
У  сучасній  педагогічній  практиці  спостерігається  тенденція  до  пошуку 

шляхів активізації пізнавальної  діяльності учня, що дає змогу відкрити світ як 

систему  систем,  як  картину  суперечностей,  озброїти  школяра  способами 

розв’язання різноманітних проблемних ситуацій.

Відповідно до нової освітньої концепції,  особистість,  що навчається,  сама 

будує  власний  освітній  процес,  а  найважливішою  функцією  педагога  є 

стимулювання й підтримка процесу самоосвіти і саморозвитку особистості.

Розвиток науки і  техніки дав  учителям та учням нові  форми комунікації, 

нові  способи вирішення  абстрактних та  конкретних завдань,  перетворюючи 

вчителя  з  авторитарного  транслятора  готових  ідей  на  натхненника 

інтелектуального і творчого потенціалу учнів.

Критичне  мислення  –  це  процес  обміркування  власних  думок  та  причин 

виникнення певної точки зору.

Технологія розвитку критичного мислення – це технологія, яка спрямована 

на формування в учнів умінь самостійних суджень на основі відомих фактів і 

понять.

В цьому збірнику учням пропонуються завдання, які дають учням змогу на 

уроках хімії

• Розвивати соціальну та громадську компетентності;

• Розвивати  пізнавальні  можливості  учнів  у  здобуванні,  аналізі  та 

застосуванні інформації з різних джерел;

• Активно взаємодіяти всередині учнівського колективу;

• Розвивати комунікативні уміння і навички;

• Поєднувати різноманітні види діяльності учнів



Тема: Безпека 
життєдіяльності

Вправа «Доповни речення»

Доповнити речення, в яких пропущено певні частини:

1. «Якщо вливати воду в кислоту, то …»

2. «Якщо речовини брати руками, то…»

3. «Якщо луч потрапив на шкіру, то…»

4. «Якщо пробувати на смак незнайомі речовини, то…»

5. «Якщо скляний посуд має тріщину, то…»

6. «Якщо кислота потрапляє на шкіру, то…»

7. «Якщо ви закінчили роботу, то…»

Тема: Речовини і суміші
Хімічний диктант «Доповни речення»

1. Суміші,  в  яких  частинки  речовин  є  дрібні  і  їх  не  можна  виявити 
неозброєним оком називаються…

2. Суміші  складаються  з  двох  або  більше  чистих  речовин,  які  зберігають 
свої…

3. Чиста речовина – складається з частинок… виду і має сталі… властивості.

4. Суміші порошку ,крейди з водою можна розділити…

5. З розчину кухонну сіль можна виділити…



6. Суміші поділяються на … і …

Вправа «Розділи…»

І варіант: З даного переліку виписати окремо чисті і суміші. Водопровідна вода, 
дистильована вода, азот, газована вода, цинк, кухонна сіль, фосфор, порошок магнію, 
граніт, мармур, алюміній, крейда.

ІІ варіант: Повітря, кисень, цукор, молоко, оцет, нафта, мідні ошурки, бензин, 
морська вода, деревне вугілля, сірка, природний газ.

Вправа «Збери половинки»

Знайти відповідність

І варіант

Розчин цукру Відстоювання

Тирса Фільтрування

Залізні ошурки Випарювання

Олія Дія магнітом

ІІ варіант

Пісок Випарювання

Розчин кухонної солі Відстоювання

Бензин Фільтрування

Сірка Незмочування водою



Тема: Хімічні елементи.
Вправа «Цікаві квадрати»

Варіанти завдань

1. З’єднайте стрілочками елементи за порядком, починаючи з Гідрогену. 
(Початковим хімічним елементом можна обрати будь-який.) Головне 
завдання учнів – правильно з’єднати між собою хімічні елементи, 
відповідно до порядкового номера. Завдання стає цікавішим, якщо його 
виконувати ззаду-наперед.

