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Учні вважають хімію складним предметом і все тому, що теорію 

подають без практики. Через брак коштів або часу вивчення хімії в школах 

проводяться без хімічного експерименту, який має велике значення у вивченні 

предмету. Він допомагає здійснювати зв’язок між теорією і практикою та 

перетворити свої знання в чіткі переконання, так як для цього є всі необхідні 

докази. 

У наших школах до хімічного експерименту відносяться по різному. В 

одних він практично відсутній або зведений до показу відеоексперименту, в 

інших – різноманітний і навіть проходить з використанням цифрових 

лабораторій. Але ніякі імітації та відеозаписи не здатні замінити “живеˮ 

хімічне сприйняття того, що відбувається. Експерименти слід проводити так, 

щоб їх самостійна цінність і особистісна значимість були максимально 

досягнуті. 

Існує думка, що хімічний експеримент не потрібен або його можна 

замінити віртуальними лабораторіями чи відеозаписами, але можна привести 

декілька аргументів на його користь. 

 Експеримент як самостійна цінність і діяльність, що володіє 

особистісною значимістю. Перше завдання хімічного експерименту, що 

має власну пізнавальну цінність – розгадати, що утворюється в 

результаті. Хімічний експеримент також володіє естетичною цінністю 

– багато дослідів позитивно або негативно впливають на почуття 

прекрасного. 

 Формування між- або надпредметних умінь і навичок. Уміння ставити 

експерименти і інтерпретувати їх результати є найважливішим з 

надпредметних навичок. Імітаційний хімічний експеримент не може 

замінити реальний, оскільки в реальному набагато більше можливих 

результатів, ніж в імітаційному. 

 Експеримент як інструмент, який полегшує пізнання тих чи інших 

понять і теорій в хімії. Хімічний експеримент сприяє збільшенню 

інтересу до хімії, формує концептуальне розуміння на основі 

емпіричної реальності, сам по собі є організуючим фактором, 

полегшуючи роботу вчителя на уроці хімії. 
Таким чином, можна констатувати, що хімічний експеримент займає 

важливе місце в навчанні хімії. При використанні експерименту учні не тільки 
швидше, більш глибоко і усвідомлено засвоюють необхідні знання, а й 
набувають уміння працювати самостійно. Особливо слід підкреслити роль 
навчального хімічного експерименту в формуванні пізнавального інтересу і 
мотивації до пізнавальної діяльності. 
  


