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О. В. Бардадим 
Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 

Смілянської міської ради Черкаської області 

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Інтегроване навчання вважається одним з інноваційних процесів у педагогічній 
діяльності, обумовлених інтенсивними науково-технічними перетвореннями в житті 
суспільства і в сфері освіти.  

Інтеграція – це один із важливих дидактичних принципів, оскільки сприяє формуванню 
цілісної картини світу у дітей, розумінню зв'язків між явищами в природі, суспільстві і світі в 
цілому; уніфікує навчальні програми та сприяє розвитку мислення через способи пізнання: 
спостереження, мислення та мовлення. Зокрема постає необхідність у розв’язуванні 
актуальних проблем; комплексному розвитку елементів наукового мислення та предметних 
складників природничої компетентності учнів; комплексному використанні елементів 
природничо-наукового методу пізнання. 

При вивченні природничих дисциплін важливе місце займає експеримент, який при 
інтегрованому підході дає можливість: 

 поглиблено вивчити сутність явища; синтезувати знання з інших природничих
дисциплін; 

 встановлювати нові взаємозв’язки та закономірності у властивостях речовин;
розкривати практичну значущість проблеми, яка як наслідок розвиває доказовість 
мислення;  

 здійснювати пошук альтернативних рішень; аналізувати отримані результати.
Наприклад, при вивченні теми «Вода» навчання має будуватися таким чином, щоб 

відобразити з різних сторін властивості та явища, що пов’язані із водою, який слід 
реалізувати через експеримент, оскільки – сприяє підвищенню мотивації; розкриває природу 
явища.  

Однак існує перепона реалізації діяльнісного складника природничої компетентності. 
А. Грабовий [1] виділяє одну з проблем – це недостатнє забезпечення хімічними реактивами. 
З огляду на це пропонується використовувати ужитковий та домашній експеримент під час 
інтегрованого навчання.  

Домашній експеримент – це вид учнівського експерименту, мета якого самостійно у 
домашніх умовах проводити хімічні досліди та дає можливість використовувати хімічні 
реактиви ужиткового плану, досліджуючи властивості побутових речовин. Контекст даних 
завдань зводиться до: дослідження цікавих хімічних явищ та встановлення нових 
властивостей речовини і тих, що створюють ситуації зацікавленості.  

Перевагою домашнього експерименту є те, що учень планує свою власну діяльність, 
робить на основі отриманих даних висновки, розвиває творче мислення, дає можливість бути 
відкривачем, можливість пропонувати свої власні та альтернативні варіанти експерименту; 
познайомитися з хімічними змінами речовин і отримати; відкриває початкові знання в 
області хімії та фізики; дає можливість познайомитися з багатьма перетвореннями; здобуває 
навички експериментувати та познайомитися з безпечними речовинами. Недоліком слід 
вважати те, що ужиткових речовин обмежена кількість. 

Необхідність у застосуванні домашнього експерименту полягає у тому, щоб в учнів 
з’явилася зацікавленість до предмету хімії; можливість максимального поєднання теорії та 
практики, та міжпредметній інтеграції знань. Задач ж наставника розробити дидактичні 
картки із методичним приписом до виконанням; поєднати матеріал з різних предметів, 
підпорядкованих одній темі; досліди мають бути ефектними. 

Тому відповідно до мети та типу мислення ми виділяємо наступні види дослідів: на 
пізнавальні інтереси, на пояснення хімічних явищ на опис і пояснення явищ. 
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І.Досліди на пізнавальні інтереси.  
Дослід.1 «Як зробити вулкан з лимонної кислоти та соди?». 
Реактиви та реактиви: харчова сода, лимонна кислота, пробірка, чайна та столова 

ложка, об’ємний циліндр на 10 см3, хімічний стакан на 50 см3. 
Методика виконання 

1.У хімічний стакан на 50 см3 насипати дві чайні ложки лимонної кислоти, одну
столову ложку соди; 2. Перемішати суміш та налити воду об’ємом 10 см3; 

3. При змішуванні компонентів проходить бурхлива реакція з виділенням піни.
Дослід 2.«Як отримати веселку вдома?»
Реактиви та обладнання: вода, дзеркальце, глибока тарілка

Методичні рекомендації 
1. В ясний сонячний день на підвіконня встановити глибоку тарілку; 2. Налити в неї

води близько половини від її об’єму; 3. Встановити у тарілку з водою дзеркальце (має бути 
повністю занурене у воду) під кутом 45° до її дна, та зафіксувати його рукою, щоб на 
протилежній стіні від вікна було видно «веселку». 

