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Эксперымент, праведзены
на ўроку, на дадатковых за-
нятках ці дома, палягчае

засваенне вучэбнага матэрыялу”.
— У працэсе эксперымен-

та запускаецца працэс самааду-
кацыі, вучні атрымліваюць веды
не ў гатовым выглядзе, — ад-
значае педагог. — Уменні ста-
віць мэту эксперымента, вылу-
чаць гіпотэзы, падбіраць лаба-
раторнае абсталяванне, рэакты-
вы, планаваць свае дзеянні і г.д. 
не ўзнікаюць самі па сабе. Гэта 
магчыма, калі тэма даследаван-
ня цікавая дзіцяці, даступная для 
яго па ўзросце і ўзроўні развіц-
ця, калі эксперымент выконва-
ецца даволі хутка і яго вынікі на-
глядныя. Тлумачэнне вынікаў экс-
перымента павінна грунтавацца 
на ўжо вывучанай тэорыі або 
прыводзіць да новых ведаў, якія 
абапіраюцца на тыя, што атры-
маны раней.

Эксперыменты, якія аргані-
зоўвае педагог на занятках, не 
толькі спрыяюць падтрыманню 
цікавасці да хіміі, але і далуча-
юць вучняў да даследчай і пра-
ектнай дзейнасці. Адпрацоўка 
практычных навыкаў работы з 
лабараторным абсталяваннем, 

хімічнымі рэчывамі, выканан-
не элементарных аперацый — 
гэта аснова для правядзення да-
следавання. Дзеці часта самі хо-
чуць даведацца “а што будзе, 
калі...?”. 

Сярод дасягненняў педаго-
га — паспяховыя вынікі вучняў 
у даследчай дзейнасці, алімпіяд-
ным руху, турнірах юных хімікаў
і іншых конкурсах рэспублікан-
скага і міжнароднага ўзроўню.

— Далучаць да даследчай 
дзейнасці пачынаю ўжо малод-
шых школьнікаў сумесна з на-
стаўнікамі пачатковых класаў, —
расказвае Людміла Іванаўна. —
Складанне колераў з акварэль-
ных фарбаў пераходзіць у вы-
вучэнне складнікаў колераў (піг-
ментаў) у маркерах, фламастарах. 
Змешваць фарбы дзеці ўмеюць,
а вось як іх падзяліць, як да-
ведацца, якія фарбы змеша-
ны? З храматаграфіяй пачаткоў-
цаў можна наглядна пазнаёміць, 
не называючы гэты метад. Най-
больш дапытлівыя дзеці вызна-
чаюць “састаў” не толькі чар-
ніла, але і розных афарбаваных 
прадметаў. Так з’явілася даслед-
чая работа, прысвечаная змя-
ненню афарбоўкі лісця “Летам — 
зялёны, восенню — жоўты”. Ужо 
ў старшых класах дзеці разгле-
дзелі гэтую тэму на больш вы-
сокім узроўні, і з’явілася рабо-

та “Змяненне колькасці пігмен-
таў у лісці лістападных раслін
на працягу вегетацыйнага пе-
рыяду”. Выпадковая пляма ад 
ягад стала асновай даследаван-
ня “Натуральныя фарбавальнікі 
для натуральных тканін”, якое 
перарасло ў паўнавартасную ра-
боту “Атрыманне фарбавальні-
каў на аснове хімічна мадыфіка-
ваных раслінных пігментаў”. 

Пад кіраўніцтвам педаго-
га вучні рабілі настольны прад-
казальнік надвор’я, эксперы-
ментальна падбіраючы самы ап-
тымальны хімічны састаў, афар-
боўвалі розныя віды тканіны з 
дапамогай фарбавальнікаў з на-
туральнай сыравіны, шукалі 
склад араматызатара-рэпелен-
та, вызначалі, ці натуральны сок, 
не адкрываючы яго, шукалі суад-
носіны пігментаў (караціноідаў, 
хларафілу) у лістах хатніх раслін, 
з дапамогай хімічных рэакцый 
у таўшчыні слоя раствору ра-
білі малюнкі пейзажаў і інш. Леп-

шыя работы малодшых школь-
нікаў адзначаны дыпломамі аб-
ласнога конкурсу “Я — даслед-
чык”. 

