
Лекція 3. 

 

Тема: Формування у студентів знань та вмінь щодо навчання учнів 

розв’язуванню 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. 

3.1. Методичні особливості навчання учнів розв’язуванню задач. 

3.2. Методичні принципи навчання розв’язуванню задач. 

3.3. Методика використання задач на уроках хімії. 

3.4. Узагальнення знань і вмінь учнів за розв’язуванням хімічних задач. 

3.5. Використання міжпредметної інформації під час розв’язування задач. 
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Зміст лекції. 

3.1. Методичні особливости навчання учнів розв’язуванню задач 

Важливим чинником навчання учнів розв’язувати задачі є знання 

загальної та педагогічної психології, логіки і вікової фізіології. Вчителю слід 

постійно враховувати особливости психіки, індивідуальні здібности учнів і 

відповідно з цим будувати навчання розв’язуванню хемічних задач. 

Однією з особливостей навчання хемії є проведення процесу згортання 

(скорочення) міркувань і дій у ході розв’язування задачі. Психологи 

встановили, що у повторюваних однотипних міркуваннях поступово 

випадають проміжні ланки, насамперед що обґрунтовують елементи 

міркування. Це відбувається після того, як учень добре засвоїв послідовність 

ряду повторних дій і, як само собою зрозуміле, скоротив їх з розумових дій. 

Тільки в цьому випадку і припустимо скорочення міркувань. Але і тоді 

доцільно періодично повертати учнів до обґрунтувань, щоб попередити 

забування логічної послідовности дій і формалізацію знань і вмінь. 

Наприклад, дуже часто згортання міркувань здійснюють під час 

переходу від відносної молекулярної або атомної маси до мас речовин. Так, 

розв’язуючи завдання за рівнянням реакції, в якій описано реакція алюмінію 

з розчином сірчаної кислоти, записують рівняння реакції: 

2Al + 3H2SO4 = Al2 (SO4)3 + 3H2.    (3.1) 

Припустимо, що для розв’язання потрібно знати маси алюмінію, 

сульфатної кислоти та об’єм водню. 

За рівнянням реакції, використовуючи формулу m = vM, визначають 

маси алюмінію і сульфатної кислоти: 

m (Al) =2 моль·27 г/моль = 54 г, 

m (H2SO4)=3 моль·98 г/моль = 294 г. 

Використовуючи формулу V = νVm, визначають об’єм водню:  

V (Н2)=3 моль·22,4 г/моль = 67,2 л. 

Часто ці дії під час пояснення розв’язку задачі опускаються, і в процесі 

оформлення розв’язання нерідко можна бачити такий запис: 
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2Al + 3H2SO4 = Al2 (SO4)3 + 3H2↑ 

54 г     294 г                           67,2 л 

Дане явище – «коротке замикання асоціативного ланцюжка» – 

проявляється досить часто під час розв’язування задач. Сильні учні після 

сприйняття завдання відразу переходять до виконання, немов виносячи за 

дужки обґрунтовуючу частину міркування. 

Іншим прикладом «короткого замикання» служить пояснення задачі, 

коли необхідно перейти від маси води до об’єму і назад. Для вчителів і учнів 

з математичним складом мислення зрозуміло, що якщо V(Н2О) = 250 мл, то 

m (Н2О) =250 г, і вони проводять згортання наступних міркувань: 

V (Н2О) =250 мл m = Vρ 

m (Н2О) – ? m (Н2О) = 1000 г/л 0,25 л = 250 г 

ρ = (H2O) = 1000 г/л 

Для учнів з гуманітарних складом мислення – це складна фізична 

задача. Отже, якщо вчитель буде пояснювати хід розв’язку задачі, 

використовуючи «коротке замикання», для багатьох учнів у класі таке 

пояснення не буде зрозумілим і вони, механічно запам’ятавши цю частину, 

потім можуть вільно написати: V (Н2О) =250 г, або m (Н2О) = 250 мл. Учні не 

побачать у своєму запису помилки, так як з пояснення з «коротким 

замиканням» вони зрозуміли, що об’єм води і маса води – це одне і те ж. 

Оволодіння процесом згортання вельми важливий етап у розвитку 

мислення учнів. Необхідно добре засвоїти, що «коротке замикання» – це суто 

індивідуальний процес, який у кожного учня настає природно, на даному 

етапі оволодіння логікою розв’язування задачі, без передчасного 

нав’язування ззовні. 

На жаль, передчасне використання процесу згортання міцно увійшло в 

методику навчання учнів розв’язування задач і багаторазово повторюється в 

численних методичних рекомендаціях з розв’язування хемічних задач. Так, 

пояснюючи розв’язання задачі способом пропорції, не записують саму 

пропорцію. На 18 масових часток води припадає 16 масових часток оксигену. 
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На 100 масових часток води припадає х масових часток:  

х = 
чмас

чмасчмас

.18

..100..16 
=88,88 мас.ч. 

А де ж пропорція 18: 100 = 16: х, або 18: 16 = 100: х? 

Або дають два записи пропорційної залежности, але не дають запису 

пропорції [8]: 

х г         5,6 л 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ 
65 г         22,4 л 

Вказаний запис ілюструє пропорційну залежність, причому цей запис 

виконаний чітко і не вимагає багато часу. Однак до цього запису дається 

другий:  

22,4 л Н2 виділяється під час травлення 65 г Zn  

5,6 л Н2 виділяється під час травлення x г Zn 

х= 
4,22

6,565 
= 16,25 г. 

Суть другого запису та ж, що і першого, але при цьому використана не 

найкраща форма запису. А для розв’язання цієї пропорції найнеобхіднішого в 

цьому випадку другого етапу, тобто запису пропорції, немає: 

22,4 : 5,6 = 65 : х, або 22,4 : 65 = 5,6 : х. 

Проводячи таким чином згорнуте пояснення, вчитель позбавляє 

багатьох учнів можливости зрозуміти пояснення і направляє їх на шлях 

формального механічного заучування. Результатом цього є невміння 

розв’язувати хемічні задачі. 

Для розглянутого випадку вчителю доцільно використовувати 

методичний прийом – повернення до первісного джерела даного поняття, 

тобто до курсу алгебри. Доцільно разом з учнями згадати властивости 

пропорції і записати пропорцію в тій формі, яка вивчалася в курсі 

математики. 

Отже, здійснюючи процес згортання пояснення, вчитель хемії повинен 

пам’ятати про рівень підготовки учнів і враховувати індивідуальні 

особливости мислення. 
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Досить ефективним фактором, що впливає на навчання учнів 

розв’язанню хімічних задач, є здійснення перенесення знань і вмінь. 

Перенесенням психологи називають позитивний вплив раніше отриманих 

знань і умінь на оволодіння новими знаннями та вміннями. Це перенесення 

учнями здійснюється без великих витрат зусиль з їх боку і не вимагає 

особливих пояснень з боку вчителя. У ході навчання розв’язуванню задач 

необхідно використовувати вміння учнів, отримані на уроках фізики: 

скорочений запис умови задачі, широке використання загальноприйнятих 

позначень фізичних величин у поєднанні з хімічними знаками і формулами, 

використання одиниць СІ. 

З курсу математики важливо перенести знання різноманітних логічних 

міркувань під час розрахунків (різні способи розв’язування); уміння рахувати 

відсотки і проводити розрахунки, пов’язані з ними; уміння проводити 

тотожні перетворення; уміння складати і розв’язувати алгебраїчні рівняння 

та ін. Перераховані математичні вміння є інтелектуальними вміннями, і 

вчитель хімії повинен володіти ними досконало. 

І навпаки, величезної шкоди навчанню розв’язування хімічних задач та 

інтелектуальному розвитку учнів завдає інтерференція знань, умінь і 

навичок, що, на жаль, ще досить часто зустрічається в процесі навчання 

взагалі і в навчанні розв’язувати задачі зокрема. Інтерференцією умінь 

називають такий психічний стан учнів, коли засвоєні раніше вміння 

гальмують, пригнічують розвиток, розуміння нових. Наприклад, вчителі 

хімії, «боячись утопити» хемізм завдання в математичних розрахунках, 

намагаються використовувати тільки спосіб пропорції (хоча під час цього 

проводять математичні дії, а не хемічні), не враховуючи ні рівень 

математичної та фізичної підготовки учнів, ні зміст завдання. 

Так, учням старших класів пояснюють, як проводити розрахунки, 

пов’язані з відсотками, способом пропорції [7]. Наприклад, потрібно 

обчислити масу речовини, що міститься в 800 кг 4%-ого розчину. А чи 
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зручно це учням? Їх математичний рівень підготовки дозволяє зробити цей 

розрахунок більш раціонально, використовуючи формулу  

нур

рр

m

m

−

=
..

 ;       (3.2) 

mр.р.) = 800 кг·0,04 = 32 кг. 

Для розрахунків, пов’язаних з відсотками, учні на уроках математики 

не використовують пропорції! Хто практично вважає пропорцією суму 

грошей, необхідну для оплати двох пакетів молока або 200 г цукерок? Ніхто! 

А під час навчання розв’язуванню задач з хімії аналогічні розрахунки 

наполегливо пропонують вести тільки способом пропорції. Ось і настає 

інтерференція умінь і навичок, коли учні психологічно не можуть прийняти 

пояснення вчителя хімії, коли на основі наявних у них знань і умінь, їх 

життєвого досвіду, нарешті, виникає внутрішній протест проти здобування 

нового нераціонального вміння, що формується вчителем хімії. 

Ці та інші невиправдані прийоми руйнують культуру обчислень та 

призводять до втрати умінь, на здобування яких так багато зусиль 

витрачають вчителі математики і фізики, а учні легко звикають допускати 

грубі математичні та фізичні помилки. Так з’являється безграмотність. 

Інтерференція в навчанні розв’язування задач з хемії є наслідком 

неузгоджености роботи учителів хемії, фізики та математики, а також 

серйозних недоліків в роботі методистів. 

