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Хімічні задачі – це важлива сторона оволодіння знаннями основ хімії. 

Включення задач в навчальний процес сприяє глибшому засвоєнню основних 
хімічних понять, теорій, законів і служить простим та ефективним засобом 
перевірки і систематизації знань, умінь та навичок учнів. 

У процесі розв’язування задач проходить уточнення і закріплення 
понять про речовину і хімічні процеси, виробляється стимул до самостійної 
роботи учнів над навчальним матеріалом. 

Розв’язування хімічної задачі складається з багатьох етапів, які певним 
чином взаємопов’язані, застосовуються у певній послідовності, мають логічну 
завершеність. Важливим чинником при розв’язуванні задач є необхідність 
виконання чіткого алгоритму дій. При вивченні хімії у середній школі ми 
рекомендуємо такий алгоритм дій: 

1. Уважно прочитати умову задачі, зрозуміти її суть. 
2. Виконати хімічну частину розв’язку задачі: записати умову задачі, 

використовуючи загальноприйняті позначення величин; провести запис 
допоміжних даних, включаючи рівняння хімічних реакцій; 
проаналізувати задачу і намітити план її розв’язування. 

3. Вибрати найбільш раціональний спосіб розв’язування. 
4. Провести необхідні розрахунки. 
5. Записати відповідь задачі. 
6. Провести перевірку отриманого результату. 

Розрахункові задачі з неорганічної хімії застосовують: 
– при поясненні нового матеріалу; 
– для закріплення знань; 
– для домашнього завдання; 
– при поточному контролі знань; 
– при заключному контролі знань, зокрема, виконанні контрольних робіт. 

Кожний з цих етапів характеризується певними вимогами до змісту 
задач і методів їх вирішення. 

При поясненні нового матеріалу задачі повинні ілюструвати 
розглянуті хімічні закони і теоретичні положення. Тому для них характерна 
чіткість і простота розв’язування. Впевнившись, що при закріпленні знань учні 
засвоїли новий матеріал, вчитель для домашнього завдання може дати задачі 
з більш складними розрахунками. При поточному контролі знань викладач 
має добиватися самостійної роботи учнів при розв’язуванні задачі. І тільки у 
випадку, коли розв’язування задачі викликає труднощі, її можна розібрати 
колективно. При заключному контролі знань розв’язування задач 
використовують для перевірки навичок учнів встановлювати зв’язки між 
окремими розділами вивченого матеріалу. Такого типу комбіновані задачі з 
великим успіхом застосовуються при проведенні контрольних робіт. 