2. Знайдіть і випишіть усі металічні (неметалічні) елементи, запишіть їх 
назви. Або, як у першому завданні, з’єднайте стрілочками між собою 
металічні елементи і неметалічні. При цьому можна використати кольорові 
олівці.

3. Учитель зачитує латинську назву хімічного елемента, а учні повинні 
знайти його знак у таблиці. Учитель називає й такі хімічні елементи, які в 
таблиці відсутні. Перевіряється спостережливість і знання знаків хімічних 
елементів.



4. Роз ташуйте знаки хімічних елементів в алфавітному порядку за їх 
назвами.

5. Випишіть за порядковими номерами хімічні елементи таким чином, як 
вони розташовані у таблиці Д.І.Менделєєва.

6. Учням пропонується розглянути квадрат протягом трьох хвилин, потім він 
закривається, а учні повинні відтворити його по пам’яті.

7. Знайдіть трійки хімічних елементів, сума порядкових номерів яких 
дорівнює 24 (O, N, F)? 36 (Na, Mg? Al) і т.д.

Як варіант завдання, трійки можна замалювати у різні кольори, допустивши 
при цьому помилку. Учні повинні цю помилку знайти.

Завдання можна ускладнити, запропонувавши:

• з’єднати між собою по два елементи, у яких сума порядкових номерів 
дорівнює 20, а різниця – 8(С, Si);

• з’єднати між собою по три елементи, у яких сума порядкових номерів 
дорівнює 36, а різниця – 4 (Be, Mg, Ca).

Вправа « Зайві елементи»

          У запропонованому переліку знайдіть і підкресліть зайві елементи.

І-варіант : Na, Cu, Mg, O, Ca, Al, Ba, Zn

ІІ-варіант : N, O, C, Li, B, F, Be, P, Ne

ІІІ-варіант: K, Na, Cs, Mg, Li, Rb, Fr

ІV-варіант: CaCl2, CuSO4,Na2SO4,K3PO4, H2S, AlBr3

V-варіант: Cu, Ag, Au, Fr, H

VI-варіант: CuO, Na2O, AlCl3, Fe2O3, FeO



Вправа « Пропущені елементи»

У запропонованому переліку знайти і записати пропущені елементи.

І-варіант : I, At,Cl, ?,Br

ІІ-варіант : Xe, Rn, Kr, ?, He, Ne

ІІІ-варіант: Li, Be, B, ?, N, O, F, Ne

ІV-варіант: O, S, ?, Te, Po

V-варіант: Na, Li, ?, Rb, Cs, Fr

VI-варіант: Be, Mg, ?, Sr, Ba, Ra

Вправа « Магічні трикутники»

         І                                                                                                                  ІІ

                                                                                   ІІІ

НАПРИКЛАД

Варіант І

                Сторона І (Be – F) 4,6,7,9

                Сторона ІІ 9,5,10,2

                Сторона ІІІ 2,12,8,4



Варіант ІІ

                Сторона І  2,6,7,5

                Сторона ІІ  5,3,4,8

                Сторона ІІІ  8,1,9,2

Варіант ІІІ  

                Сторона І  1,9,5,2

                Сторона ІІ  2,4,8,3

               Сторона ІІІ  3,7,6,1

Розташуйте  у  кружечках  хімічні  елементи  перших  трьох  рядків  таким 
чином,  щоб  сума  порядкових  номерів  цих  елементів  по  сторонах  була 
однаковою. Час виконання завдання – 10 хв.