Теоретичний матеріал з хімії включає взаємообернені процеси, 

поняття; під час навчання розв’язуванню хімічних задач слід показувати 

наявність взаємообернених задач, способи їх розв’язування. Варіювання 

прямих і обернених задач дозволяє рельєфно виділити взаємозв’язок між 

різними компонентами задачі. У процесі розв’язування відбувається 

перебудова спрямованости розумового процесу, встановлюються 

двосторонні асоціації. 

Широке використання взаємообернених задач в процесі навчання хемії 

сприяє розвитку активного самостійного творчого мислення, закріпленню 
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методів розв’язування, допомагає зрозуміти і осмислити їх, глибше розкрити 

залежність між заданими і даними величинами. 

Розв’язуючи обернену задачу, учні переконуються в тому, що вона 

дозволяє перевірити правильність розв’язання прямої, що викликає почуття 

задоволення роботою. 

Ще більший ефект має складання учнями оберненої задачі після того, 

як розв’язана пряма задача. «Складання завдань учнями – метод визначення 

рівня засвоєння матеріалу». 

Учні можуть скласти кілька варіантів обернених задач. Слід поступово 

підводити учнів до ускладнення задач. Навчання складанню задач доцільно 

почати з простого завдання. Після розв’язання задачі 10 учням пропонується 

скласти нову задачу, змінивши величину маси сульфур(IV) оксиду до 32, 40, 

80, 160 г і т. і. Коли учні будуть задовільно розв’язувати ці задачі, завдання 

змінюють, пропонуючи скласти обернену задачу, в якій потрібно визначити 

масу сульфур(IV)оксиду, що виділяється під час взаємодії з кислотою натрій 

сульфіту масою 63, 126, 189 г і т.і. 

Подальший, складніший етап полягає в тому, що учитель дає запис 

умови завдання і формулу речовини (якщо задача за формулою) або рівняння 

реакції: 

a) m (А12О3) = 20,4 г 

m(Al) – ? 

 

б)   m(P2O5) = 284 г P + O2 P2O5 

      m(P) – ? 

 

Учням пропонується скласти текст задачі, заохочуючи різні варіанти, і 

розв’язати задачу різними способами, вказавши найбільш раціональний 

спосіб. 

Нарешті, вчитель описує певний хемічний процес або називає 

речовину, при цьому спочатку можна використовувати текст підручника. 
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Учні повинні скласти пряму і обернену задачу, використовуючи рівняння 

реакції. Так, наприклад, можна скористатися рівнянням взаємодії купрум(II) 

оксиду з розчином сульфатної кислоти. 

Потім учням можна запропонувати скласти задачі на основі 

краєзнавчого матеріалу, з встановленням міжпредметних і внутрішньо 

предметних зв’язків і т. і. 

Використання методичного прийому з формування в учнів уміння 

самостійно складати різні хімічні завдання відіграє дуже важливу роль у 

виробленні в учнів «психологічного комфорту», поясненого відсутністю 

страху перед завданням. 

Досягається «психологічний комфорт» в кілька етапів. Спочатку 

вчитель разом з класом детально розглядає розв’язання задачі певного типу, 

показуючи ряд раціональних способів її розв’язку. Після пояснення всім 

учням класу пропонується розв’язати подібну задачу, що має той же рівень 

складности, а потім скласти обернену задачу, подібну за складністю. Учні 

виконують ці задачі як у класі, так і вдома. Якість виконання задач і 

допущені при цьому помилки аналізуються. Потім учням пропонують 

розв’язати різні задачі. 

Заключним етапом навчання є складання вчителем списку, що включає 

безліч різних задач (вказуються номери із задачника), з яких учні обирають і 

розв’язують ті, які їм під силу; число завдань теж може бути різним. 

Обов’язковою умовою є регулярна перевірка зошитів учнів. Підсумком такої 

роботи у школярів є поява інтелектуального задоволення внаслідок 

подолання труднощів. 

 

2. Методичні принципи навчання розв’язуванню задач 

Процес навчання розв’язуванню задач проходить в нормальній 

обстановці і досягає задовільних результатів у процесі дотримання ряду 

методичних засад: 
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1) спочатку вчитель розв’язує завдання сам і продумує методику 

аналізу завдання; 

2) учні повинні постійно бачити текст задачі; 

3) учні повинні проявляти самостійність, розв’язуючи завдання; 

4) учням слід проводити самоаналіз, контролюючи розв’язок задачі; 

5) вчитель повинен систематично включати розв’язування завдань в 

процес навчання хімії. 

Кожна задача, запланована вчителем для розв’язування на уроці або 

вдома, повинна бути попередньо розв’язана ним самим, при цьому повинна 

бути чітко розглянута хемічна сторона завдання і повинні бути обрані 2-3 

раціональних способи розв’язку. Це позбавить вчителя від можливих 

непередбачених випадків, дозволить більш досконало пояснити учням 

розв’язок, зорієнтувати їх у потрібному напрямку. У період підготовки до 

уроку слід врахувати, які вміння, наявні у школярів, можна використовувати 

в якости перенесення, передбачити випадки, що усувають інтерференцію і 

«коротке замикання» в процесі пояснення. 

З метою наукової організації праці вчителя необхідно поступово 

створювати картотеку завдань, тобто розв’язувати кожну задачу на окремій 

картці, які шифруються для зручности використання. Створена картотека 

позбавить вчителя від зайвої витрати часу на повторне розв’язування задачі 

або її тривалий пошук. Під час самостійного складання задач учням 

пропонується записувати їх текст на картках певних розмірів, ці картки після 

перевірки слід зберігати в кабінеті, що може бути використано в подальшому 

як для колективної, так і для індивідуальної роботи учнів. 

Істотну увагу слід приділити тому, щоб текст задачі був перед очима 

учнів протягом майже всього ходу розв’язування. На практиці це можна 

здійснити, маючи достатню кількість задачників в кабінеті хемії; проектуючи 

текст задачі на екран, якщо її немає ні в задачнику, ні в підручнику; 

використовують попередній запис тексту на переносній або закриваючій 

частині дошки. 
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З цією метою проводять запис умови задачі, чітко виділяючи дані і 

шукані величини. Неприпустимою тратою часу уроку є запис тексту завдання 

учнями під диктовку вчителя, адже за цей час можна розглянути кілька 

способів розв’язку задачі. 

Під час розв’язування задач слід оптимально поєднати регламентовані і 

самостійні зусилля учнів. Розвиваючий ефект завдання втрачається, учні 

втрачають інтерес до задачі, перестають працювати, якщо розв’язування 

систематично здійснюється вчителем або учнем під диктовку вчителя, а інші 

учні механічно переписують розв’язок з дошки у зошит. Щоб уникнути 

зазначених педагогічних казусів, необхідно поступово збільшувати участь 

учня в процесі розв’язування задачі. З цією метою процес навчання учнів 

доцільно проводити в кілька етапів. Спочатку вчитель докладно пояснює 

розв’язок задачі учням, показуючи, як потрібно провести дослідження 

завдання і записати умову, рівняння реакції, як на основі аналізу задачі 

намітити план її розв’язку. Залежно від конкретних умов (ступеня активности 

класу, рівня теоретичної підготовки) вчитель пояснює один або два 

раціональних способи виконання математичної частини завдання, чітко 

дотримуючись оформлення розв’язку і запису відповіді. 

Коли розв’язок буде учнями осмислений і зафіксований в зошитах, 

приступають до наступного етапу навчання – фронтального розв’язування 

подібних завдань всім класом. У формі бесіди проводиться запис умови, 

аналіз і складання плану. Вчитель направляє мислення учнів у правильному 

руслі раціонального вибору способу розв’язку, а сам розв’язок пропонується 

виконати учням самостійно. 

Наступним етапом є пропозиція скласти обернену задачу до тієї, яку 

щойно розв’язали. При цьому корисно вказати, що самостійне 

конструювання задач – є один з найбільш вірних способів навчитися їх 

розв’язувати. Після індивідуальної творчої роботи проводиться колективний 

аналіз запропонованих текстів, обирається найбільш вдалий. Пропонується 

розв’язати цю задачу самостійно. 
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Нарешті настає етап повної самостійности учнів під час розв’язування 

задач даного типу. Для стимулювання самостійної роботи вчитель може 

використовувати різні методичні прийоми, що заохочують швидкість і 

оригінальність розв’язку. Перевірка самостійної роботи на перших етапах 

навчання розв’язуванню задач проводиться за обов’язкового порівняння 

учнівського розв’язку з правильним, яке може бути попередньо записане на 

дошці або спроектоване на екран. 

Для розвитку творчої активности учнів, усвідомленого підходу до 

процесу розв’язування задачі необхідно формувати вміння постійно вчитися 

в процесі роботи із завданнями. А як це зробити? Вчений, інженер, технолог 

хімічного підприємства, економіст, художник-дизайнер та ін., вирішуючи 

виробничі завдання, досягають здійснення головної мети – отримання 

конкретного результату розв’язку, але при цьому звертають серйозну увагу 

на виконання вторинної мети, а саме розв’язування задачі має бути найбільш 

загальним, красивим і економічним. Отже, розв’язування задачі – це не 

найголовніше, головним є повторення певних хемічних понять, пов’язаних із 

завданням, або розгляд нового фактичного матеріалу, оволодіння новими 

прийомами мислення, тобто кожна задача повинна давати нові знання та 

вміння. Тому, отримавши правильний результат розв’язку задачі, не можна 

вважати, що все закінчено. Слід перевірити, як учень отримав результат? Які 

знання йому потрібно було застосувати для отримання відповіді, а чи немає 

іншого, простішого способу розв’язування? Чи зможе він довести 

правильність розв’язку, тобто чи зможе він зробити перевірку своєї 

відповіді? 

