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дуже складний та трудомісткий процес. Це вимагає від ви-
кладача специфічних знань, умінь, навичок. Він повинен 
бути професіоналом, що володіє різноманітними навичка-
ми і якостями. Для цього викладачеві знадобиться освоїти 
новітні підходи та методи для розробці онлайн-курсів, для 
взаємодії зі студентами та бути в курсі сучасних напрямків 
і змін дисципліни, яка викладається [2]. А бути в курсі 
останніх новин і досягнень в світі освіти та науки стає 
його головним обов'язком. Тому можна сказати, що, в іде-
алі, викладач дистанційного навчання проявляє такі від-
мінні риси як: знання предмета, який викладає, здібності, 
професійну компетентність, пристосовність і гнучкість, 
взаємодопомога, терпіння і терпимість, здатність до твор-
чості, новаторство, погляд в майбутнє, енергійний і дина-
мічний підхід [3, 4]. Насправді, на практиці, на етапі впро-
вадження в навчальний процес елементів дистанційної 
освіти багато викладачів стикаються з низкою труднощів, 
а саме: даний процес вимагає чималих витрат часу при 
підготовці матеріалу для онлайн-курсу; необхідність зро-
бити все навчальні матеріали максимально структурова-
ними та інтерактивними, а значить викладач повинен во-
лодіти сучасними інформаційними технологіями в достат-
ній мірі, бути дизайнером онлайн-курсу, що не завжди 
можливо [1, 2]. Крім того, викладач повинен організувати 
зворотний зв'язок і не втрачати студентів в процесі їх на-
вчання. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
дозволяють зробити цю взаємодію набагато активнішою й 
інтерактивною, але це вимагає від викладачеві додаткових 
зусиль, а також професійного педагогічного досвіду [1, 3].

Висновки. З усього вищезазначеного слід зробити ви-
сновок, що особливість сучасного педагогічного процесу 
полягає в тому, що основний «центр відповідальності» 
при використанні сучасних інформаційних технологій по-

ступово переноситься на студента, який змушений актив-
но будувати свій навчальний процес, вибираючи певну 
траєкторію розвитку в інформаційному освітньому серед-
овищі вищого медичного навчального закладу [1, 3]. 
Основна функція викладача при цьому – підтримати сту-
дента в його діяльності: сприяти його успішному просу-
ванню в потоці навчальної інформації, полегшити вирі-
шення виникаючих проблем і сприяти успішному досяг-
ненню навчальних результатів, допомогти освоїти на-
вчальну інформацію. Таким чином, у сфері вищої медич-
ної освіти відбуваються певні зміни у педагогічній діяль-
ності, змінюється місце і роль викладача в освітньому 
процесі, його основні функції, що сприяє як підвищенню 
ефективності професійної діяльності викладачів, так і 
конкурентоспроможності медичного вишу в цілому.
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Резюме. У статті розглянуто методику використання 
електронних таблиць Excel для розв’язування задач з фі-
зичної хімії у професійній підготовці викладача. Нами 
проаналізовано клас задач на визначення порядку та кон-
станти швидкості хімічної реакції, розрахунок яких потре-
бує багато часу. У цій статті продемонстровано можли-
вість використання електронних таблиць Microsoft Excel 
для вирішення типових задач двома методами (аналітич-
ним і графічним). Застосування описаної методики дає 
можливість студенту, загострити свою увагу на хімічному 
сенсі задачі, що розв’язується, не відволікаючись на мате-
матичні розрахунки. Запропонована методика може бути 
корисною для обробки великої кількості експерименталь-
них даних та може бути використана при виконанні лабо-
раторних та практичних занять з фізичної хімії. 

Abstract. The article discusses the methodology of use 

for solving exercises on physical chemistry in the training pro-
cess of the teacher. We have analyzed the class of exercises to 
determine the rate constant and order of chemical reactions, 
the calculation of which requires much time. This article 
demonstrates the use of Microsoft Excel spreadsheets to solve 
some typical exercises by two methods (analytical and graph-
ical). These methods enable the student to focus on the chem-
ical sense of the exercises that is solved without being distract-
ed by mathematical calculations. The technique may be useful 
for the processing a large number of experimental data and can 
be used in laboratory and practical training on physical che-
mistry. 