Тема: Валентність хімічних 
елементів

Вправа «Знайди невідомі»

Визначити валентність елементів

І варіант  CaO, Al2O3, Na2O, CO2, SO3, NO2,ZnO, Cr2O3,K2O, Cl2O7

ІІ варіант  P2O5, CrO3, Li2O, ZnO, SO2, BaO, Cu2O, Mn2O3, MnO2, SiO2

IІІ варіант  PH3, CH4, H2O, HCl, NaH, H2S, HBr, SiH4, NH3, BaH2

ІV варіант   HF,  H2Se, AsH2, Ca H2, PH3, AlH3, HI, KH, H2S, CH4



Вправа «Збери головоломку»

Скласти формули бінарних сполук за валентністю
                                 I                    II                  IV   II       II             IV               II   IV          I      II      III

І варіант AgO, AlS, KO, PbS, CdO, NO, KS, SO, HgS, AuO
                                 III             I                IV          VI        VI                     I         IV            IV    II       V            III

II варіант  CrO, CuO, ClO, SO, WO, CaCl, MnO, SnS, AgO, FeO
                                     IV    II       IV    I        VI              IV           I               II             III          VIII           IV    II

III варіант  MnS, SnCl, MoO, NO, AuO, CdO, CrO, XeO, PbS
                                              I                         I                II             IV     I        VI      I         VI  

IV варіант  ZnCl, AlO, AuO, CuO, SnCl, MoCl, WO, KO

Вправа «Сортувальник»

Кожна команда одержує коробку  стікерів  з  формулами оксидів.  Завдання 
однакові в кожній групі. Члени команд повинні наклеїти на аркуш формату А 2 
стікери з формулами відповідно до їх валентності.

Na2O, NO2, CuO, ZnO, Cr2O3, MgO, Cu2O, PbO2, V2O5, B2O3,  Li2O, SO3, MnO2, 
Al2O3, CO2

Вправа «Хрестики –нулики»

І варіант: Виграшний шлях: одновалентні метали.

K2O   Fe2O3   Al2O3

SO3    Na2O    CO2

CO     SiO2    Cu2O  

ІІ варіант: Виграшний шлях: тривалентні метали

K2O    Fe2O3     SnO2

Li2O    Al2O3    SO3

Cl2O7   Cr2O3   ZnO



Вправа «Складання таблиці – шифрування – розшифрування»

Необхідно заповнити таблицю

І варіант

H O S(III) Cl(I) N(III)

Na

Mg

Al

ІI варіант

H O Br(I) S(II) N(III)

K

Ca

Fe(III)

III варіант

H O F(I) P(III) S(II)

Cs

Sr

Cr(III)

IV варіант

H O Si(IV) Cl(I) N(III)

Li

Mg

Al

Вправа: «Хімічна естафета»



Учні по ланцюжку виходять до дошки й визначають валентності

CaCl2

Якщо Хлор одновалентний

                  I

                 Cl

LiS

Якщо Сульфур двовалентний

                        II

                       S

AlCl3 BaS

KCl PbS2

PCl5 Al2O3

SiCl4 CS2

Na2O

Якщо Оксисен двовалентний

                  IІ

                 О

Na3N

Якщо Нітроген тривалентний

                        IIІ

                       N

MgO Zn3N2

Cr2O3 C3N4

SiO2 CrN

As2O5 Mg3N2



Тема: Обчислення відносної 
молекулярної маси.

Вправа «Зійди на вершину»

Обчислити відносну молекулярну масу речовини.

І варіант

ІІ варіант

Вправа «Розслідування ведуть знавці»
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І варіант

Маючи формулу магніт фосфату (Mg3(PO4)2) напишіть, що можна дізнатися про 
цю речовину. Обчисліть відносну молекулярну масу та відношення мас елементів.

ІІ варіант

Про що можна дізнатися з  формули ферум (ІІІ)  нітрату (Fe(NO3)3)  ?  Обчисліть 
відносну молекулярну масу та відношення мас елементів.

ІІІ варіант

Що можна сказати про алюміній сульфат, маючи формулу  Al2(SO4)3 ? Обчисліть 
відносну молекулярну масу та відношення мас елементів.

ІV варіант

За формулою ферум (ІІІ) сульфату (Fe2(SO4)3) напишіть, що можна дізнатися про 
речовину. Обчисліть відносну молекулярну масу та відношення мас елементів.

