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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В ОСВІТНЬОМУ
ПРОЦЕСІ З ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
В світовій практиці використання комп’ютерних вимірювальних систем є
звичайним явищем ще з минулого століття. Апаратно-програмні комплекси, що
використовуються

в

закладах

загальної

середньої

освіти,

містять

вимірювальний блок, що підключено до комп’ютера на якому встановлено
програмне забезпечення для аналізу результатів експерименту [1].
Останнім часом для шкіл створюється навчальне обладнання з хімії з
орієнтацією на впровадження і використання різних датчиків, комп’ютерних
плат з

аналого-цифровими перетворювачами.

Вимоги до специфікації

обладнання вимірювального комплексу визначені наказом міністерства освіти
та науки України № 704 від 22.06.2016 року «Про затвердження Типового
переліку засобів навчального і загального призначення для кабінетів
природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
[2].
Результати вимірювань можна візуалізувати як на екрані самого
цифрового вимірювального комплексу тай й передати зображення й дані на
смартфони учнів чи комп’ютер вчителя з подальшим відображенням на
інтерактивній дошці (рис. 1).

Рис. 1. Візуалізація показів датчиків
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Традиційно при вивченні теми «Хімія як природнича наука. Пізнання
природи» здобувачі освіти набувають знань про невизначеність (похибку)
вимірювань використовуючи аналогові прилади. Навчаються визначати ціну
поділки шкали аналогового приладу, але у сучасному побуті й виробництві
використовуються переважно цифрові вимірювальні прилади (різноманітні
датчики).

Тому

необхідно

для

формування

політехнічного

складника

предметної компетентності учнів основної школи з хімії вже з перших уроків
знайомити їх з цифровими вимірювальними приладами, особливостями зняття
їх показів й оцінки точності вимірювання.
Якщо у школі наявна цифрова вимірювальна лабораторія то не доцільно
одразу подавати вимірювані значення у вигляді графічних залежностей,
оскільки учні ще не вміють аналізувати графіки функцій, а віддавати перевагу
використанню циферблата для ознайомлення учнів з вимірюванням за
допомогою цифрових вимірювальних приладів.
Оскільки

чинними

навчальними

планами

передбачено

вивчення

інформатики з 2 класу, то учні вже володіють навичками обробки інформації за
допомогою комп’ютера. Як одну з головних переваг цифрових датчиків варто
зазначити можливість передачі показів безпосередньо до комп’ютера з
подальшою можливістю обробки цієї інформації за допомогою різноманітного
програмного забезпечення. При використанні ж традиційного аналогового
обладнання для подальшої обробки показів вимірювальних приладів ці
значення необхідно спочатку занотовувати, а швидкість виконання подібних
операцій людиною є обмеженою. Цифрові ж вимірювальні комплекси можуть
фіксувати десятки тисяч значень фізичної величини за 1 с.
У 9 класі учні вже мають навички аналізу графіків функцій тому саме
починаючи з теми «Визначення Рн у різних продуктах харчування» учнів слід
привчати до аналізу графічних залежностей між хімічними величинами, що
можна отримати за допомогою цифрових вимірювальних лабораторій. Також
доцільно провести вимірювання Рн та провідності розчинів як за допомогою
датчиків так й за допомогою аналогових приладів. Хоча навчальною програмою
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й не передбачено ознайомлення здобувачів освіти з поняттям класу точності
вимірювального приладу проте вважаємо за доцільне ввести це поняття,
оскільки

це

одна

з

основних

характеристик,

що

зазначається

на

електровимірювальних приладах
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ЦИФРОВА ЛАБОРАТОРІЯ В ДІЇ
Світ змінюється, з кожним днем з’являється все більше технологічних
рішень та відкривається безліч нових можливостей. Сучасні технології доступні
зараз і в освіті. Для проведення фізичних, хімічних або біологічних дослідів
можна

використовувати

цифрові

вимірювальні

лабораторії.