Ключові слова: розв’язання задач, Електронні табли-
ці Excel, константа швидкості реакції.

Key words: solving exercises, Excel spreadsheets, rate 
constant.
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Вступ. В умовах інформатизації освіти неможливо 
уявити вивчення фізичної хімії без використання інформа-
ційних технологій. Вирішення типових розрахункових за-
дач є одним з пріоритетних напрямків освоєння дисциплі-
ни. У процесі розв’язання задач відбувається закріплення 
отриманих знань, виробляється вміння застосовувати їх на 
практиці, здійснюється реалізація міжпредметних зв'язків. 
Однак розв’язання деяких задач з хімічної кінетики, тер-
модинаміки та інших розділів фізичної хімії вимагають 
великих витрат часу на обчислення [1-4]. Видається акту-
альним застосування для цієї мети електронних таблиць 
Excel, оскільки дана програма має низку обчислювальних 
переваг, а викладачі та студенти є впевненими користува-
чами ПК (у тому числі широко поширеними програмами 
пакета Microsoft Office). 

Основна частина. Використання електронних та-
блиць Excel дозволяє організовувати роботу з базами да-
них, вводити математичні формули, використовувати вбу-
довані функції, представляти дані в графічному вигляді, 
здійснювати графічну інтерпретацію розрахунків, вирішу-
ючи, в тому числі, дидактичні задачі. Це особливо важли-
во в професійній підготовці майбутнього спеціаліста, коли 
професійні методичні знання починають формуватися в 
процесі освоєння спеціальних дисциплін. Окрім цього, 
розв’язання задач за допомогою електронних таблиць 
Excel сприяє поглибленому вивченню теоретичних основ 
фізичної хімії, інтеграції хімічних і математичних знань, 
формування інформаційної культури, а також дає великі 
можливості для реалізації міждисциплінарних зв'язків 
(фізична хімія, інформатика, математика).

Нижче наводяться приклади використання MS Excel 
для розв’язання деяких розрахункових задач з фізичної хі-
мії і демонстрації різних можливостей електронних та-
блиць.

Задача. Реакція омилення метил оцтового ефіру лугом 
при 298 К протікає за рівнянням: CH3COOCH3 + NaOH → 
CH3COONa +CH3OH. При цьому для даної реакції отрима-
ні результати представлені в таблиці 1. Вихідні концентра-
ції лугу та ефіру рівні 0,01 моль/л. Визначте порядок реак-
ції омилення ефіру та усереднену константу швидкості.

Таблиця 1

t, хв 3 5 7 10 15 25

C, моль/л 0,00740 0,00634 0,00550 0,00464 0,00363 0,00254

Розв’язання. Розглянемо аналітичний і графічний ме-
тоди вирішення задачі за наявними даними про зміну кон-
центрації реагуючих речовин у часі. Аналітичний метод 
(метод «підбору рівнянь», метод «проб і помилок») поля-
гає в наступному: експериментальні дані послідовно під-
ставляють в рівняння констант швидкості нульового (а), 
першого (б), другого (в) і третього (г) порядків:
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Порядок реакції, який визначається, відповідає тому 

рівнянню, для якого в різні моменти часу при заданій тем-
пературі константа швидкості реакції K залишатиметься 
сталою величиною. Очевидно, що підстановка навіть та-
кої невеликої кількості наявних даних в чотири рівняння і 
виконання всіх розрахунків вимагає багато часу. При цьо-

му за громіздкими обчисленнями втрачається хімічний 
сенс задачі.

Для визначення порядку реакції аналітичним методом 
у таблицю Excel вводяться: вихідні дані з таблиці (зано-
сяться в стовпці А і В), та формули для розрахунку кон-
станти швидкості нульового K0 (комірка С3), першого K1 
(комірка D3), другого K2 (комірка E3) та третього K3 (ко-
мірка F3) порядку, які відповідно дорівнюють 
С3:=($B$2-B3)/A3, D3:=LN(($B$2)/B3)/A3; E3:=(1/B3-
1/$B$2)/A3; F3:=(1/B3^2-1/$B$2^2)/A3.

Формули вводяться тільки один раз, а потім копію-
ються для всіх введених значень за допомогою маркера 
заповнення, при цьому константи швидкості для рівнянь 
всіх перерахованих порядків обчислюються практично 
миттєво. Результати обчислень показані на рис. 1. Як бачи-
мо, дана реакція є реакцією другого порядку, оскільки в 
різні моменти часу константа швидкості реакції K2 зали-
шається постійною величиною.