Таким чином, навчити учнів самоконтролю в ході розв’язування задачі 

– значить навчити їх вмінню аналізувати хід розв’язку, постійно 

контролювати свої дії, подумки відповідаючи на наступні питання: чи 

правильний шлях розв’язку обраний? Чи можна довести, що це правильний 

шлях? Чи не суперечить розв’язок правилам і законам хемії, фізики та 

математики? Чи раціональний спосіб розв’язку застосований? Чи існує 
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простіший спосіб? Яким способом можна довести, що відповідь задачі 

правильна? 

Направляти учнів до самостійного аналізу ходу розв’язку вчителю слід 

не тільки постановкою питань, які вказані вище, але і введенням захисту 

учнями запропонованого способу розв’язування перед класом, організацією 

коротких взаємоперевірок учня учнем. 

Прагнення навчити учнів того, як будувати розумовий процес під час 

розв’язування задачі, як і в якій послідовности діяти, оперувати умовами 

задачі, призвело до нового напрямку в методиці навчання учнів 

розв’язування задач – використання алгоритмів розрахункових задач, що 

виявилося привабливим і привернуло велику увагу учителів хімії, бо 

використання алгоритмів обов’язково призводило до отримання правильного 

розв’язку задачі. 

Дійсно, якщо систему обчислень (алгоритм) поділити на вказівки 

(приписи), зрозумілі і посильні учням для виконання, то їх поступова 

реалізація неодмінно призведе до правильного розв’язку. 

За алгоритмічним приписом послідовного виконання кроків 

складається граф-схема розв’язку задач певного виду. 

Алгоритмічний припис (для задачі 10) 

1. Запишіть умову задачі. 

2. Напишіть рівняння реакції. 

3.Виконайте попередні дії і обчисліть за рівнянням реакції маси 

сульфур(IV) оксиду і натрій сульфіту. 

4. Порівняйте маси сульфур (IV)оксиду, дану в умові і отриману з 

рівняння. 

5. Обчисліть масу натрій сульфіту. 

6. Запишіть відповідь задачі. 
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Граф-схема розглянутого виду задач 

Запис умови задачі Запис рівняння реакції  Попередні дії з 

розрахунків мас речовин  Порівняння мас речовин  Розрахунок маси 

речовини Відповідь задачі. 

Розв’язання задачі 10 за алгоритмом 

1. Запис умови задачі: 

m(SO2) =16г 

m(Na2SO3) – ? 

2. Запис рівняння реакції: 

Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

3. Попередні дії з розрахунку мас речовин:  

М(SO2) = 64 г/моль,  

М(Na2SO3)=126 г/моль, 

m(SO2) =1 моль·64 г/моль = 64 г, 

m(Na2SO3) = 1 моль·126 г/моль = 126 г 

4. Порівняння мас речовин: 16 г < 64 г в 4 рази, значить, і m (Na2SO3) 

потрібно в 4 рази менше.  

5. Розрахунок маси речовини:  

m (Na2SO3)  = 126 г : 4 = 31,5 г 

6. Відповідь: для отримання 16 г SO2 потрібно 31,5 г Na2SO3. 

Але алгоритмування може бути усвідомленим і неусвідомленим, тобто: 

а) можна володіти алгоритмом, але не знати його; 

б) можна володіти алгоритмом і знати його; 

в) можна алгоритм знати, але не вміти ним оперувати. 

Крім того, «алгоритмічні методи» не обумовлюють творчого мислення; 

по-друге, не для всіх задач можна побудувати «типові» алгоритми. Багато 

задач вимагають не стандартного підходу, а вигадки і творчости. Ця 

різноманітність така, що учень заплутується в самих алгоритмах, так як до 

кожної задачі потрібно підібрати свій алгоритм. 
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Нарешті, успіх вироблення умінь розв’язувати задачі залежить як від 

постійного розв’язування протягом усього навчального року, так і від 

послідовности розв’язування однієї задачі за іншою, тобто системи задач, за 

допомогою якої можна було б керувати розумовим розвитком учнів під час 

вивчення нового матеріалу, актуалізуючи раніше здобуті знання. Інакше 

кажучи, задачі в системі повинні бути органічно пов’язані зі змістом 

матеріалу уроків і теми. 

3. Методика використання задач на уроках хімії 

Урізноманітнити методи викладання хімії можна, розумно 

застосовуючи завдання на різних етапах уроку: під час вивчення нового 

матеріалу; в процесі закріплення вивченого матеріалу, на уроці; під час 

самостійної роботи на уроці і вдома; у процесі поточної перевірки знань 

учнів; під час повторення вивченої теми і проведення перевірочної або 

контрольної роботи; під час узагальнення знань учнів з даної теми. 

Під час пояснення нового матеріалу завдання використовують для 

введення учнів у навчальну тему, для ілюстрації розглянутих законів або 

теоретичних положень або ж за допомогою задач підводять учнів до 

висновку, закону або будь-якого теоретичного положення. 

При цьому необхідно дотримуватися певних умов. Текст задачі 

повинен бути чітким, невеликим за об’ємом, зрозумілим для всіх учнів, і 

завдання не повинні вимагати складних розрахунків. Наприклад, 

приступаючи до вивчення альдегідів, учитель у вступній бесіді відзначає, що 

на попередніх заняттях студенти вивчали клас спиртів, а тепер розглядається 

новий клас сполук. 

Задача 16. Знайдіть молекулярну формулу сполуки класу альдегідів, 

якщо відомо, що її густина за воднем дорівнює 15, а склад речовини 

наступний: 53,3% оксигену, 40% карбону і 6,7% гідрогену. (Текст задачі та її 

умову необхідно записати заздалегідь на дошці або спроектувати на екран.) 
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d(H2) = 15 Під час дослідження задачі встановлюють, що  

ω (O) = 0,533 потрібно обчислити число атомів кожного  

ω (C) = 0,400 елемента, використовуючи формулу розрахунку 

ω (H) = 0,067 масової частки елемента у речовині 

Формула – ?    
r

r

M

An 
= , 

Ar (O) = 16    звідки n = 
r

r

A

M
, а так як Mr = 2·d(H2), 

Ar (C) = 12 отримаємо формулу 
r

H

A

d
n 2

2 
=


 

Ar (H) = 1  

Підставляючи у формулу відповідні величини, учні визначають 

кількість атомів кожного елемента (для скорочення часу на розрахунок 

роботу можна провести за варіантами): 

n (O) = 
16

152533,0 
=0,99 = 1; n (C)= 

12

152400,0 
 = 1; 

n (Н) = 
1

152067,0 
= 2. 

На підставі отриманих результатів виводять формулу СН2О. Для 

перевірки розв’язку учні обчислюють за виведеною формулою відносну 

молекулярну масу і порівнюють її з величиною, розрахованою за відносною 

густиною:  

Мr (СН2О) = 12 + 2+16 = 30; Mr = 2d(H2); Mr = 2·15 = 30. 

Далі вчитель відзначає, що формула простої сполуки нового класу 

органічних сполук – СН2О, а формула найпростішого спирту – СН4О. Учням 

пропонується порівняти ці дві формули і вказати їх подібність і відмінність. 

Учні відзначають, що різниця між формулами двох сполук полягає у 

відсутности двох атомів гідрогену, тобто нова сполука є дегідрований спирт:  

           

alcоhol (dehydrogenization)  aldehyd 

спирт (дегідрування)  альдегід 

 – 2Н 

СН4О СН2О (3.3) 
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Так, в ході розв’язування задачі вчитель підводить учнів до вивчення 

теми «Альдегіди», одночасно розкриваючи значення терміну «альдегід». 

Використовуючи розв’язування найпростіших задач, вчитель може 

підвести учнів до наслідку закону Авогадро. 

Задача 17. Обчислити об’єм, що займає 1 моль водню, кисню і 

вуглекислого газу, якщо густини цих газів відповідно дорівнюють:  

ρ (Н2) =0,089 г/л; ρ (О2) = 1,43 г/л; ρ (СО2) = 1,96 г/л. 

Розв’язання: 

Учні, використовуючи формулу V = m/ρ, проводять розрахунок, 

замінивши m на М, оскільки маса речовини кількістю один моль – її молярна 

маса: 

M(H2) = 2 г/моль; М(О2) = 32 г/моль; М(СО2) = 44 г/моль. 

Vm(H2) = 
лг

мольг

/089,0

/2
= 22,4 л/моль; 

Vm(О2) = 
лг

мольг

/43,1

/32
= 22,4 л/ моль; 

Vm(СО2) = 
лг

мольг

/96,1

/44
 = 22,4 л/ моль.  

На підставі отриманих результатів учні роблять висновок, що за 

нормальних умов молярні об’єми ґазів однакові і становлять 22,4 л/моль. 

Далі вчитель нагадує, що рівні кількости речовин різних ґазів містять 

однакову кількість молекул, і підводить учнів до формулювання закону: в 

однакових об’ємах ґазів за однакових умов міститься однакова кількість 

молекул. 

В ході пояснення понять «кількість речовини», «моль» учитель 

спочатку дає визначення поняття «моль» і розглядає задачу. 

Задача 18. Скільки частинок містить одиниця кількости речовини – 

моль? Розрахуйте кількість атомів карбону, що містяться в 12 г, і кількість 

молекул кисню в 32 г, знаючи абсолютні маси атома карбону і молекули 

кисню: m0(C) = 0,2·10–24 г і m0(О2) = 53,2·10–24 г. 
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Розв’язання: 

NA (C) = 
г

г
24102,0

12
−

 = 6·1023; NA (О2) = 
г

г
24102,53

32
−

 = 6·1023. 

На підставі цього роблять висновок, що 1 моль речовини містить 6·1023 

частинок цієї речовини. 

Таким чином, задачі, текст яких відповідає темі уроку або доповнює її, 

є необхідною частиною вивчення нового матеріалу, сприяють його 

осмисленню. 

Закріплюючи вивчений на уроці навчальний матеріал, доцільніше 

замінити питання, які передбачають репродуктивні відповіді, задачами, 

розв’язання яких передбачає застосування отриманих знань, що дозволить 

точно встановити, чи зрозумів учень матеріал чи ні. Наприклад, розглянувши 

з учнями поняття молярного об’єму ґазів і закону Авогадро, можна 

запропонувати задачі (1-8). 

