
Тема: Швидкість хімічних реакцій. Чинники, що впливають на швидкість 

хімічних реакцій. 

Мета. Формувати компетентності: 

володіння державною мовою - описувати в усній та письмовій формі ознаки 

хімічних реакцій, аналізувати дослідження мовою природничих наук; 

в галузі природничих наук, техніки і технологій – знати чинники, що впливають на 

швидкість хімічних реакцій, фіксувати результати досліджень, складати рівняння 

хімічних реакцій, що відображають хімічні процеси; 

екологічну - відповідально та ощадно використовувати хімічні речовини під час 

досліджень; 

математичну – уміти проводити обчислення за формулою правила Вант-Гоффа,  

впливу концентрації на швидкість реакції, застосовувати Закон збереження маси 

при написанні рівнянь хімічних реакцій; 

інформаційно-комунікаційну - знаходити, обробляти інформацію природничого 

змісту; 

навчання впродовж життя - планувати та організовувати навчально-пізнавальну 

діяльність під час досліджень. 

Тип уроку: відкриття нових знань 

Матеріали та обладнання: 

для вчителя: пробірки 9 шт, розчин перекису водню, порошок манган (IV) оксиду, 

дерев’яна скибка, розчин сірчаної кислоти, магнієві ошурки, мідні ошурки, залізні 

ошурки, залізна дротина, гранули цинку, порошок купрум (ІІ) оксиду, дистильована 

вода, пробіркотримач, сірники, спиртівка, екран для демонстрації. 

За відсутності реактивів: проектор, екран, ПК, відеофрагменти. 

для учнів/учениць: Хімія. 9 клас.1 частина. Основи хімічної технології. Хімія 

Землі/Василенко С.В., Коваль Я.Ю.-С.:ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021 – 64с. 

 

Етап уроку Дидактична 

мета 

Зміст етапу уроку 

Організаційний 

момент  

 Привітання вчителя та здобувачів освіти 

Самовизначення  Скласти умови 

для виникнення 

внутрішньої 

потреби у 

діяльності  

Фронтальна бесіда. Питання для 

обговорення: 

У народі говорять: «Життя швидко плине». 

За якими параметрами ми можемо 

спростувати чи підтвердити це твердження? 

 

Актуалізація 

знань та 

фіксація 

утруднення 

Організувати 

повторення 

визначення 

«швидкість 

руху», 

«концентрація 

З допомогою яких величин можна описати 

швидкість з точки зору механічного руху? 

V= 
𝑆

𝑡
  одиниця вимірювання [ 

км

год
]; 

У навколишньому світі відбувається безліч 

хімічних реакцій. Чи можна застосувати 

поняття «швидкість» до хімічної реакції? За 



речовин», 

одиниці 

вимірювання 

концентрації 

речовин, 

швидкості руху 

якими параметрами можна описати хімічну 

реакцію? (за вихідними речовинами та 

продуктами реакцій). 

Припустимо, що реакція відбувається у 

розчині. З допомогою якого параметра 

можна описати розчин вихідної речовини? 

(концентрація) 

С= 
𝑛

𝑉
  одиниця вимірювання [ 

моль

л
]; 

 

Виявлення 

причини 

утруднення та 

постановка мети 

уроку 

Виявити та 

зафіксувати 

причину 

утруднення. 

Сформулювати 

тему та мету 

уроку 

 

Чи змінюється концентрація вихідних 

речовин під час реакції? 

Яким чином можна виразити цю залежність? 

 
С

𝑡
  одиниця вимірювання [ 

моль

л× с
]; 

 

Отже, швидкість хімічної реакції можна 

описати, вимірюючи зміну концентрації 

реагуючих речовин за одиницю часу. 

V= 
С

𝑡
  одиниця вимірювання [ 

моль

л× с
]; 

 

Повідомлення теми уроку 

Які чинники, що можуть впливати на 

швидкість хімічної реакції, ви можете 

назвати? 

Побудова 

виходу із 

утруднення 

Підібрати 

варіант виходу 

із утруднення 

Виконання демонстрації вчителем. Учні 

записують у зошит (робота оформлюється 

у вигляді таблиці). 

Мета роботи: виявити чинники, які 

впливають на швидкість хімічної реакції: 
Що робили Спостереження Висновки 

1)У дві 

пробірки 

помістили по 1 

мл розчину 

сірчаної 

кислоти. У 

одну з 

пробірок 

долили 1 мл 

дистильованої 

води. У кожну 

пробірку 

помістили по 2 

гранули цинку. 