Цифрові

лабораторії LabQuest 2 - це прилад, що дозволяє швидко робити вимірювання,
створювати

графіки

і

таблиці отриманих даних,
робити

їх

математичну

обробку.
Цифровий

комплекс

LabQuest 2 працює на базі
реєстраторів

нового

покоління, які проводять
автоматизований

збір

обробку

та

даних,

забезпечують надвисоку точність та чутливість і в той самий час вони прості у
використанні, з ними можна проводити дослідження навіть в польових умовах.
Все частіше саме таке рішення з’являється в сучасних навчальних
закладах. Нові інструменти замінюють старі методи оцінки явищ, проведення
експериментів. І заміна завжди не рівноцінна – цифрові вимірювальні
комплекси значною мірою перевищують можливості методів, що відходять в
історію [1].
Ці нові можливості не лише в економії бюджету на оснащенні – коли
один пристрій замінює декілька інших. Це підвищення точності, більше
функцій та головне – можливість контролювати одразу ряд різних пов’язаних
показників для вивчення залежностей і закономірностей. Тепер це повинно
бути доступно всім.
Для організації роботи із цифровим вимірювальним комплексом
використовується навчально-методичний посібник «Методика проведення
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демонстраційних експериментів та лабораторних робіт із застосуванням
цифрового вимірювального комплексу». Цей посібник містить інформацію про
використання комплексу LabQuest 2 для лабораторних та демонстраційних
дослідів та практичних робіт з хімії,
фізики, біології.
Цифровий

вимірювальний

комплекс LabQuest
лабораторія,

2

–

це

що включає

міні-

в себе

«LabMate+» – легкий, бездротовий
реєстратор

даних

оснащений

трьома

нового

вбудованими

датчиками

(частоти

освітленості,

температури),

найчастіше
навчальній

типу,
звуку,

використовують

які
у

програмі. Комплекс

дозволяє проводити велику кількість
різноманітних

дослідів,

перетворюючи звичайний комп'ютер, планшет чи смартфон у повноцінну
цифрову природничо-наукову лабораторію. Отримані дані хімічних величин
відразу відображаються на моніторах у вигляді графічної залежності. Також за
допомогою електронного мікроскопу, котрий входить до комплекту приладів,
учні зможуть потрапити до мікросвіту [2, 4].
Досвідчені вчителі хімії Данилюк Роман Едуардович, Максимчук Ірина
Сергіївна швидко зорієнтувались у нововведеннях і уже впроваджують їх у
навчальний процес.
Першими спробували інновацію учні у яких за календарним плануванням
передбачено проведення експериментів, які можливо провести за допомогою
цифрового комплексу. На уроках учні дізналися, як проводити досліди за
допомогою мобільної лабораторії LabQuest 2: ознайомилися з інтерфейсом
програми Logger Pro 3.14 Russian, навчилися змінювати налаштування,
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проводити

вимірювання

за

допомогою

різних

датчиків

(температури,

провідності розчинів, Ph тощо), робити розрахунки на основі отриманих даних,
зберігати результати.
Зокрема, на уроках хімії учні 9-х класів провели дослідження Рh
(кислотності) розчинів мінеральних, природних вод та напоїв, які вживають
учні. Цікавим виявилося дослідження Рh питної води, зразки якої учні принесли
з власних домівок. Виявилося, що на території Рівного питна вода має різну
кислотність, в залежності від місця забору води, а в деяких випадках – таку ж
саму, як і деякі відомі столові природні води [3, 5].
Використання цифрового вимірювання дає можливість учням вивільнити
час для аналізу результатів і написання висновків. Методика проведення
лабораторної роботи зовсім інша, ніж була до цього, набагато цікавіша для
учнів і, звичайно, забезпечує виконання державного стандарту.
До хімічного кабінету підключено мережу Інтернет, що дає змогу
результати

учнівських досліджень

відправляти

на

комп'ютер

учителя,

коригувати роботу учнів у процесі виконання лабораторної роботи та
забезпечує зворотній зв'язок учитель – учень, дає оперативне оцінювання
результатів роботи учнів.
Це перший крок до впровадження концепції нової української школи, і
учні та вчителі Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» в
цьому питанні – першопрохідці.
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LABQUEST 2 – LABQ2 АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ
ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ЕКРАНОМ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ

Багатофункціональний портативний інтерфейс для збору даних з
підключених датчиків та обробки інформації (АЦП). Призначений для
використання в навчальних закладах для проведення практичних лабораторних
робіт та власних навчальних експериментів в класі і за його межами. Основа
цифрових вимірювальних комп’ютерних лабораторій з екраном.
LabQuest 2 – це найбільш потужне універсальне рішення, для збору
даних, доступне для навчання STEM. Запрошуйте учнів до практичних занять
як в кабінеті так і в польових умовах.
Vernier LabQuest 2 – автономний інтерфейс, що використовують для
збору

показників

датчиків

з

вбудованим

графічним

і

аналітичним

додатком. Великий сенсорний екран з високою роздільною здатністю дозволяє
легко

та

інтуїтивно

збирати,

аналізувати

і

обмінюватися

даними

експериментів. Підтримувані ним безпровідні стандарти зв’язку сприяють
співпраці та індивідуальному навчанню. Ви також можете використовувати
LabQuest