Доцільно давати задачі для усного розв’язування, що розвиває 

швидкість мислення, сприяє прояву ініціативи, пробуджує інтерес до 

навчання і підвищує активність учнів. 

Досвідчені вчителі майже щоразу включають в якости самостійної 

роботи на уроці і вдома одну-дві задачі з метою вдосконалення умінь учнів 

розв’язувати задачі розглянутих видів на основі навчального матеріалу, 

вивченого на уроці. Це дозволяє постійно розвивати отримані раніше вміння 

розв’язувати задачі і формувати вміння застосовувати отримані знання. Так, 

під час вивчення теми «Узагальнення відомостей про найважливіші класи 

неорганічних сполук» після розгляду на уроці складу, назв оксидів, їх 

класифікації і хемічних властивостей, вчитель має можливість на основі 

даного теоретичного матеріалу розв’язувати з учнями задачі всіх розглянутих 

видів (9-15). 

У процесі поточної перевірки знань учнів переоцінюється переказ 

раніше вивченого матеріалу. Часто учням пропонується питання типу: 

розкажіть про закон збереження маси речовин, розкажіть про застосування 
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кисню, розкажіть про значення води і розчинів в побуті та промисловости, 

сільському господарстві тощо. Систематичне застосування подібних 

одноманітних питань породжує зубріння вивченого, не розвиває творчого 

підходу до розуміння і осмислення досліджуваного матеріалу. Застосування 

поряд зі сформованими формами опитування розв’язування письмових або 

експериментальних задач привчає учнів не стільки механічно заучувати зміст 

параграфа, скільки осмислювати прочитане. Наприклад, щоб перевірити, як 

засвоїли учні матеріал про реакції кисню з простими речовинами, вчитель 

може запропонувати учням для розв’язку задачу (16). 

Особливу цінність під час поточної перевірки знань має залучення 

якісних задач, що вимагають узагальнень світоглядного характеру. Так, 

перевіряючи знання хемічних властивостей кисню, доцільно запропонувати 

задачу (17). 

Перевіряючи знання складу оксидів, можна використати задачу (18). 

Повторюючи матеріал про відновні властивости водню, корисно 

розв’язати задачу (19). 

Підбираючи для поточної перевірки знань задачі для 

експериментального розв’язування, слід пам’ятати, що повторне проведення 

дослідів так само необхідне, як і повторення теоретичного матеріалу. Але це 

не повинно бути простим відтворенням досліду, показаного напередодні, а 

експеримент повинен бути поставлений в іншій інтерпретації, з іншою 

технікою виконання (задачі 20-22). 

Якщо поточний контроль знань вчитель проводить перед вивченням 

нового матеріалу, то розв’язування задачі дозволить підвести (підготувати) 

учнів до розуміння нового матеріалу, пов’язуючи раніше пройдене з новим 

навчальним матеріалом. Так, перед формуванням поняття про молярну 

концентрацію можна розв’язати задачу: 

Задача 19. Масова частка кисню та азоту в повітрі дорівнює відповідно 

23,2% і 75,5%. Розрахуйте, скільки моль кисню та азоту міститься в 1 л 

повітря, якщо маса його дорівнює 1,293 г. 
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ω (О2) = 0,232   Розв’язання: 

ω (N2) = 0, 755 
сум.

комп.

m

m
ω = , звідси mкомп. = ω mсум.; 

M

mкомп.= ; 
M

mсум.
=


 . 

ν(О2) – ?   ν(О2) = 
мольг

г

/32

232,0293,1 
=0,009 моль; 

ν(N2) –?   ν(N2) = 
мольг

г

/28

755,0293,1 
= 0,035 моль. 

M(О2) = 32 г/моль 

M(N2) = 28 г/моль 

Під час повторення вивченої теми, проведення самостійної або 

контрольної робіт, у процесі узагальнення та контролю знань перевіряють 

вміння учнів встановлювати зв’язки між окремими розділами вивченої теми 

або навіть ряду тем. При цьому можна запропонувати для розв’язування 

комбіновані задачі. Наприклад, під час узагальнення теми «Підгрупа 

Нітрогену» можна розв’язати наступну задачу (23). Розв’язання даної задачі 

дозволяє перевірити вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях окисно-

відновних реакцій, проводити розрахунки, пов’язані з поняттям «масова 

частка розчиненої речовини в розчині», та обчислення за рівняннями реакції, 

і в той же час вводиться новий фактичний матеріал: властивости нітратної 

кислоти і фосфору, розглядається відмінність властивостей елементів однієї і 

тієї ж підгрупи в залежности від електронегативности. 

Розв’язування задачі (24) вимагає знань амфотерних властивостей 

алюмінію, його реакції з розчинами лугів; реакції взаємодії міді з нітратною 

кислотою; властивости солей нітратної кислоти розкладатися під час 

нагрівання. І всі ці знання необхідно пов’язати з умінням проводити 

розрахунки за рівнянням реакції. 

Самостійне виконання учнями самостійних і контрольних робіт 

можливе під час підготовки індивідуального завдання для кожного учня або 

якщо складено кілька варіантів, число яких може варіювати від 4 до 8-10. 

Зазначена методика проведення письмових робіт дозволяє здійснити 

індивідуальний підхід до учнів з врахуванням складу їх мислення. 
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Для створення різних варіантів рекомендуємо використовувати 

методичні посібники та збірники задач, перераховані у списку літератури. 

4. Узагальнення знань і вмінь учнів за розв’язуванням хімічних задач 

Причини, що пояснюють, чому учні погано розв’язують задачі, – 

недоліки в знаннях навчального матеріалу з хімії, недоліки, пов’язані з 

проведенням розумових операцій, з відсутністю системи дій. 

Розв’язування задачі складається з багатьох операцій, які пов’язані між 

собою певним чином і застосовуються в послідовности, що має певну логіку. 

Важливим чинником навчання учнів розв’язувати задачі з хімії є формування 

у них узагальненої системи розумових дій. Тому узагальнення і 

систематизація знань розглядається як важлива умова підвищення 

ефективности та якости навчання учнів. 

У діалектичній логіці виділені два типи мислення: емпіричний, 

теоретичний. Велика частина учнів оперує емпіричним мисленням, і кожну із 

задач вони розглядають як самостійну і нову, розв’язуючи їх методом проб і 

помилок. Всі задачі, що розв’язуються в даному випадку розглядаються без 

будь-яких зв’язків, у вигляді величезного механічного скупчення, що 

викликає в учнів певний «психологічний страх». У таких умовах можна 

навчити учнів розв’язуванню великої кількости окремих задач, але, якщо у 

нього не виробити загальний метод підходу до задачі, загальні способи її 

аналізу, він не навчиться самостійно розв’язувати задачі. Ось чому важливою 

умовою підвищення ефективности та якости навчання учнів розв’язуванню 

задач з хемії є розвиток у них теоретичного мислення. 

Осмислення задачі та її аналіз, розуміння ходу розв’язку, включення 

різних задач в певну систему дозволяє абстрагувати найбільш істотні 

взаємопов’язані моменти. При цьому розв’язування набуває узагальненого 

значення і може бути перенесено на цілий клас задач, забезпечуючи 

загальний теоретичний підхід. Тому виникає необхідність узагальнювати і 

систематизувати отримані учнями вміння та навички з розв’язуванням різних 

хімічних задач. 
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Завдяки узагальнености можливі включення розв’язку нової задачі в 

систему вже сформованих асоціацій, утворення зв’язків між незнайомими 

задачами і вже наявними знаннями та уміннями розв’язувати відомі задачі, 

здатність бачити в нових задачах спільне з тими задачами, які вже 

доводилося розв’язувати, дозволяє вилучити в більш складній задачі знайомі 

елементи дій, відомі за простим задачами. Таким чином, «теоретичні знання 

про задачі та їх розв’язок потрібні учням для того, щоб вони могли 

розв’язувати різноманітні задачі свідомо і цілеспрямовано, а не лише на 

основі наслідку, за аналогією раніше розв’язаних задач». 

Під час формування теоретичного мислення першими розвиваються 

такі форми, як конкретно-наочне і конкретно-образне мислення, а потім і 

абстрактне, узагальнене мислення. Тому в процесі узагальнення вмінь і знань 

за розв’язуванням задач важливо використовувати схеми і формули, 

узагальнені, абстрактні рівняння реакцій і здійснювати різноманітні переходи 

від конкретної задачі до її узагальненого вигляду і назад, від узагальненої 

форми до приватної задачі.  

Під час узагальнення відомостей про первинні хімічні поняття 

потрібно підвести учнів до розуміння поступового ускладнення тих задач, які 

вони розв’язували. Учням пропонується написати формулу будь-якої 

хімічної сполуки, наприклад кальцій карбонату СаСО3. Після з’ясування, з 

яких елементів складається ця складна речовина, учні обчислюють відносну 

молекулярну масу. Вчитель звертає увагу учнів на те, що відносна 

молекулярна маса речовини – це сума відносних атомних мас елементів, що 

входить до складу речовини, з врахуванням числа атомів кожного елемента. 

Висловлене положення записується у вигляді формули:  

Мr(СаСО3) = nAr(Ca) + n1Ar(C) + n2Ar(O), за хімічною формулою 

речовини n = 1, n1 = 1, n2 = 3, тоді Мr(СаСО3) = 1·40 + 1·12 + 3·16 = 100. 

Потім учні обчислюють відношення мас елементів в цій речовині. Учні 

відзначають, що для розв’язування задачі необхідно знайти добуток числа 

атомів елемента на його відносну атомну масу. Порівнюючи розрахунок 
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відносної молекулярної маси, обчислюють відношення мас елементів, 

відзначають, що остання включає в себе елементи дій першої задачі: 

знаходження добутку числа атомів елемента на його відносну атомну масу 

(n·Аr). Обчислюють відношення мас елементів в кальцій карбонаті: 

m (Са) : m (C) : m (О) =n·Аr (Са) : n1·Аr (С) : n2·Аr (О), 

m (Са) : m (C) : m (О) =40: 12 : 48= 10 : 3 : 12. 