ІІ.Досліди на пояснення хімічних явищ. 
Дослід 1. «Вода, яка не витікає» 
Реактиви та обладнання: вода, марлева тканина, скляна банка на 0,5 дм3, шнур 

довжиною 50 см. 
Методичні рекомендації 

1.Заповнити повністю водою скляну банку об’ємом на 0,5 дм3; 2. Накрити зверху банку
марлею та обв’язати горловину шнуром довжиною 50 см; 

3. Перевернути банку на 180°.
Запитання: «Поясніть чому вода не витікає?».
Дослід 2.«Як очистити воду за допомогою бинта і вати?».
Реактиви та обладнання: вода, подрібнена крейда, бинт, вата, банки (2 шт.) ємністю на

50 см3, підставка. 
Методика виконання 

1. Приготувати дві чисті банки та поставити їх на різні поверхні (щоб одна була вище
іншої); 2. У бинт покласти вату згорнути її щільно у «трубочку» (фільтр для очистки; 3. 
Приготувати розчин: в окрему ємність на 50 см3 засипати подрібнену шкільну крейду та 
налити воду об’ємом 40 см3; 4. Розчин розмішати та залити в банку №1, яка знаходиться на 
підставці; 5. Змочити раніше приготований фільтр та покласти один його кінець в 
приготований розчин (банка №1), а інший в чисту банку під № 2; 6. Через деякий час вода 
розпочне рух з банки №1, яка знаходиться в банку №2. Рух води відбуватиметься через 
фільтр. Банка №2 наповниться чистою відфільтрованою водою. 

ІІІ. Досліди на опис і пояснення явищ. 
Дослід 1.«Яйце у воді». 
Реактиви та обладнання: три склянки об’ємом 200 см3, вода, кухонна сіль, лимонна 

кислота, столова ложка, курячі яйця. 
Методика виконання 

1.У першу склянку налити води об’ємом 150 см3; 2. У другу склянку налити 150 см3

води та додати три столові ложки солі; 3.Перемішати столовою ложкою розчин солі; 4. У 
третю склянку налити 150 см3 та додати три столові ложки лимонної кислоти; 5. Перемішати 
столовою ложкою розчин солі; 6.Помістити у кожну склянку по одному свіжому курячому 
яйцю.  

Запитання: «Опишіть, що відбувається у трьох склянках? Поясніть, чому яйце не може 
потонути ?». 

Дослід 2. «Магія» води. 
Реактиви та обладнання: вода, папір, фломастер, скляна банка об’ємом 3 дм3. 

Методика виконання 

1.Намалювати на папері фломастером дві стрілки у різні напрямки;
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2. Налити у скляну банку об’ємом 3 дм3; 3. Встановити папір вертикально;
4. Встановити скляну банку з водою на відстані 25 см.
Запитання: «Що ви спостерігаєте? Поясніть дане явище.»
Дослід 3. «Вода, яка не витікає»
Реактиви та обладнання: вода, марлева тканина, скляна банка на 0,5 дм3, шнур

довжиною 50 см. 
Методичні рекомендації 

1.Заповнити повністю водою скляну банку об’ємом на 0,5 дм3; 2. Накрити зверху банку
марлею та обв’язати горловину шнуром довжиною 50 см; 

3. Перевернути банку на 180°.
Запитання. «Опишіть, що ви спостерігаєте і чому так відбувається?».
Отже, виконуючі домашні експерименти в учнів підвищується пізнавальний інтерес до

хімії та зникає хемофобія. У дітей розвивається вміння логічно мислити та пояснювати 
хімічні явища, встановлювати зв’язки та бачити картину цілісно, також формується 
дослідницька компетентність.  

Список використаної літератури: 
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Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ 
СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ БІОЛОГІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 

Людський організм – складна біологічна система, метаболічні процеси в якій 
включають в себе значну кількість хімічних та біохімічних процесів, перебіг яких значною 
мірою обумовлений елементним складом людського організму. Надлишок чи недостача того 
чи іншого елементу впливає на нормальний перебіг біохімічних процесів. 

Для проведення аналізів на вміст фізіологічно значимих елементів, зазвичай, 
використовують різні біосубстрати, як то кров, сечу . Проте волосся на відміну від них має 
здатність до накопичення речовин, в той час як кров і сеча мають більш динамічні 
характеристики. Тому за елементним складом людського волосся можна більш точно судити 
про дисбаланс елементів в людському організмі. 

Одним із завдань нашого дослідження було визначити вміст важких металів у зразках 
волосся хворих на жовчно-каменеву хворобу та гайморит, а також встановити певні 
кореляції між їх вмістом та клінічно встановленим діагнозом.  

Для аналізу зразків волосся пацієнтів скористалися методом рентгенівської 
флуоресцентної спектроскопії (РФС). Метод заснований на поглинанні рентгенівського 
випромінення, що виділяється радіоактивним джерелом, атомами, що є важчими за натрій. 
Переходячи із збудженого стану, атоми флуоресціюють за певних характеристичних довжин 
хвиль, що дає можливість встановити якісний та кількісний склад досліджуваного зразка. 

Для проведення аналізу були відібрані зразки волосся з потиличної ділянки голови у 
здорових людей та у пацієнтів, що мають дві вище зазначені патології. Вибірка становила 10 
осіб у кожній групі. Зразки волосся промивали ацетоном, дистильованою водою, 
висушували, озоляли і проводили аналіз методом РФС. Було встановлено, що зразки волосся 
хворих на жовчно-каменеву хворобу мають підвищений вміст Zn та Cu у порівнянні з 
контрольною групою. Стосовно хворих на гайморит тих чи інших закономірностей не 
встановлено. Це, швидше всього, Можна пояснити тим, що захворювання пацієнтів на 
гайморит мало гострий характер на відміну від жовчно-каменевої хвороби, що має більш 
пролонгований характер. Накопичення елементів в людському організмі відбувається з 
часом. 
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