У пробірці із 

більшою 

концентрацією 

кислоти газ 

виділяється 

швидше. 

Питання для 

обговорення:  

- яке хімічне 

рівняння 

описує 

вказану 

реакцію?  

Zn+H2SO4= 

ZnSO4+H2 

(один учень 

біля дошки 

записує, інші 

– у зошитах); 

-чи однакова 

концентрація 



сірчаної 

кислоти, що 

вступає у 

реакцію? 

-яким чином 

концентрація 

впливає на 

швидкість 

хімічної 

реакції? 

Для газів і рідин можливе описання 

швидкості реакції з допомогою закону 

діючих мас. 

 Робота з підручником стор.7. 

 
Що робили Спостереження Висновки 

2)У пробірку 

помістили 2 

мл розчину 

сірчаної 

кислоти, 

додали 

порошок 

купрум (ІІ) 

оксиду. 

Отриману 

суміш нагріли 

на  полум’ї 

спиртівки. 

У пробірці  змін 

не відбувається. 

 

 

 

 

 

 

 

Оксид 

розчинився, 

розчин набув 

синьо-зеленого 

кольору. 

Питання для 

обговорення:  

- яке хімічне 

рівняння 

описує 

вказану 

реакцію?  

CuO+H2SO4= 

CuSO4+H2O 

(один учень 

біля дошки 

записує, інші – 

у зошитах); 

-який фактор 

впливає на 

швидкість 

хімічної 

реакції? 

-яким чином 

температура 

впливає на 

швидкість 

хімічної 

реакції? 

Вплив температури описується правилом 

Вант-Гоффа. Робота з підручником стор. 9. 

 
Що робили Спостереження Висновки 

3)У три 

пробірки 

помістили 

по 1 мл 

розчину 

У першій 

пробірці змін не 

спостерігається, 

у другій 

пробірці 

Питання для 

обговорення:  

- які хімічні 

рівняння 

описують 



сірчаної 

кислоти. У 

першу 

пробірку 

додали 

ошурки 

міді, у 

другу- 

ошурки 

заліза, у 

третю – 

ошурки 

магнію. 

починається 

повільна 

реакція, у третій 

пробірці реакція 

відбувається 

активно. 

указані 

реакції?  

Cu+H2SO4≠ 

Fe+H2SO4= 

FeSO4+H2 

Mg+H2SO4= 

MgSO4+H2 

(один учень 

біля дошки 

записує, інші – 

у зошитах); 

-від чого 

залежить 

реакція 

кислоти із 

металом? 

-як можна 

узагальнити 

чинник, що 

впливає на 

швидкість 

реакції у 

даному 

досліді? 

(природа 

речовини) 

4)У 2 

пробірки 

помістили 

по 2 мл 

розчину 

сірчаної 

кислоти. У 

першу 

пробірку 

помістили 

залізні 

ошурки, у 

другу – 

залізну 

дротину. 

У першій 

пробірці газ 

виділяється 

швидше. 

Питання для 

обговорення:  

- яке хімічні 

рівняння 

описує 

вказану 

реакцію?  

Fe+H2SO4= 

FeSO4+H2 

 (один учень 

біля дошки 

записує, інші – 

у зошитах); 

-від чого 

залежить 

швидкість 

реакції 

кислоти із 

металом? 

(площа 

стикання 

реагентів) 

5)У дві 

пробірки 

помістили 

У першій 

пробірці змін не 

спостерігається. 

Питання для 

обговорення:  



по 2 мл 

розчину 

перекису 

водню. У 

другу 

пробірку 

помістили 

порошок 

манган (IV) 

оксиду. У 

кожну з 

пробірок 

внесли 

жевріючу 

скибку. 

У другій 

активне 

виділення газу. 

Жевріюча 

скибка 

спалахує. 

- яке хімічне 

рівняння 

описує 

виділення 

газу?  

2H2O2= 2H2O+ 

O2= 

 (один учень 

біля дошки 

записує, інші – 

у зошитах); 

Який газ 

виділяється? 

(кисень) 

-від чого 

залежить 

швидкість 

даних 

реакцій? 

-як 

називаються 

речовини, що 

прискорюють 

швидкість 

реакції? 

(каталізатор); 

- чи є 

речовини, які  

уповільнюють 

реакції? 

(інгібітори) 
 

Первинне 

закріплення у 

зовнішньому 

мовленні 

Зафіксувати 

алгоритм 

розв’язування 

розрахункових 

задач 

 

Робота з підручником. 