V варіант

Що  показує  формула  Ca3(PO4)2?  Обчисліть  відносну  молекулярну  масу  та 
відношення мас елементів.

VІ варіант

Про що можна дізнатись  з  формули (NH4)2SO4  про амоній  сульфат?  Обчисліть 
відносну молекулярну масу та відношення мас елементів.

Вправа «Цікаві Квадрати»



1. Учням пропонується розглянути квадрат протягом 3 хв., потім він закривається, 
а учні повинні відтворити по пам’яті якомога більше формул.

2. Розмістити формули в порядку зростання відносних молекулярних мас.

3. Виберіть формули речовин, які мають одинакові відносні молекулярні маси.



Тема: Обчислення масової 
частки елемента у складі 

речовини.
Вправа «Знайди»

І варіант. Визначити масові частки елементів у магній карбонаті ((MgCO3)

ІІ варіант. Визначити масові частини елементів у натрій сульфаті (Na2SO4)

ІІІ варіант. Визначити масові частини елементів у барій карбонаті (BaCO3)

IV варіант. Визначити масові частини елементів у барій сульфаті (Ba SO4)

V варіант. Визначити масові частини елементів у фосфатній кислоті (H3PO4)

VI варіант. Визначити масові частини елементів у калій силікат (K2SiO3)

Вправа “Детективи ведуть пошук»

Визначити формулу речовини.

І варіант. До складу речовин входять: Гідроген -2,44%, Сульфур – 39,02% та 
Оксисен. Знайти формулу речовини.

ІІ варіант. До складу речовин входять: Натрій – 43,4%, Карбон – 11,32% та 
Оксисен. Знайти формулу речовини.

ІІІ варіант. До складу речовин входять: Калій – 44,82%, Сульфур – 18,4% та 
Оксисен. Знайти формулу речовини.

ІV варіант. До складу речовин входять: Натрій – 37,71%, Силіцій – 22,95% та 
Оксисен. Знайти формулу речовини.

V варіант.  Відносна  молекулярна  маса  речовини  у  10  разів  більша  від 
відносної молекулярної маси метану (CH4)



Масова  частка  феруму в  ній  становить  70% ,  решту –  оксисен.  Знайдіть 
формулу речовини.

VІ  варіант.  Відносна  молекулярна  маса  речовини  у  71  раз  більша  від 
відносної молекулярної маси водню. До її складу входять фосфор – 43,66 % та 
Оксисен. Знайдіть формулу сполуки. 

Тема: Фізичні та хімічні 
явища

Вправа «Наведи порядок»

І варіант. Зміни які будь-які називаються у світі відбуваються явищами.

ІІ варіант. На хімічні і явища поділяються фізичні.

ІІІ варіант. Молекули речовин явища під час фізичні яких залишаються без 

змін/

IV варіант.  Явища  молекули  хімічні  під  час  яких  одних  речовин  інших 

речовин змінюються і утворюються молекули речовин інших.

Вправа «Вибірковий Диктант»

З даного переліку випишіть окремо

І  варіант.  Горіння  вугілля.  Утворення  льоду,  горіння  магнію,  утворення 

зеленого нальоту на мідних виробах, утворення хмар, згинання скляної палички 

при її нагріванні.



ІІ варіант. Притухання яєць, випарування розчину кухонної солі, утворення 

іржі  на  залізних  цвяхах,  утворення  туману,  плавлення  цукру,  розкладання 

бертолетової солі при нагріванні, скисання молока. 

Вправа «Вірю - не вірю»

• Одержання цукрової пудри з рафінованого цукру – це хімічне явище.

• Прокисання молока – це хімічне явище.

• Іржавіння заліза – це фізичне явище.

• Горіння електричної лампочки – це хімічне явище.

• Плавлення алюмінію – це фізичне явище.

• Випаровування спирту – це хімічне явище.

• Танення льоду – це хімічне явище.

• Горіння свічки це фізичне явище.