Після того як учні встановлять зв’язок між двома розв’язаними 

задачами і вкажуть на істотну відмінність розглянутих двох видів задач, їм 

пропонують третю задачу – обчислити масові частки елементів в кальцій 

карбонаті. Вчитель в бесіді з’ясовує, що розуміють під масовою часткою 

елемента і речовини. (Якщо учні плутають визначення, їм пропонується 

переглянути їх у підручнику). Учні відзначають, що також зустрічається 

елемент задачі, знайомий за розв’язком перших двох задач: знаходження 

добутку відносної маси елемента на число його атомів, яке визначається за 

індексом біля символу елемента у формулі (n·Аr). Масову частку елемента в 

речовині (ω ) легко обчислити за алгебраїчною формулою:  

r

r

M

An 
= .      (3.4) 

СаСО3      Розв’язання: 

ω (Са) – ?  ω (С) – ? ω (О) – ?  
r

r

M

An 
=  

Мr(СаСО3) = 100  ω (Са)=
100

401
=0,4 або 40%; ω (С)=

100

121
 = 0,12 або 12%; 

Аr (Са) = 40; Аr (С) = 12;;         ω (О)= 
100

163 
 = 0,48 або 48%. 

Аr (О) = 16 

Вчитель знову пропонує порівняти розв’язок всіх трьох задач, 

вказавши на подібности і відмінности. Підводячи підсумки виконаної роботи, 

підкреслюється єдність якісної та кількісної сторони хімічної формули 

речовини, а тому наявність зв’язку в розв’язуванні розглянутих задач. 
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Знаходження молекулярної формули газової речовини відносять до 

задач, що викликають найбільші труднощі. Тому під час аналізу цих задач 

особливо важливо звертатися до матеріалу попередніх класів. На прохання 

вчителя учні повторюють, що необхідно знати для написання формули 

речовини, що таке масова частка елемента в речовині і за якою алгебраїчною 

формулою її обчислюють. В процесі бесіди з’ясовують, що на основі 

формули (3.4) можна визначити кількість атомів кожного елемента в 

молекулі ґазової речовини. Учні перетворюють цю формулу: 

n = 
r

r

A

M
.      (3.5) 

Учнів підводять до того, що новий вид задач є оберненим до задач на 

визначення масової частки елементів в речовині. Після чого вчитель 

пояснює, як розв’язувати дані задачі. 

Задача 20. Хлоропохідна алканів має відносну молекулярну масу 237. 

Масова частка хлору в сполуці дорівнює 0,899, а масова частка карбону 

дорівнює 0,101. Знайдіть молекулярну формулу сполуки. 

Мr = 237    Розв’язання: 

ω (Cl) = 0,899 Ar(Cl) = 35,5; Ar(C) = 12;  n = 
r

r

A

M
. 

ω (C) = 0,101 n (Cl) = 
5,35

237899,0 
= 6;  n(C) =

12

237101,0 
= 1,99 =2. 

 

 

Підбиваючи підсумки виконаної роботи, вчитель підкреслює 

подібність у розв’язуванні задач на обчислення масової частки елемента в 

речовині і знаходження молекулярної формули речовини. Одночасно 

відзначається і відмінність, яка полягає в тому, що найчастіше під час 

виведення формул відносна молекулярна маса не задається в умові, а 

вказуються величини, що дозволяють її обчислити: відносна густина пари 

речовини за воднем або за повітрям, маса певного зразка, об’єм якого 

відомий. 

Спираючись на вміння учнів обчислювати масову частку елемента в 

речовині, проводять навчання розв’язуванню задач з визначенням масової 

Формула – ? 
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частки розчиненої речовини в розчині. Учні згадують формулу (3.4) і 

відзначають, що вона показує, яку частину від відносної молекулярної маси 

складає маса елемента. З позиції математики – це не що інше, як вираження 

єдиного способу розв’язку задачі на різні масові частки. Потім з’ясовують, 

що розчин складається із двох компонентів: розчиненої речовини і 

розчинника, маса розчину є сумою мас розчиненої речовини (mр.р.) і 

розчинника (mр-ка): 

mр-ну = mр.р. + mр-ка.     (3.6) 

Масова частка розчиненої речовини в розчині визначається 

відношенням маси розчиненої речовини до маси розчину: 

нур

рр

m

m

−

=
..

  або 
21

..

mm

m рр

+
= .     (3.7) 

З курсу фізики учням відомо, що масу розчину (масу тіла взагалі) 

можна виразити через об’єм розчину (V) і його густину (ρ ): 

mр-ну = mр.р. + mр-ка.= V·ρ 

Звідси    



V

m рр ..
= .       (3.8) 

Виведені формули дозволяють розв’язувати різноманітні задачі на 

розчини: обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині, маси 

розчиненої речовини або маси води. Залежно від умови задачі учні можуть 

застосувати відповідну формулу. 

Задача 21. Шляхом випаровування 20 г розчину було отримано 4 г 

солі. Визначте масову частку солі в розчині. 

m(розчину) = 20 г   Розв’язання: 

m(солі) = 4 г  
нур

солі

m

m

−

= ; 
20

4
= =0,2 (20%). 

ω – ? 

Задача 22. Визначте масову частку кухонної солі в розчині, 

отриманому під час розчинення 5 г солі в 45 г води. 

m(NaCl) = 5 г    Розв’язання: 

m(H2O) = 45 г 
21

..

mm

m рр

+
= ; 

455

5

+
= =0,1 (10%). 
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 ω – ?  

Задача 23. Очищений винний спирт містить 4% води за масою. 

Визначте масу води в 1 л спирту, якщо густина винного спирту 0,8 г/см3. 

ω (H2O) = 0,04    Розв’язання: 

V(спирту) = 1 л     



V

m рр ..
= ; m = ω·V·ρ; 

ρ (спирту) = 0,8 г/см3  m(H2O) = 0,04·1000 cм3·0,8 г/см3 = 32 г 

m(H2O) – ? 

Узагальнюючи різні варіанти розв’язку задач на розчини з певною 

масовою часткою розчиненої речовини в розчині і обчислення масової частки 

елемента в речовині, зазначається їх єдність, математичною основою якої є 

обчислення частки від числа. 

Після вивчення понять «кількість речовини», «моль», «молярна маса», 

«число Авогадро», «молярний об’єм», «тепловий ефект реакції» доцільно 

провести узагальнення отриманих в різних темах навичок щодо 

розв’язування задач з використанням цих понять. Всі розглянуті різноманітні 

способи розв’язку задач мають єдність, яка полягає у взаємозв’язку фізичних 

величин, які з різних сторін характеризують речовину. Для наочности 

взаємозв’язок цих фізичних величин можна доповнити величинами 

«кількість структурних частинок (N0)» та «енергія (Q)». 

 

 

Дана схема і знання учнів з курсу фізики з цього питання дозволяють 

підвести учнів до більш широкого та глибокого розуміння фізичної величини 

«кількість речовини», яка пов’язана з різними величинами: 

ν = 
M

m
; ν = 

mV

V
; ν = 

A

o

N

N
; ν = 

mQ

Q
.    (3.9) 
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Для закріплення в пам’яті учнів проведених узагальнень велике 

значення мають задачі наступного типу: 

Задача 24. Газометр об’ємом 11,2 л (н.у.) заповнений киснем. 

Обчисліть кількість молекул, масу і кількість речовини кисню в газометрі. 

V(O2) = 11,2 л     Розв’язання: 

m(O2) – ? ν(O2) – ? ν = 
mV

V
; m = Vρ 

N0(O2) –?   m(O2) = 11,2 л·1,43 г/л = 16 г 

Vm(O2) = 22,4 л/моль     ν(O2) = 11,2 л : 22,4 л/моль = 0,5 моль 

М(О2) = 32 г/моль  або m = νM; N0 = νNa;  

Na = 6·1023 моль–1                m(O2) = 32 г/моль·0,5 моль = 16 г 

ρ(О2) = 1,43 г/л  N0(O2) = 6·1023 моль-1·0,5 моль = 3·1023 

Шкільною програмою передбачено і розв’язування різних задач за 

рівняннями хімічних реакцій. Різноманітність їх дуже велика, і, щоб 

розібратися в існуючих різновидах задач, необхідно виділити в них спільні 

дії, характерні для розв’язку всіх задач за рівняннями реакції. Розглянемо ці 

дії на прикладі розв’язку найпростішої задачі. Суть розв’язку найпростішої 

задачі відображено в таблиці, в якій вказані види задач, що розв’язуються за 

рівнянням реакції. Припустимо, що в задачі описана хімічна реакція, що 

відбувається за рівнянням: 

k1A + k2B = k3C + k4D.     (3.10) 

Якщо дана маса однієї з чотирьох речовин, а потрібно обчислити масу 

іншої, то можливе складання 12 варіантів задачі. 

Таблиця 3.1 

Можливі варіанти базових задач 

Варіанти 

Речовини 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A m m m x   x   x   m1 m1 

B x   m m m  x   x  m2 m2 

C  x   x  m m m   x x  

D   x   x   x m m m  x 
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Принцип розв’язування цих задач однаковий, за відомою масою однієї 

речовини розраховується маса іншої речовини. Така задача буде 

найпростішою (базовою). 

Переходячи в навчанні від базової задачі до іншої, більш складнішої, 

важливо проводити поетапне узагальнення одержаних учнями умінь і 

навичок шляхом порівняння нового виду задачі з первісною, тобто базовою. 

При цьому увагу учнів звертають на спільні дії і підкреслюють відмінности, 

які обумовлюють появу задачі нового виду. Так, поступово учнів підводять 

до розуміння тих ускладнень, які вводяться в базову задачу, виявляючи 

спільні дії під час розв’язування і відмінности, характерні для задачі даного 

виду і базової задачі. 

