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ФОРМУВАННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ З ХІМІЇ 

 Бардадим О.В. 
Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів ғ 6, bardadym_oleh@ukr.net 

 

Все своє життя людина прагне оволодіти логічним мисленням. Важливе воно тим, що 
виставляє на перше місце не знання, а вміння мислити, розвиває навички аналітичного та 
критичного мислення, розширює межі пізнання, дає можливість відкривати щось нове через 

певні форми і методи мислення. 
Основними факторами, які впливають негативно на розвиток логічного мислення – це: 

низький рівень читання літератури, цифрове слабоумство, заучування матеріалу, шаблонне 
мислення та вплив парадигми постмодерна, що як наслідок породжує: хибні логічні зв‘язки, 
що призводить до помилкових висновків та виникненню стереотипів і логічних парадоксів. 
Саме логічне мислення сприяє обробці одержуваних людиною даних від навколишньої 
дійсності, побудови суджень й умовиводів, формуванні висновків і рішень. Будь-яке явище в 
матеріальному світі має свою причину, своє реальне підґрунтя. Причина передбачає дію і 
виникає в певних умовах, які можуть заважати або сприяти появі наслідку. Причинний 
зв‘язок виникає в певних умовах. Умови самі виникають як наслідок певних явищ і самі 
стають причинами явищ. Знайти причину – це означає в багатьох випадках підпорядкувати 
собі явище, отримати можливість керувати ним [1]. 

Пріоритетним напрямом, який має бути при вивченні природничих наук – це розвиток, 
логічної пам‘яті, який базується на розумінні, передбаченні, осмисленні інформації, тобто на 
свідомому засвоєнні матеріалу, що ґрунтується на узагальнених і систематизованих 
асоціаціях, що відображають найбільш важливі і суттєві сторони та відношення об‘єктів. 
Перевага логічної пам‘яті в тому, що часто матеріал запам‘ятовується на все життя, в той час 
як при механічному заучуванні може швидко забуватися, якщо припиняється систематична 
практика. Німецький психолог Г.Еббінгауз [2] провів дослід, який показав наступні 
результати: «Для заучування 36 безглуздих складів потрібно в середньому 55 повторень, в 
той час як для заучування віршованого тексту з 36-40 слів – 6-7 повторень». Для реалізації 
логічної пам‘яті необхідно використати декілька стратегій розвитку: усвідомлення матеріалу 
і переведення його у сферу розуміння з абстрактного у концептуальне поняття (Що саме я 
вивчаю? Чому я це вивчаю? Що являє собою матеріал?), пошук взаємозв‘язків (розвиток 
довгострокової пам‘яті), пізнання суті (розглядання поняття з різних сторін, через вивчення 
історії предмета, взаємозв‘язку його із життям, емоційним складником, наповненням 
ознаками предмету), виокремлення суті з тексту (переказ своїми словами) та рефлексія. За 
навчальною програмою з хімії для 10-11 класів висувається вимога до учнів в оволодінні 
науковим мисленням, вмінням встановлювати зв‘язки між явищами. Форма питання «чому» і 
вимагає використання принципу причинно-наслідкового зв‘язку, відповідаючи на запитання: 
як це сталося (при нагріванні води виділяється пар), з чого складається (водень і кисень, 
з‘єднуючись, утворюють воду), яку форму приймає (стілець – це щось для сидіння, зроблене 
з природного матеріалу і має спинку) або для чого призначене (завдання вакцини – запобігти 
хворобі) [3].  

Д. Юм [4] виділяє три критерії причинного зв‘язку: суміжне – поява передбачуваної 
причини і наслідку в просторі і часі; тимчасове – впорядкування подій, при якому 
передбачувана причина передує наслідку; коваріація – передбачуваної причини і наслідку: 
щоразу, коли змінюється одне, буде змінюватися й інше. 

Знання про причини отримується двома основними шляхами: за допомогою сприйняття 
(каузального досвіду) і умовиводів (опосередкованих висновків про причинності за 
допомогою дедуктивного методу на основі не каузальної інформації). Казуальне (причинно-

наслідкове) мислення важливе, оскільки займає центральне місце як у науці (встановлення 
закономірності), так і в житті (побудові планів на майбутнє; оцінювання інформації, умов, 
чинників, факторів, які можуть впливати на результати). З точки зору навчання – це дуже 
корисно, так як допомагає не робити однакових помилок в схожих ситуаціях, дає визначення 
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причини, виходячи з того, наскільки іншими могли б бути наслідки. Наприклад, у 2012 році в 
Мексиканській затоці сталася нафтова пожежа. Підберіть речовини, якими можна було б 
загасити пожежу. Такого роду завдання передбачає представлення альтернативного ходу 
подій, який міг би привести до кращого результату.  

