кількість речовини» пов’язує не тільки 

масу з молярною масою, але й об’єм з молярним об’ємом. 

Під час проведення розрахунків у хімічних задачах, як і фізичних, 

поряд з числовими значеннями величини, слід ставити і їх розмірність. 

Наприклад, розмірність молярної маси – кг/моль (допускається і г/моль); 

отже, запис повинен бути наступний: М(MgO)=40 г/моль, або 40·10–3кг/моль, 

можливо і 40 кг/кмоль. Розмірність густини твердих і рідких речовин – кг/м3, 

а для ґазів – г/л. ρ (H2SO4) = 1840 кг/м3, ρ (О2) = 1,429 г/л. Розмірність 

молярного об’єму ґазів – м3/моль (допускається л/моль). Vm=22,4·10–3 

м3/моль або 22,4 л/моль, і т.ін. 

Під час обчислення потрібно проводити дії не тільки з числами, але і з 

розмірністю. Наприклад, кількість речовини натрій гідроксиду, взятого 

масою 1кг, визначається наступним чином: 

M

m
ν = ; m(NaOH)=1кг , або 1000г ; М(NaOH)=40г/моль; 

моль25
40

1000
ν(NaOH) =


=

г

мольг
. 

Необхідною умовою правильного розв’язку задач є також коректне 

проведення математичних розрахунків. Всі величини, що приводяться в 

задачі, даються з певною точністю вимірювання. Так, технічні ваги 

дозволяють визначити масу речовини з точністю до ±0,01 г, а аналітичні – до 

±0,0001 г. Мензурки та циліндри дають точність вимірювання об’єму до 

±1 мл, бюретки – до ±0,01 мл. Точність виробничого вимірювання величини 

в задачі вказують за допомогою десяткових знаків. Наприклад, запис 
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m (MgO) = 1,0400 г вказує на те, що вимірювання проводили на аналітичних 

вагах. 

Під час розрахунків безглуздо добиватися більшої точності, ніж 

точність вимірювання величини, зазначених у задачі. Так, якщо в задачі 

наважка речовини 3,45 г, то при діленні, скажімо, на два недоцільно рахувати 

до 0,001, тобто до 1,725 г , так як вже у другому знаку після коми допущена 

помилка під час зважування ±0,01 г. Значить, третій знак не достовірний і 

результат обчислення повинен бути записаний так: 1,72 або 1,73 г. 

Якщо в процесі розв’язування задачі використовуються числові 

величини, виміряні з різним ступенем точності, точність результату повинна 

бути не більшою точності найменш точного числа. Наприклад, потрібно 

обчислити об’єм (н.у.) кисню, масою 24,5 г, густина якого 1,429 г/л: 

л17,1
1,429г

л24,5
)V(O2 =


= . 

Під час обчислень (особливо з допомогою мікрокалькулятора) можна 

отримати, здавалося б, і більш точне число: 17,14485. Однак маса виміряна з 

точністю до одного десяткового знака, похибка якого ±0,1, значить, і 

результат необхідно округлити. 

Під час розв’язування хемічних задач досить доцільно використовувати 

алгебраїчні прийоми. У цьому випадку дослідження та аналіз ряду задач 

зводяться до перетворень формул і підставлення відомих величин в кінцеву 

формулу або алгебраїчні рівняння. 

Задача 8. 200 мл розчину містить 20 г натрій гідроксиду. Обчисліть 

молярну концентрацію розчину лугу. 

V(р-ну NaOH) = 200 мл  
V

ν
C = , 

M

m
ν = , 

MV

m
C


= , 

m(NaOH) = 20 г   моль/л0,25
0,20л40г

моль20г
C(NaOH) =




= . 

С(NaOH) – ? 

М(NaOH) = 40 г/моль 
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Висновки. Розв’язування задач – важливий компонент процесу навчання 

хімії. Найкращих результатів можна досягти під час систематичного 

розв’язуванні різних видів задач усно, письмово та експериментально. Під 

час розв’язування задач слід оптимально поєднувати регламентовані і 

самостійні зусилля учнів. 
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