Всі запропоновані шкільною програмою види задач розглянемо на 

прикладі такого хемічного процесу, який показує, що хімічне рівняння є 

відображенням об’єктивних стехіометричних закономірностей. Крім того, 

рівняння дає можливість зосередити увагу учнів на істотні відмінності у 

розв’язуванні різноманітних видів задач. 

Як базову розглянемо задачу: 

Задача 25 (1 варіант). Обчисліть масу солі, яка утворюється під час 

взаємодії надлишку розчину сульфатної кислоти з 1,2 г магнію. 

m(Mg) = 1,2 г    Розв’язання: 

m(cолі) –? Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ 

М(Mg) = 24 г/моль  За рівнянням, використовують формулу 

M(MgSO4) = 120 г/моль    m = νM; 

 m(Mg) = 1 моль·24 г/моль = 24 г; 

 m(MgSO4) = 1 моль·120 г/моль = 120 г. 

Для розв’язання задачі можна використовувати один із можливих 

способів, наприклад порівняння мас речовин. 

1,2 г <24 г в 20 раз, значить, пропорційно в 20 раз менше утворюється солі. 

m(MgSO4) = 120 г : 20  = 6 г. 
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Дуже важливо підкреслити, що аналогічно можна розрахувати масу 

кислоти, яка прореагувала і масу водню, що виділився. Не зміниться 

розв’язок задачі, якщо замість маси буде дано кількість речовини, тобто не 

1,2 г, а 0,05 моль магнію. 

Розглянута задача записується в загальному вигляді, щоб учні могли 

абстрагуватися від конкретної задачі і зрозуміти сутність даного виду задач, 

коли за відомою масою однієї речовини визначається маса або кількість 

будь-якої іншої речовини реакції: 

m                               mx 

k1A + k2B = k3C + k4D                                              1варіант 
k1M(A)                 k3M(C) 

m                              mx 

k1M(A)        k2M(В)                                                  2 варіант 

m                             mx 

k1M(A)        k4M(D)                                                  3варіант  

Подібним буде розв’язок базової задачі, якщо в умові буде дана 

кількість речовини, а потрібно обчислити масу речовини (або обернена 

задача): 

 ν                               mx 

k1A + k2B = k3C + k4D                                             1 варіант 
 k1                k3M(C) 

    m                       νх 

k1M(A)      k2      2 варіант 

ν                            mx 

 k2               k4M(D)                     3 варіант 

Узагальнюючи зазначені варіанти задач, учні переконуються, що, 

знаючи масу (кількість речовини) однієї з речовин, можливо визначити масу 

(кількість речовини) трьох інших речовин. Підкреслюють, що розглянуті 

задачі є базовими і лежать в основі різних хімічних задач за рівняннями 

реакції. 

В якости домашнього завдання учням пропонують скласти кілька 

варіантів задач за певним рівняннями реакції. 

Після вивчення закону Авогадро і поняття «молярний об’єм ґазу» 

навчають учнів розв’язувати задачі на обчислення об’ємів газів. 
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Задача 26. Який об’єм водню (н.у.) можна отримати під час взаємодії 

надлишку розчину сульфатної кислоти з 1,2 г магнію? 

Розв’язуючи задачу, можна спочатку обчислити масу водню, а потім 

цю масу перерахувати на об’єм, використовуючи або густину водню 

ρ(Н2) = 0,09 г/л і формулу V = m/ρ, або молярний об’єм газу і кількість 

речовини виділеного водню V = νVm. Однак обидва шляхи розв’язку будуть 

не раціональними, так як вимагають додаткових дій. Простіше 

використовувати під час розв’язання поняття «молярний об’єм газу». 

Вчитель пояснює цей шлях розв’язування за загальною схемою: 

m                                              Vx 

k1A + k2B = k3C + k4D↑                                                    1варіант 
k1M(A)                                  k1Vm 

 ν                               Vx 

k2 ν(В)         k4Vm      2 варіант 

 m                       Vx 

k3M(C)    k4Vm   3 варіант 

Потім вчитель пропонує учням розв’язати задачу 6 самостійно і 

пояснити, в чому подібність і відмінність в розв’язуванні задач 5 і 6. 

m(Mg) = 1,2 г Розв’язання: 

V(H2) –? Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ 

 1 моль магнію за рівнянням реакції  

M(Mg) = 24 г/моль витісняє з кислоти 1 моль водню, тобто  

Vm = 22,4 л/моль   m(Mg) = 1 моль·24 г/моль = 24 г 

 V(H2) = 1 моль·22,4 г/моль = 22,4 л 

1,2 г < 24 г в 20 раз, звідси і водню виділяється в 20 раз менше, тобто 

V(H2) = 22,4 л : 20 = 1,12 л. 

Учні відзначають, що суттєвої відмінності у розв’язку двох 

розглянутих задач немає. В обох випадках дана маса однієї з реагуючих 

речовин і потрібно обчислити у першому випадку масу, а в другому – об’єм 

одного з продуктів реакції. Відмінність полягає в тому, що для розв’язування 

у першому випадку використовують як допоміжні дії обчислення тільки 

молярної маси, а в другому – знаходять і молярну масу, і молярний об’єм. 
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Задача 27. Обчисліть масу солі, яка утворюється під час взаємодії 98 г 

5%-вого розчину сульфатної кислоти з надлишком магнію. 

Запропонована задача відрізняється від базової, вказана не маса 

речовини, а маса розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини в 

розчині. Щоб звести цю задачу до базової, необхідно розрахувати масу 

сульфатної кислоти, яка прореагувала. Базова задача ускладнена додатковою 

дією: визначенням маси реагуючої речовини за масою розчину і масовою 

часткою розчиненої речовини. 

m(р-нуH2SO4) = 98г   Розв’язання: 

ω (H2SO4) = 0,05m 
нур

рр

m

m

−

=
..

 ; m(H2SO4) = 98 г·0,05 = 4,9 г 

m(солі) – ?               Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2  

М(H2SO4)=98 г/моль За рівнянням 1 моль H2SO4 утворює з Mg 1 моль MgSO4, 

М(MgSO4) = 120 г/моль тобто: 

m (H2SO4) = 1 моль·98 г/моль = 98 г 

m (MgSO4) = 1 моль·120 г/моль = 120 г 

4,9 г < 98 г в 20 раз, отже, і маса солі буде в 20 раз меншою, тобто 

m (MgSO4) = 120 г·20 = 6 г. 

Потім вчитель дає загальну схему розв’язку задач даного виду:  

                   m            mx 

k1A + k2B = k3C + k4D                                              Базова задача 
                k2M(B)   k3M(C)                                                       

mр-ну і ω       Ускладнення задачі 

m(B) = mр-ну·ω                                              1. Знаходження маси 

речовини 

    m(B)                      mx  

k2M(B)        k3M(C)                                     2.  Розв'язання базової задачі 

Учням пропонують провести порівняння розв’язку двох задач, 

вказавши на подібність і відмінність, підкресливши, у чому суть ускладнення 

базової задачі. 

У старших класах необхідно навчити учнів розв’язуванню трьох нових 

видів задач. Характерну особливість першого виду учні зрозуміють під час 

аналізу таблиці 3.1. Із табл. 3.1 видно відмінність варіантів 13 та 14 від 
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перших 12: замість маси однієї речовини дані маси відразу маси двох 

речовин. . Це так звані задачі на надлишок однієї з реагуючих речовин. До 

цього ж висновку учні приходять, порівнюючи нову задачу з базовою, 

використовуючи при цьому запис загальної схеми: 

  m                                            Vx 

k1A + k2B = k3C + k4D↑                                    Базова задача 
k1M(A)                                  k4 Vm 

m1    m2 

За наявности двох мас, одна речовина дана в надлишку. Яка ж ? 

1. Визначення надлишку 

  m1                                            Vx 

k1M(A)                   k4 Vm                                 2. Розв’язання базової задачі 

Учні порівнюють базову задачу із задачею нового виду. Відзначивши 

ознаки подібности та відмінности, вони повинні відповісти, чому задачу слід 

розв’зувати, не використовуючи під час розрахунку масу речовини, даної в 

надлишку. В ході реакції вона повністю не прореагує, тому вести розрахунок 

за нею не можна. 

Для того щоб звести задачу до базової, необхідно з’ясувати, яку з двох 

речовин дано в надлишку. Це можна зробити різними способами: 

1) порівнюючи кількости речовини, реагуючих речовин за рівнянням 

реакції і за умовою задачі; 

2) визначаючи співвідношення мас реагуючих речовин за рівнянням 

реакції і за умовою задачі; 

3) порівнюючи маси реагуючих речовин; 

4) використовуючи пропорції, прийнявши значення однієї з відомих 

величин за невідоме, 

5) порівнюючи співвідношення мас реагуючих речовин:  

маса речовини за умовою задачі 

маса речовини за рівнянням реакції 

Задача 28. Який об’єм водню (н.у.) можна отримати під час взаємодії 

магнію масою 1,2 г з розчином, що містить 5,5 г сульфатної кислоти? 

m(Mg) = 1,2 г    Розв’язання:  

m(H2SO4) = 5,5 г   Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ 
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m(MgSO4) –?   Визначаємо, яку речовину взято в надлишку: 

M(Mg) = 24 г/моль 1 моль магнію реагує з 1 моль H2SO4, отже, 

M(H2SO4) = 98 г/моль           m(Mg) = 1 моль·24 г/моль = 24 г. 

M(Mg SO4) = 120 г/моль      m(H2SO4) = 1 моль·98 г/моль = 98 г 

Vm = 22,4 л/моль   1,2 г< 24 г в 20 раз, отже, і кислоти повинно бути в 

20 раз менше, тобто: m(H2SO4) = 98 г : 20 = 4,9 г. 

За умовою задачі дано 5,5 г кислоти. 4,9 г < 5,5 г, отже, кислота дана в 

надлишку. 