Рис. 1. Таблиця обчислень для визначення порядку реак-
ції аналітичним методом

У комірці Е9 обчислюються усереднена константа 
швидкості. Для цього необхідно скористатися статистич-
ної функцією СРЗНАЧ. Формула Excel в комірці Е9 набуде 
вигляду: =СРЗНАЧ(Е3:Е8), а результат обчислень – усе-
реднена константа швидкості дорівнює 11,6574.

При вирішенні завдання графічним методом потрібні 
додаткові розрахункові дані. Для цього в комірках G, H, I 
обчислимо значення C, ln C, 1/C, 1/C2. Відповідні формули 
у комірках Excel дорівнюють: G3:= LN(B3), H3:=1/B3; 
I3:=1/B3^2, для подальшого введення формули у комірки 
кожного зі стовпців знову використовуємо маркер запо-
внення (рис. 2). 

Далі використовуючи майстер діаграм будуємо графі-
ки залежності C, lnC, 1/C, 1/C2 від часу t (рис. 3). Порядок 
реакції відповідає тому рівнянню, для якого точки на гра-
фіку утворюють пряму лінію. Як бачимо, дана реакція має 
другий порядок, оскільки саме графік залежності 1/C від t 
являє собою пряму лінію.

При підготовці даної статті нами було проаналізовано 
завдання з різних збірників задач [1-4], які можуть бути 
вирішені з використанням електронних таблиць Excel.

Рис. 2. Таблиця обчислень для визначення порядку реак-
ції графічним методом
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Рис. 3. Ілюстрація графічного методу визначення порядку реакції

Висновки. Розв’язання задач за допомогою електро-
нних таблиць Excel може бути реалізовано на так званих 
інтегрованих заняттях, які вбудовуються в поточні заняття 
з фізичної хімії. Такі заняття повинні проводитися в 
комп'ютерному класі і мати на меті вирішення завдань зі 
студентами в малих групах. Це сприяє активізації пізна-
вальної та дослідницької діяльності студентів, так як при 
вирішенні подібних завдань потрібно не просто підстави-
ти чисельні дані в формулу, а, проаналізувавши їх, сфор-
мулювати проблему і знайти шлях її вирішення. Крім того, 
в процесі такої діяльності учнів відбувається поглиблення 
теоретичних основ хімічного знання.

За наявності відповідних методичних посібників ве-
лика кількість завдань може вирішуватись самостійно 
поза аудиторією з подальшим обговоренням отриманих 
результатів на заняттях. Це буде сприяти не тільки швид-
кому оволодінню навичками роботи з додатком Excel, а й 
формуванню інформаційної культури.

Таким чином, використання електронних таблиць 
Excel в процесі вивчення фізичної хімії виконує мотива-
ційну, навчальну і розвиваючу функції, сприяючи ефек-
тивному процесу формування методичних умінь майбут-
нього спеціаліста.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ХІМІЯ»

Каплаушенко А. Г.,. Самелюк Ю. Г
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Сучасний досвід викладання хімічний дисци-
плін ґрунтується на фундаментальних базових знаннях 
(що формувалися ще на зорі розвитку хімії як науки), та 
матеріалу, що набуває актуальності на сьогоднішній день 
(використання сучасних хімічних методів аналізу, препа-
ративних методик синтезу нових речовин тощо). Осно-
вною метою кожного викладача є досконале володіння 
базовими законами та поняттями хімії та матеріалом, що є 
на сьогоднішній день новим в кожному з напрямів хіміч-
них дисциплін.

Основна частина. З досвіду викладання дисципліни 
«Медична хімія» на кафедрі фізколоїдної хімії ЗДМУ 
можна виділити проблематику уніфікації критеріїв оціню-
вання самостійної роботи студентів [1]. Перш за все це по-
лягає у недостатньому розумінні необхідного обсягу ін-
формативної бази знань студентами. Це призводить до 
різного рівня підготовки, та не завжди дає можливість ви-
кладачу об’єктивно оцінити роботу студента.

Вивчаючи матеріал, що винесено на самостійну робо-
ту студенти не завжди звертають увагу на необхідні клю-