Дзяцей, якія прыходзяць у 
даследчую дзейнасць пазней,
настаўніца знаёміць з найбольш 
паспяховымі ранейшымі праек-
тамі. Можна прасачыць пера-
емнасць работ па тэмах: “Элек-
трахімічныя пакрыцці” — “Ме-
талічныя пакрыцці” — “Хімічныя 
крыніцы току” — “Прыродная ба-
тарэйка”.

З’ява сорбцыі, якая ў шко-
ле разглядаецца на прыкладзе 
актываванага вугалю, была дэ-
талёва вывучана з дапамогай 
аўтарскага эксперымента “Дасле-
даванне тэмпературнай залежна-
сці хуткасці сорбцыі на сілікагелі 
і алюмагелі для сарбатаў рознага 
тыпу”. Што можа быць сарбентам? 
Ці ёсць экалагічныя сарбенты? 
Ці могуць сарбенты быць ад-
наўляльным рэсурсам? Такія пы-
танні ўзніклі ў вучняў пры знаём-
стве з названай работай. “Сар-
бенты з цэлюлозных матэрыя-
лаў” і “Параўнанне сарбцыйнай 
ёмістасці некаторых цэлюлозных 
матэрыялаў” — наступныя эта-
пы вывучэння гэтай з’явы. Летась 
вучаніца 9 класа Лізавета Ганжа 
разам з аднакласнікам Віталем 
Мысліцкім вызначалі сарбцый-
ную ёмістасць прыродных цэ-

люлозных матэрыялаў і распра-
цоўвалі ўласны спосаб пад-
кормкі раслін. Вучні перамаглі
(дыплом ІІ ступені) на абласным 
конкурсе “ТэхнаІнтэлект”. Сёлета 
Ліза атрымала дыплом ІІ ступені 
на рэспубліканскім конкурсе ра-
бот даследчага характару (кан-
ферэнцыі) з работай “Вызначэн-
не іонаў медзі (2+) у растворах”. 
Дзяўчына прадставіла аўтарскую 
методыку, якая дазваляе вельмі 
хутка і дакладна вызначаць кан-
цэнтрацыю іонаў медзі ва ўмо-
вах школьнай лабараторыі. 

Вучаніцы Уладзіслава Нялю-
біна і Дар’я Андрэева выраблялі 
біяраскладальныя палімерныя
плёнкі на аснове жэлаціну, агар-
агару, крухмалу, вывучалі іх
уласцівасці і перавагі выкары-
стання. У якасці пластыфіката-
ру дабаўлялі ваду, сарбіт або 
гліцэрыну. Іх работа атрымала
дыпломы І ступені на абласным 
конкурсе даследчых работ, на рэс-
публіканскім конкурсе навуко-
вых біёлага-экалагічных работ 
навучэнцаў, дыплом фіналіста 
конкурсу “100 ідэй для Беларусі”, 
спецпрыз Інстытута хіміі новых 
матэрыялаў НАН Беларусі і дып-
лом ІІ ступені Міжнароднай на-
вуковай канферэнцыі “Моладзь 
у навуцы”. 

Матэрыялы Надзеі ЦЕРАХАВАЙ.
Фота аўтара.

“Найважнейшымі 
метадамі атрымання 
інфармацыі з’яўляюцца 
назіранне
і эксперымент”, —
падкрэслівае 
Л.І.Шыцька.

Скарбонка ведаў
Пасля невялікай фізкультхвілінкі вучні 

ўзяліся за выкананне заданняў з вучэбнага 
дапаможніка. Складалі ўраўненні рэакцый, 
называлі тып рэакцыі (злучэнне, раскла-
данне і замяшчэнне). Каля дошкі два вучні 
запісвалі рэакцыі. 
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З дапамогай методыкі незавершанага 
сказа педагог праверыла, як вучні засвоі-
лі веды. Тэзісы ўрока Людміла Іванаўна
загадзя змясціла ў невялікі падарунка-
вы пакет “Скарбонка ведаў”. Вучні па чар-

зе выцягвалі адтуль невялікія лісцікі і агуч-
валі напісаную на іх інфармацыю. Гэта
дазволіла паўтарыць матэрыял яшчэ
раз.