Визначивши надлишок речовини, задачу звели до базової, розв’язання 

якої учням знайоме, тому пропонується виконати її самостійно. 

Наступний вид задач – визначення масової або об’ємної частки виходу 

продукту від теоретично можливого (у відсотках). Вчитель пояснює, що 

розрахунок за рівнянням реакції є теоретичним, на практиці ж виділяється 

менше речовини. Це відбувається тому, що частина речовини залишається на 

стінках посудини, втрачається під час очищення та інших процесів 

виробництва. Тому масова (об’ємна) частка виходу продукту (η) – 

відношення маси (об’єму) практично отриманого продукту (mпр.) до маси 

(об’єму) речовини, розрахованого теоретично, тобто за рівнянням реакції 

(mт.): 

.

.

теор

пр

m

m
= .      (3.11) 

Задача 29. Під час взаємодії 1,2 г магнію з розчином сульфатної 

кислоти отримали 5,5 г солі. Визначте масову частку виходу продукту. 

У ході аналізу задачі встановлюють, що відома mпр..= 5,5 г і необхідно 

визначити за зразком базової задачі mт.. 

m(Mg) = 1,2    Розв’язання: 

m(MgSO4) = 5,5 г    Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2  

η – ?        За рівнянням реакції взаємодії 1 моль магнію з кислотою  

M(Mg) = 24 г/моль   утворюється 1 моль MgSO4: m(Mg)=1моль·24г/моль=24г. 

M(H2SO4) = 98 г/моль          m(MgSO4) = 1 моль·120 г/моль = 120г 
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1,2 г < 24 г в 20 раз, отже, і маса магній сульфату повинна бути в 20 раз 

меншою, тобто: 

mт. (MgSO4) = 120 г : 20 = 6 г 

Відомі величини підставляють у формулу
.

.

теор

пр

m

m
= : 

η(MgSO4) = 
6

5,5 г
=0,92 (92%). 

Звертається увага учнів на порівняння розглянутої задачі з базовою на 

основі загальної схеми: 

   m                           mx 

k1A + k2B = k3C + k4D                                              Базова задача 
k1M(A)                   k3M(C) 

 

m1                mпракт      Ускладнення задачі 

m1                            mтеорет                                          1. За базовою задачею знайти mтеорет 

k1M(A)        k3M(С)                        2. За формулою знайти η 

.

.

теор

пр

m

m
= . 

Далі показують існування обернених задач. Оберненими задачами 

обчислення виходу продукту можуть бути: а) визначення маси практично 

отриманого продукту за практичним виходом продукту і масою вихідної 

речовини; б) дані вихід і маса практично отриманого продукту. Визначення 

маси вихідної речовини з практичного виходу і відомої маси продукту. Для 

наочности пояснення складається загальна схема розв’язування задач з 

визначенням масової частки виходу продукту:  

m                            mпракт 

k1A + k2B = k3C + k4D                                             Пряма задача 

                    η – ?            

1. За базовою задачею обчислюють mтеорет 

2. За формулою(3.12) обчислюють η 

m  η (С)                     Обернена задача (1) 

mпракт 

1.За базовою задачею обчислюють mтеорет 

2.За формулою (3.12 обчислюють mпракт 

mx  η (С)   Обернена задача (2) 

mпракт   1.За формулою (3.12 )обчислюють mтеорет 
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 2. За базовою задачею обчислюють m(A) 

Учні також повинні навчитися обчислювати масу або об’єм продукту 

реакції за відомою масою вихідної речовини, що містить певну частку 

домішок. 

Задача 30. Який об’єм водню (н.у.) можна отримати під час взаємодії 

надлишку розчину сульфатної кислоти з 1,26 г магнію, що містить 5% 

домішок магній оксиду? 

У ході аналізу задачі наголошується, що водень з кислоти витісняє 

тільки магній, а не магній оксид. Отже, необхідно спочатку визначити масу 

магнію, після чого задача набуває форми базової. Аналіз зручно вести, 

використовуючи загальну схему:  

  m                                             Vx 

k1A + k2B = k3C + k4D↑     Базова задача 
k1M(A)                                    k4Vm 

m (з домішками      Ускладнення задачі 

m (А) = mреч-ни·(1 – ω)   1.Обчислення маси чистої речовини 

2. Розв’язок базової задачі 

Після пояснення за загальною схемою учні повинні розв’язати задачу 

самостійно, а потім порівняти її розв’язок з базовою задачею, вказавши 

ознаки подібности та відмінности: 

m(Mg + MgO) = 1,26 г   Розв’язання: 

ω (домішок) = 0,05    Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2  

V(H2) – ?   ω(чистого Mg) = 0,95 (1 – 0,05) 

M(Mg) = 24 г/моль  m(Mg) = 1,26·0,95 = 1,2 г 

Vm = 22,4 л/моль  За рівнянням 1 моль Mg витісняє з кислоти 1 моль Н2  

    тобто: m(Mg) = 1моль·24 г/моль = 24 г 

V(H2) = 1 моль·22,4 л/моль = 22,4 л 

1,2 г < 24 г в 20 раз, отже і водню виділиться в 20 разів менше. 

V(H2) = 22,4 л : 20 = 1,12 л. 

Під час узагальнення знань з неорганічної хемії доцільно 

систематизувати отримані знання та вміння щодо розв’язування задач за 
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рівняннями реакції. Загальну схему, що пояснює принцип розв’язку базової 

задачі, учні поступово доповнюють в ході повторення різних видів задач: 

   m                            mx                     або Vx 

k1A + k2B = k3C           +  k4D↑    Базова задача 
k1M(A)                  k3M(С)                     k4Vm 

mр-ну і ωр.р.       1 ускладнення 

m(A) = mр-ну·ω 

m1          m2       2 ускладнення 

А чи      В у надлишку?                                         Задачі на надлишок 

m1               mпракт(С)                                                    3 ускладнення 

              η – ?                        Розрахунок масової частки виходу продукту 

mреч-ни і ω(домішок)                                                4 ускладнення 

m(А) = mреч·(1 – ω)              Наявність домішок у вихідній речовині 

Отже, проводячи узагальнення різних типів задач, можна сформувати 

деяку систему уявлень про структуру різноманітних задач, передбачених 

шкільною програмою, і урізноманітнити прийоми навчання учнів 

розв’язуванню задач з хемії. 

5. Використання між предметної інформації під час розв’язування задач 

Використання міжпредметної інформації в процесі розв’язування задач 

сприяє глибшому і більш осмисленому засвоєнню програмного матеріалу, 

учні набувають та вдосконалюють практичні вміння виявляти причинно-

наслідкові зв’язки між явищами, процесами. При цьому створюються хороші 

умови для осмисленого розуміння фактів, теорії, законів, конкретизації та 

поглиблення раніше набутих знань з хімії, фізики, біології, умови для 

логічного завершення процесу формування знань. Студенти та вчителі 

повинні добре знати зміст шкільних програм, обґрунтовано виділяти і 

використовувати міжпредметну інформацію під час розв’язування 

конкретних задач. 

Розрахункові та якісні задачі з міжпредметним змістом можуть бути 

використані на всіх стадіях навчання хемії. Студенти повинні знати 

методичні принципи відбору та складання подібних задач, найбільш 

результативні способи їх розв’язування, у тому числі й математичні. Зміст 

задач не повинен бути обмеженим рамками їх класифікації, прийнятими в 



 36 

методичних посібниках, оскільки дана класифікація має певну специфіку за 

змістом та навчально-виховними функціями. 

Найбільш чітко міжпредметні зв’язки проглядаються між хімією, 

біологією і фізикою, як предметами природного циклу. Можливість 

використання міжпредметних зв’язків важливо визначити на початку 

навчального року з кожної теми курсу хімії й у відповідности з цим підібрати 

і підготувати у визначеному об’ємі задачі з міжпредметним змістом. 

Під час вивчення хімії можна рекомендувати використовувати наступні 

види розрахункових і якісних задач з міжпредметним змістом: 

1) визначення складу мінеральних добрив, сировини і матеріалів, що 

використовуються у виробництві, а також складу біологічних об’єктів; 

2) розрахунки розчинів, які відіграють важливу роль у промисловости, 

медицині, сільському господарстві, природі; 

3) термохімічні та енергетичні розрахунки; 

4) розрахунки на основі використання газових законів; 

5) розрахунки з електрохімії; 

6) визначення кількісного складу біологічного матеріалу і 

фізіологічних функцій хемічних компонентів; 

7) перетворення речовин в живих організмах, у виробничих процесах 

та значення цих явищ; 

8) розпізнавання речовин та їх складу на основі якісних реакцій. 

Для розв’язування подібних задач потрібно хімічна, біологічна і 

фізична інформація, а в деяких випадках доцільно залучити й інформацію 

природоохоронного характеру. Розглянемо розв’язування задач, зміст яких 

містить різноманітну міжпредметну інформацію. 

Задача 31. Вміст білка в організмі людини становить 17% від маси 

тіла. Нітрогену в білку міститься 16%. Визначте масу нітрогену в організмі 

людини, маса якої 70 кг. 

В процесі аналізу задачі звертають увагу на хемічний склад білків, їх 

будову, на обов’язкову наявність в білку елемента нітрогену. 
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m (тіла) = 70 кг  Розв’язання: 

ω (білка) = 0,17 Спочатку знаходять масу білка в організмі: 

ω (N) = 0,16 m (білка) = 70 кг·0,17 = 11,9 кг. 

m (N) – ?  Аналогічно розраховують масу нітрогену: 

m (N) = 11,9·0,16 = 1,9 кг. 

Задача 32. Термохемічне рівняння процесу горіння метану: 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 802 кДж 

Який об’єм метану потрібно спалити (н.у.), щоб нагріти 100 г міді від 

20 до 50° С (питома теплоємність міді 0,38 [кДж/(кг·°С)])? 