На нашу думку найбільш ефективно використовувати причинно-наслідкові зв‘язки при 
технології проблемного навчання, оскільки: стимулюють до пошуку нових знань; розвитку 
інтелекту і творчих здібностей учнів; формують міцні знання; підвищують мотивацію 
розкривають протиріччя. Наприклад, вивчаючи тему «Вугілля» вчитель дає учням проблемне 
запитання: «Чому пише олівець». Якщо учні мають базові уявлення про будову атома 
Карбону, то вони повинні встановити зв‘язок між причиною та наслідком.  

В міру вивчення будь-якого предмета, дії або явища учнями виявляється причинно-

наслідковий зв‘язок. Приклади з історії, хімії, фізики, пов‘язані з подібними діями, знайти 
досить легко. Будь-яка взаємодія органічних або неорганічних речовин, що вивчається на 
уроках, передбачає не тільки складання хімічних реакцій, а й ознак її протікання. Наприклад, 
при розкладанні гідроген пероксиду відбувається виділення кисню. Це і є причиною 
загоряння тліючої скіпки, якщо її внести в колбу. Наприклад, якщо роздати учням картки 
(див. мал.1) і дати завдання: «Що об‘єднує всі написані слова». 

 

 
 

Мал. 1. Інтерактивна вправа «хмара слів» 

 

Завдання даної інтерактивної вправи полягає у тому, щоб учні знайшли спільну ознаку 
(причину), що об‘єдную всі слова.  

Хімічний експеримент. Створити проблемну ситуацію в якій хімічний експеримент 
буде джерелом знань. 

Дослід. Парафіновий мотор 

Реактиви та обладнання: свічка, спиця, склянки (2 шт.), сірники, спиртівка 

 

Методика виконання 

 

Розжарити на спиртівці спицю й увіткнути у свічку. Це буде вісь двигуна. Покласти 
свічку зі спицею на край двох склянок і врівноважити їх. Запалити свічку з обох кінців. 

Запитання: «Чому свічка рухається?» 

Ігрові ситуації (див. табл. 1) сприяють розвитку пізнавальних інтересів, підвищують 
мотивацію, встановлюють зв‘язок теорії та практики. 
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Таблиця. 1 Розвиток причинно-наслідкових вмінь 
 

Ігрові ситуації Приклад 

Гра «Чому це сталося?» 

Необхідно використовувати як звичайні, так і 
найнеймовірніші пояснення ситуацій 

Чому булькає болото? 

Чому бензин не можна гасити водою? 

Гра «Що може статися, якщо ...» 

Розвиває імплікативне мислення 
Якщо олію налити у воду, то…. 

Гра «Продовж речення» Веселка утворюється, бо… 

Гра «Знайди зв‘язок» 

Запропонуйти учням знайти зв‘язок між двома 
пропозиціями, на перший погляд не мають нічого 

спільного. 

Поясніть, як все відбувалося. 
Людина випила каву. 

Людина не могла довгий час заснути 

Гра «Неймовірні фантазії» Що станеться, якщо розстануть всі льодовики 

Гра «Розуміння призначення» Навіщо людина добуває золото? 

Гра «Склад предметів і явищ» 
З яких хімічних елементів складається мобільний 

телефон? 

Гра «Чому це сталося?» 

Запропонуйти учням назвати якомога більше 
причин для наступних ситуацій. 

Які речовини прискорюють серцебиття? 

Як очистити воду? 

Гра «Пригадай слова» 

Ведучий зачитує пари слів, пов‘язані загальним 
змістом. Для цієї гри потрібні двоє: ведучий і 

учасник. 
Для початку ведучий зачитує всі слова попарно і 
гравець повинен їх запам‘ятати. Потім ведучий 

читає одне зі слів у парі, а учасник повинен назвати 
друге слово. 

Лід-вода, карбон-вугілля, (пари слів можна і 
потрібно ускладнювати в міру розвитку 

навичків). 

Гра «Зайве слово» 

Ведучий повинен скласти зв‘язку з трьох слів, в 
якій буде одне зайве. Вправу можна ускладнювати: 
в цьому випадку зв‘язок не повинна бути настільки 

очевидною. У даній вправі вітається творчий 
процес, тобто правильного варіанту може і не бути. 

Для цієї гри також знадобиться дві людини:  
ведучий і гравець. 

Менделєєв-нафта-ракета, метан-етан-біплан, 
натрій-цинк-сульфур, вуглеводи-білки-натрій. 

Вправа «Вільний переказ» 

Прочитайте наступний текст один раз (або 
попросіть, щоб вам його хто-небудь прочитав 
вголос). Потім запишіть його зміст. Можете 

скорочувати його, головне, щоб при цьому не 
губився сенс» 

Він має найвищу твердість і теплопровідність 
будь-якого природного матеріалу, що робить 

його надзвичайно корисним у великих 
промислових областях, таких як інструменти для 

різання та полірування. Природні алмази 
надзвичайно рідкісні і формуються у мантії Землі 

. В останні роки стало можливим виробництво 
синтетичних алмазів. 

 

Отже, для розвитку логічної пам‘яті найбільш важливим є пошук взаємозв‘язків; 
причини підвищують ймовірність певних подій вони роблять можливими відповідні наслідки 
та розвивають пізнавальну діяльність. 
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