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ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ  ПІДВИЩЕННЯ 

ІНТЕРЕСУ ДО ХІМІЇ 

 

Хімія – природнича наука, яка є складовою матеріального світу 

людства, котра відіграє в житті людини велику роль, особливо в 

становленні науково-технічного прогресу. Вона не стоїть на місці, а весь 

час розвивається та вдосконалюється у своїй методології, проводячи різні 

експерименти, які дають людині більше, ніж вона може очікувати. Так, 

Н. Чайченко зазначає, що «за допомогою хімічного експерименту 

встановлюється взаємозв’язок між теорією і фактами в різних поєднаннях» 

[5, с. 64].  

Хімічний експеримент у школі має виняткове навчальне та 

пізнавальне значення, оскільки хімія – наука експериментальна. Вдало 

проведений хімічний експеримент має велике значення для досягнення 
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поставлених освітніх завдань і розвитку пізнавальних інтересів учнів. При 

відсутності хімічного експерименту знання учнів стають формальні, 

знижується зацікавленість у вивченні предмета [3,  с. 88]. Отже, виникає 

необхість проведення хімічного експерименту для кращого підвищення 

інтересу учнів до хімії. 

Багато вчених займалися питанням методики й техніки хімічного 

експерименту, а саме: О. Астахов, А. Беліков, Н. Буринська, А. Грабовий, 

В.Верховський, С. Крапивін, Д. Кирюшкін, В. Найдан, М. Пак, В. Полосін, 

Г. Чорнобельська, І. Чертков, Л. Цвєтков та інші.  

Метою статті є розкриття  проблеми використання хімічного 

експерименту як засобу підвищення інтересу до хімії. 

Експеримент (від лат. Experiments - досвід, випробування) - метод 

пізнання, завжди пов'язаний зі спостереженням, однак, якісно від нього 

відрізняється тим, що при експериментуванні дослідник не тільки 

спостерігає явище, але і активно втручається в ці явища і навіть навмисно 

відтворює їх у спеціально створених, штучних умовах, якщо в природному 

середовищі досліджувати їх не можна. 

На думку М. Гусейханова та О. Раджабова, «експеримент – це 

науково поставлений дослід, за допомогою якого об’єкт або відтворюється 

штучно, або ставиться в умови, що точно враховуються» [2, с. 26].  

У сучасній школі під час вивчення хімії навчальний експеримент є і 

джерелом знань, і методом навчання, розвитку, виховання дітей, і 

основним засобом наочності. В. Полосін «відніс хімічний експеримент до 

матеріальних та ідеальних моделей, оскільки під час проведення досліду 

(матеріальні моделі), він супроводжується поясненням у вигляді хімічних 

рівнянь і формул (знакові моделі)» [1, c. 11]. Не можна вивчити 

властивості речовин, не спостерігаючи за ними. Найкращою мотивацією 

щодо підвищення інтересу до вивчення хімії для учнів був і залишається 

цікавий хімічний експеримент.  

Під час експерименту слід дотримуватись загальних вимог до нього: 

наочність, безпечність, надійність, простота, пояснювальність, 

необхідність повторення, органічність у структурі уроку [1, c. 13]. Учні 

мають впевнитися, що хімічні реакції не є проявом магії та загадковості, 

вони підпорядковані певним закономірностям.  

Таким чином, хімічний експеримент, відображаючи 

експериментальний характер хімічної науки, у навчальному процесі 

реалізується через широке впровадження різних видів експерименту: 

демонстраційних і лабораторних дослідів, практичних робіт, позакласних 

спостережень, домашніх дослідів. Крім цього, він є засобом підвищення 

інтересу учнів до хімії, а також він спрямований на розвиток мислення, 

спостереження та допитливості. 
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ЗАБУТИЙ КУТОЧОК УКРАЇНИ 

 

В Україні однією із багатьох видатних, але дещо призабутих, 

архітектурних пам’яток першої половини ХІХ ст. є Чорноминський палац 

в селі Чорномин, що на Вінниччині. Селище ніби й нічим не відрізняється 

з-поміж інших сіл нашої мальовничої України, та мало хто знає про його 

дивовижну історію, тутешніх мешканців і про «перлину» на пагорбі, якою 

можна милуватися з будь-якого куточка села.  

У наш час актуальним є вивчення, збереження і популяризація 

культурної спадщини історії України в контексті європейського вектору 

розвитку. Кожен відомий чи призабутий куточок нашої держави є 

самобутнім, тому ця наукова розвідка є актуальною. Мета її полягає у 

короткому висвітленні історії села Чорномин та його пам’ятки архітектури 

першої половини ХІХ ст. 

Початкова назва села Чорномин, яке виникло ще у XVI ст., – 

Розбійне. Спочатку тут був дуже давній густий ліс, через який пролягала 

дорога від Києва до Чорного моря і Криму. По ній ішли підводи, на яких 

купці везли свої товари в Одесу і не тільки. Але один чоловік на прізвище 

Шпак вдало для себе оцінив тутешню місцину – темний ліс, підводи з 

багатим крамом тощо. Він так організував розбійну справу, що 

прославився в окрузі, а цю ділянку дороги назвали «Шпаків шлях». За 