Для розв’язування задачі необхідно використовувати знання фізики і 

хемії. При цьому закріплюються знання про термохемічні рівняння, 

знаходження теплового ефекту під час згорання певного об’єму речовини і 

використання отриманого тепла для нагрівання інших речовин.  

m(Cu) =100 г    Розв’язання: 

t1 = 20°С    На основі занять з фізики обчислюють кількість 

t2 = 50°С    тепла, яке необхідне для нагріву міді  

Cm(Cu) = 0,38 [кДж/(кг·°С)] у вказаному інтервалі температур,  

V(CH4) – ?    за формулою: Q = Cm·m (t2 – t1): 

Vm = 22,4 л/моль                Q = 0,38 [кДж/(кг·°С)]·0,1 кг·30°С = 1,14 кДж 

За рівнянням реакції методом пропорції розраховують об’єм метану: 

                     V                                                                 1,14 кДж 

                   CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 802 кДж 

                    22,4 л  

V : 22,4 л = 1,14 : 802; V(CH4) = 
кДж

кДжл

802

14,14,22 
 = 0,03 л. 

Задача 33. Деякий ґаз за 25°С і тиску 99,3 кПа займає об’єм 152 мл. 

Який об’єм займе ґаз за нормальних умов? 

Для розв’язання задачі учні використовують знання про закони Бойля-

Маріотта і Гей-Люссака, про рівняння стану ідеального ґазу (рівняння 

Клапейрона). 

Т1 = 298 К (25°С)   Розв’язання: 
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Р1 = 99,3 кПа  Записують рівняння стану ідеального ґазу: 

V1 = 152 мл               
0

00

1

11

T

Vp

T

Vp
= ; V0 = 

10

011

Tp

TVp
  

Т0 = 273 К (0°С)     Підставляючи значення відомих величин, обчислюють V0: 

Р0 = 101,33 кПа  V0 =
КкПа

КмкПа

29833,101

273101523,99 36



 −

136,5·10–6 м3. 

V0 – ? 

Задача 34. Під час проходження через розчин солі тривалентного 

металу струму силою 1,5 А протягом 30 хв. на катоді виділилось 1,071 г 

металу. Визначте, який метал виділився на катоді та його відносну атомну 

масу. 

У цьому випадку задачу розв’язують на основі знань про 

електролітичну дисоціацію, електроліз і закон Фарадея.  

I = 1,5 A    Розв’язання: 

t = 30 хв.         За другим законом Фарадея обчислюють еквівалентну масу Ме 

m(Me)=1,071г me = 
tI

Fm




; me = 

сА

мольКлг

)6030(4,1

/96500071,1




38,27 г/моль. 

n(Me) = 3   За еквівалентною масою і валентністю знаходять відносну масу: 

Ar(Me) – ?   М = me·n, M(Me) = 38,27·3 = 114,8 г/моль  

F = 96500 Кл/моль 

У третій групі періодичної системи елементів з Ar=114,8 – індій. 

Задача 35. Яку масу кисню переносить кров людини масою 60 кг за 

один кругообіг, якщо маса крові в організмі складає 8% від маси тіла, а вміст 

гемоглобіну в крові 14 г на 100 мл крові (густина крові 1,050 г/мл)? 

Розв’язання задачі дозволяє показати роль гемоглобіну крові під час 

ґазообміну в організмі людини і значення кисню в ґазообміні. 

Шлях проходження маси кисню можна представити схемою: маса 

кисню  маса гемоглобіну маса (об’єм) крові  маса тіла людини. Схема 

за суттю є планом розв’язку задачі, основаним на знаннях властивостей 

гемоглобіну, 1 г якого переносить 1,34 кг кисню.  

m(тіла) = 60 кг    Розв’язання: 

ω (крові) = 8%    V =


m
, m = ω·m (тіла) ; 

mгемоглобіну = 14 г в 100 мл крові   V(крові) = 
млг

г

/050,1

6000008,0 
 = 4571 мл. 
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ρ(крові) = 1,050 г/мл        Знаходять масу гемоглобіну в крові  

m(O2) – ?                               m(гем) =
мл

гмл

100

144571 
 = 640 г. 

1 г гемоглобіну переносить 1,34 мг кисню. 

За один кругообіг ця маса гемоглобіну перенесе: 

m(О2) = 640·1,34 мг = 858 мг, або 0,858 г. 

Задача 36. За добу в шлунку людини виділяється більше 800 мл 

шлункового соку (ρ = 1,065 г/см3). Обчисліть масу натрій хлориду, яка 

необхідна для утворення хлоридної кислоти, що міститься в шлунковому 

соку; масова частка HCl в шлунковому соці 0,4-0,5%. 

Розглядаючи хімічну сутність задачі, звертають увагу на фізіологічну 

дію хлоридної кислоти, що полягає в підтримці кислого середовища в 

шлунку для забезпечення нормальної діяльності травних ферментів (гідроліз 

білків) і прояву бактерицидних властивостей (знищення шкідливої для 

організму флори). Слід враховувати стехіометричне відношення натрій 

хлориду і хлоридної кислоти NaCl HCl, тобто з 1 моль натрій хлориду може 

утворитися 1 моль хлоридної кислоти. 

V(шл.соку) = 800 мл   Розв’язання: 

ρ(шл.соку) = 1,065 г/см3   Визначають масу шлункового соку: 

ω (HCl) = 0,5      m(шл.соку) = 800 см3·1,065 г/см3 = 852г. 

m(NaCl) – ?    Обчислюють масу хлоридної кислоти в   

М(NaCl) = 58,5 г/моль    добовому об’ємі шлункового соку:  

М(HCl) = 36,5 г/моль  m(HCl) = 852 г·0,005 = 4,26 г. 

58,5 г NaCl – 36,5 г HCl 

а m(NaCl) – 4,26 г HCl: 

58,5 : m = 36,5 : 4,26; m = 
г

гг

5,36

26,45,58 
 = 6,8 г NaCl. 

Задача 37. Життєва ємність легень людини становить 3500 см3. 

Визначте об’єм і масу кисню та карбон(IV) оксиду, що містяться в такому 

об’єму повітря, який людина вдихає за 1 год., якщо здійснює 16 вдихів за 

хвилину. 
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Аналізуючи задачу, встановлюють, що до складу повітря входять (за 

об’ємом) 21% кисню і 0,03% вуглекислого ґазу. Під час переведення об’ємів 

ґазів в маси необхідно з додатку даних використовувати густину кисню і 

вуглекислого ґазу. 

Vлегень = 3500 см3   Розв’язання: 

t = 1 год. = 60 хв.  Об’єм повітря, який людиною видихається за 1 год.: 

V(CO2) – ? V(O2) –?     V(пов) = 3500 см3·16 1/хв·60 с = 3360·103 см3 або 

3360л. 

m(CO2) –? m(O2) – ?      V(O2) = 3360 л·0,21 = 705,6 л; 

φ (O2) = 21%,       m(O2) = 705,6 л·1,43 г/л = 1009 г; 

φ (СО2) = 0,03%            V(CO2) = 3360 л·0,003 = 10,08 л; 

ρ(O2) = 1,43 г/л               m(CO2) = 10,08 л·1,98 г/л = 19,95 г = 20 г. 

ρ (СО2) = 1,98 г/л 

Задача 38. Яка маса води утворюється в організмі людини під час 

повного окиснення місячної норми (1,2 кг) спожитих жирів (в перерахунку на 

тристеарин)? Скільки енергії виділиться, якщо під час окисненні 1 г жиру 

виділяється 38,9 кДж? 

У ході розв’язування учні мають можливість відновити знання про 

біологічну роль жирів як енергетичного, будівного, терморегуляційного і 

захисного матеріалу. Записується рівняння реакції окиснення жиру в 

організмі людини: 

 

 

 

 

m(жиру) = 1,2 кг   Розв’язання: 

Q = 38,9 кДж/г    За рівнянням m1(жиру) = 890 г/моль·1 моль = 890 г; 

m(H2O) – ?    m1(H2O) = 18 г/моль·55 моль = 990 г. 

E – ?                       М(H2O) = 18 г/моль; M(жиру) = 890 г/моль. 

Під час повного окиснення 890 г жиру виділяється 990 г води, 

CH2 – O – CO – C17H35 

 | 

CH – O – CO – C17H35 + 81,5 O2 → 57 CO2 + 55 H2O.             (3.12) 

 | 

CH2 – O – CO – C17H35 
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а під час окиснення 1200 г жиру виділяється m г води: 

890 : 1200 = 990 : m; 

m(H2O) = 
г

гг

890

9901200 
 = 1335 г. 

Енергії виділяється під час повного окиснення 1,2 кг жиру: 

Е = 1200 г·38,9 кДж/г = 46680 кДж. 

Задача 39. Від послідовності положення залишків амінокислот в білках 

залежать їх хіміко-біологічні властивості. Так, гліцилізолейцин стимулює 

ріст молочнокислих бактерій, а ізолейцилгліцин таких властивостей не має. 

Напишіть рівняння утворення цих дипептидів та обчисліть масу вихідних 

амінокислот для отримання 150 г гліцилізолейцину. 

m = 150 г    Розв’язання: 

m (гліцину) – ?  а) гліцин + ізолейцин  гліцилізолейцин 

m (ізолейцину) – ? б) ізолейцин + гліцин  ізолейцилгліцин 

М (гліцину) = 75 г/моль;         ω (гліцину) = 
206

75
; 

М (ізолейцину) = 131 г/моль;  m(гліцину) = 
206

75
150   = 54,6 г; 

М (гліцолізолейцину) = 206 г/моль; ω (ізолейцину) = 
206

131
; 

m (ізолейцину) = 
206

131
150   = 95,4 г. 

Висновки. Розумно застосовуючи завдання на різних етапах уроку, можна 

урізноманітнити методи викладання хімії. Важливим чинником навчання 

учнів розв’язувати задачі з хімії є формування у них узагальненої системи 

розумових дій. Тому узагальнення і систематизація знань розглядається як 

важлива умова підвищення ефективності і якості навчання учнів 
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