…Не кожную соль можна выкарыстоў-
ваць у ежу; мел з’яўляецца соллю па хі-
мічным складзе; у хіміі сода — гэта соль 
(па складзе); атамы металу заўсёды за-
пісваюцца на першым месцы; пераменная 
валентнасць металу пазначаецца ў дуж-
ках; кіслотны астатак запісваецца заўсё-
ды на другім месцы, пасля металу; солі ме-
талаў у рознай валентнасці могуць мець
розную афарбоўку; пры ўзаемадзеян-
ні металаў і кіслот утвараюцца солі і вы-
дзяляецца газ вадарод; з растворамі кіслот 
узаемадзейнічаюць металы, якія ў ра-
дзе актыўнасці знаходзяцца лявей вада-
роду, і г.д.

— Жыццё пражыць — пуд солі з’есці! 
А вывучыць хімію — пуд солі (крэйды) спі-
саць! Дзякуй за ўвагу! — завяршыла ўрок 
Людміла Іванаўна.

Інфармацыйная культура вучняў 
— Сёння на ўроку дзеці ўбачылі звык-

лыя для сябе рэчы з пункту гледжання хі-
міі, зразумелі, як гэта звязана з жыццём. 
З дапамогай эксперымента мы выйшлі на 
тэму ўрока, паўтарылі тое, што вывучалі
раней, напрыклад, як праводзіць раздзя-
ленне сумесі, — адзначыла Людміла Іва-
наўна. 

Свае ўрокі педагог адаптуе да магчы-
масцей дзяцей, узроўню іх ведаў і тэмпу 
ўспрымання інфармацыі. Педагог распра-
цавала мадэль развіцця інфармацыйнай 
культуры вучняў сродкамі інтэрактыўных 
метадаў навучання, сістэму вучэбных за-
данняў для развіцця комплексных інфар-
мацыйных уменняў. Гэтая мадэль стала 
асновай дысертацыйных даследаванняў, 
якія праводзіць Людміла Іванаўна. Педа-
гог скончыла хімфак БДУ і аспірантуру НІА, 
з'яўляецца ўдзельніцай экспертнай групы 
па доследнай праверцы вучэбных выдан-
няў. Яе ўрокі можна знайсці на адзіным
інфармацыйна-адукацыйным рэсурсе.
Людміла Іванаўна праводзіць заняткі на 
курсах павышэння кваліфікацыі педа-
гогаў Мінскай вобласці. У МАІРА выйшлі 
планы-канспекты ўрокаў па хіміі для на-
стаўнікаў, дзе размешчаны ў тым ліку рас-
працоўкі Л І.Шыцька. 

— У хіміі немагчыма вывучаць новую 
тэму, не чытаючы папярэднюю, — гаворыць
Людміла Іванаўна. — Складана запомніць 
тэкст, калі проста яго прачытаць. Хімічныя 
рэчывы трэба бачыць перад сабой, а лепш 
за ўсё выконваць з імі пэўныя дзеянні. Ёсць 
рэчывы, якія забаронены ў школе, але ў пад-
ручніку іх формулы мы бачым. Так, некато-
рыя аксіды я магу паказаць дзецям толькі 
ў дэманстрацыйнай выцяжной шафе, а не-
каторыя доследы — толькі ў відэафармаце. 
Мая задача — не даць вучням гатовыя ве-
ды, а дапамагчы ім іх знайсці, сарыентаваць
у разнастайнасці адукацыйных інфарма-
цыйных рэсурсаў і сістэм, электронных баз 
даных, энцыклапедыях, слоўніках і давед-
ніках. Вучу дзяцей вылучаць галоўнае, пе-
раўтвараць і крытычна асэнсоўваць інфар-
мацыю, правяраць і ацэньваць яе даклад-
насць. 

Жыццё пражыць — пуд солі 
з’есці! А вывучыць хімію — 
пуд солі (крэйды) спісаць!“

Даследаваць — 
значыць бачыць 
тое, што бачылі 
ўсе, і думаць так, 
як не думаў ніхто 
(Альберт Сэнт-
Дзьёрдзі).

“
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