• Фотосинтез це фізичне явище.

•  За цукрування варення – це хімічне явище.

• Притухання яйця – це фізичне явище.

•  Підгорання їжі – це хімічне явище



Тема: Ознаки і умови перебігу 
хімічних реакцій.

Хімічний диктант

1. За ознакою зміни числа вихідних і кінцевих речовин реакції поділяють на:

а) ……;

б) …….;

в) …….;

г) ……..

2. Реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється нова ….. за 

будовою речовина, називаються реакціями…….

3. Реакції заміщення – це реакції між …..і ….. речовиною, під час яких 

атоми….. речовини заміщують атоми в ….. речовині.

4. Коефіцієнт – це число, яке записується перед ….. або …..позначає кількість 

….. або …..

5. Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється ….. або ….. простіших за 

….. речовин, називаються реакціями …..

6. Реакції обміну – це реакції між двома ….. речовинами, під час яких вони ….. 

складовими ….

7. Хімічні рівняння складають на основі закону ….. маси …..

Вправа «Зроби вірний вибір»

Визначити ознаки хімічних реакцій.



І варіант. Горіння деревини.

А) виділення тепла;

Б) зміна забарвлення;

В) випадання осаду;

Г) виділення світла

ІІ варіант. Розкладання цукру.

А) зміна агрегатного стану;

Б) зміна забарвлення;

В) поява запаху;

Г) виділення газу.

ІІІ варіант. Горіння свічки.

А) плавлення парафіну;

Б) виділення теплоти;

В) зміна забарвлення;

Г) виділення світла.

ІV варіант. Окиснення мідної пластини.

А) зміна забарвлення;

Б) виділення теплоти;

В0 вбирання теплоти;

Г) випадання осаду.



V варіант. Взаємодія магнію з хлоридною кислотою.

А) зміна забарвлення;

Б) виділення газу;

В) розчинення магнію;

Г) виділення теплоти.

VІ варіант. Горіння магнію.

А) зміна забарвлення;

Б) виділення світла;

В) зміна агрегатного стану;

Г) виділення теплоти

Вправа «Морський бій»

Кожна команда одержує ігрове поле, на якому написані формули простих і 

складних речовин.

з/п A Б В Г Д

1 NaOH N2 ZnO O2 SO2

2 MgO Ca3P2 HNO3 Fe CO2

3 LiH C S H2O Ca

4 P Na2O MgCl2 H2 AlCl3

5 H2CO3 Cr2O3 Cl2 AgCl Si



Першій команді координати задає вчитель: учень, який відповідає, повинен 

прочитати  формулу  і  сказати,  проста  це  речовина  чи  складна.  Ця  формула 

викреслюється,  і  учень  називає  нові  координати  учневі  другої  команди. 

Правильна відповідь – 1 бал, неправильна – хід переходить до іншої команди, 

поки все поле не буде закреслено. Підбиваємо підсумки й заносимо бали до 

протоколу.

Вправа «Цвітик-семицвітик»

На аркуші формату А2 записують формули продуктів реакції за валентністю, 

записують  рівняння  реакції  та  розставляють  коефіцієнти.  Потім  аркуші 

наклеюють на дошку, перевіряють з учителем.

I варіант :  Ca

ІІ варіант: X - Mg

ІІІ варіант: X – Zn
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2



Вправа «Поле чудес»

В  хімічних  рівняннях  вписати  пропущені  формули,  щоб  вийшло  рівняння 
реакції. Розставити коефіцієнти.

І варіант:   Ag + ?         Ag2    

             H2 + Cl2             ?

                HgO         ?  + O2

                 ?         H2 + O2   

IІ варіант: Fe + HCl        FeCl2  + ?    

                      Zn + Cl             ?

                         KClO3             KCl + ?

                   Al + O2               ?

IIІ варіант: C + O2           ?

                   HBr          Br2 + ?

                          P +?         P2S3

                    NaJ + ?        J2 + NaCl