На застосування кінетичного рівняння: 

стор. 7 завдання «Поміркуй і запиши», 

стор. 11 № 3(1). 

На застосування правила Вант-Гоффа: 

стор. 9 № 2, 

стор. 11 № 3(2). 

Самостійна 

робота із 

перевіркою за  

еталоном 

Організувати 

самостійне 

виконання за 

новим способом 

діяльності 

Виконання розрахункових завдань [3]. 

Завдання записано на екрані.  Один учень 

виконує біля дошки, інші – у зошитах. 

1)Як збільшиться швидкість реакції  

CH4+2O2=CO2+2H2O при збільшенні 

концентрації вихідних речовин у 4 рази? 

                           Розв’язання  

Дано: 

∆С(CH4)=4        CH4+2O2=CO2+2H2O 

∆ С(О2)=4          V1=k×С(CH4)× С2(О2) 



V2

V1
=?                    V2=k×4С(CH4)× (4С)2(О2) 

V2

 V1
=k×4С(CH4)×(4С)2(О2)/k×С(CH4)×С2(О2)= 

=4×16= 64 

Відповідь: швидкість реакції збільшиться у 

64 рази 

1)Як збільшиться швидкість реакції  

4NH3+5O2=4NO+6H2O якщо концентрацію 

кисню збільшити у 3 рази? 

                                 Розв’язання  

Дано: 

                         4NH3+5O2=4NO+6H2O 

∆ С(О2)=3          V1=k×С4(NH3)× С5(О2) 
V2

V1
=?                    V2=k×С4(NH3)× (3С)5(О2) 

V2

 V1
=k×С4(NH3)×(3С)5(О2)/k×С4(NH3)×С5(О2)=   

=35= 243 

Відповідь: швидкість реакції збільшиться у 

243 рази 

2) У скільки разів збільшиться швидкість 

деякої хімічної реакції при збільшенні 

температури з 40°С до 90°С? температурний 

коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2. 

                                    Розв’язання  

Дано: 

t°1 =40°С 

t°2 =90°С            
𝑣2

𝑣1
= 𝛾

𝑡2−𝑡1
0

10                     

γ=2 
V2

V1
=?                     

𝜈2

𝑣1
= 2

90−40

10 = 25 = 32           

Відповідь: швидкість реакції збільшиться у 

32 рази. 

Включення в 

систему знань та 

повторення 

Включити в 

систему знань 

при виконання 

творчого 

завдання 

Використання інтерактивної вправи 

«Ситуаційне завдання». 

 Учитель зачитує ситуації,  учні 

коментують їх вирішення: 

З якою метою продукти зберігають у 

холодильнику? 

Чому неможна відкривати вікна під час 

пожежі? 

Навіщо при розпалюванні багаття 

роздувають полум’я?  



Навіщо у сучасних оселях водопровідні 

труби замінюють із залізних на пластикові? 

Чому для розпалювання багаття беруть 

дрібні скибки, а не гілки великого діаметру? 

Де ми у природі зустрічаємось із 

каталізаторами? (біологічні ферменти) 

Навіщо потрібні організму ферменти? 

До складу деяких продуктів харчування 

входять так звані «стабілізатори». Яку роль 

вони відіграють у процесі зберігання цих 

продуктів? 

Рефлексія 

діяльності 

Визначити чи 

досягли мети 

уроку, 

повідомити 

домашнє 

завдання 

Робота з підручником.  

Прочитати стор. 4-10. Дати відповіді на 

питання стор. 12 № 1-8. 

 

  



Список використаних джерел 

 

1. Відеофрагменти: 

1.1. вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість реакції. [Електронний 

ресурс] -Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=P--PoCQ28w4 

1.2. вплив температури на швидкість хімічної реакції. [Електронний ресурс] -

Режим доступу: https://youtu.be/s6nA7_YfgQE  

1.3. вплив природи реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції. 

[Електронний ресурс] -Режим доступу: https://youtu.be/DPv5btB5f1w  

1.4. вплив розмірів поверхні зіткнення на швидкість хімічної реакції. 

[Електронний ресурс] -Режим доступу: https://youtu.be/VFncE19rhkk  

1.5. вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції. [Електронний ресурс] -

Режим доступу: https://youtu.be/ECfWSsW_l2o  

2. Хімія. 9 клас.1 частина. Основи хімічної технології. Хімія Землі/       

Василенко С.В., Коваль Я.Ю. - С.: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021 – 64с. 

3.  Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії: навчальний посібник. Вид.2-ге, 

зі змінами.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 20, 21С. 
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