2

в

якості

інтерфейсу

USB-датчика

з

програмним

забезпеченням Logger Pro чи з нашим графічно-аналітичним додатком для iOS,
Android чи Chrome для потокової передачі даних за допомогою безпровідної
мережі на один чи декілька мобільних пристроїв.
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Безпровідний обмін даними підтримує практичне, спільне навчання з
індивідуальною звітністю. Використовуючи програму «Спільне використання
даних», учасники дослідних груп підключаються по мережі до LabQuest 2 і
збирають дані для експерименту. Учні можуть використовувати мобільні
пристрої для аналізу окремої копії результатів.
Використання з проектором і комп’ютером збільшує функціональність та
доступність для всього класу.

Рис
2. Легка взаємодія з портативними пристроями
Збір даних в режимі реального часу. Ваші учні можуть збирати дані та
переглядати їх у вигляді графіку, величини та табличного представлення.

Перегляд графіку
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Перегляд величин

Таблиця даних
Аналіз даних і вбудовані додатки завжди доступні. Використовуйте LabQuest
2 на максимум його можливостей

Досліджуйте рух реальних об’єктів, наприклад м’яча
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Датчики можна виводити на окремі графіки, або поєднувати в один

Вбудована періодична таблиця

Генератор аудіофункцій
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Вбудований секундомір

Науковий калькулятор
Корисною для польових експериментів буде функція підвищеної
контрастності – щоб бачити на екрані все те, що в зазвичай засліплює сонце.
Якщо навчальний кабінет забезпечено планшетами на базу будь якої
популярної мобільної операційної системи – результатами аналізу ви зможете
ділитися з будь якою кількістю учнів для спільної роботи.
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ПРИКЛАДИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ХІМІЇ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВОГО КОМПЛЕКСУ
LABQUEST 2
Навчальний проект №1 Побутові кислоти і луги
Багато звичайних побутових розчинів містять кислоти і основи. Кислотноосновні індикатори, такі як лакмус і сік червонокачанної капусти, дають різні
кольори в кислих і лужних розчинах. Вони можуть бути використані, щоб
показати, чи є розчин кислим чи основним. Кислота перетворює колір
синього лакмусового паперу на червоний, а основа надає червоному
лакмусовому паперу синього кольору. Кислотність розчину може бути
виражена за допомогою шкали рН. Кислотні розчини мають значення рН
менше 7, основні розчини мають значення рН більше, ніж 7, і нейтральні
розчини мають значення рН, що дорівнює 7.
У цьому експерименті ви використовуватимете лакмус і датчик рН для
визначення

значення рН побутових речовин.

Після

додавання соку

червонокачанної капусти до одних і тих самих речовин ви визначатимете
різні кольори індикатора соку червонокачанної капусти у всьому діапазоні
рН.
ЦІЛІ
У цьому експерименті ви будете:
•

Використовувати лакмусовий папір і датчик рН
для визначення значення рН побутових
речовин.

•

Додавати капустяний сік до одних і тих самих
речовин і визначати різні кольори індикатора
соку

червонокачанної

діапазоні рН.

капусти

у

всьому
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Додаток LabQuest App Датчик

побутові розчини

pH

Верн’є

7 маленьких пробірок

пляшка

для

миття

дистильована вода кільцевий штатив

штатив для пробірок

допоміжний

червоний і синій лакмусовий папір

затискач

Датчик

паперовий рушник

замочування розчину

скляна паличка для перемішування

МАТЕРІАЛИ

сік червонокачанної капусти
хімічна склянка 250 мл

ПРОЦЕДУРА
1.

Надіньте окуляри. УВАГА: Не їжте і не пийте в лабораторії.

Частина I. Лакмусові тести
2.

Позначте 7 пробірок номерами від 1 до 7 і помістіть їх у штатив для

пробірок.
3.

Відмірте 3 мл оцту в пробірку № 1. Зверніться до таблиці даних і
•

заповніть кожну зпробірок 2-7 приблизно на тому самому рівні відповідним
розчином. УВАГА: розчин аміаку токсичний. Його рідина і пара можуть
сильно подразнювати шкіру, особливо очі. Дренажний розчин очищувача
дуже їдкий. Працюйте з цими розчинами обережно. Уникайте їх потрапляння
на шкіру та одяг. Завжди носіть окуляри. Повідомте свого вчителя негайно у
разі інциденту.
4.

За допомогою мішалки перенесіть одну краплю оцту на невеликий

шматочок синього лакмусового паперу на паперовому рушнику. Перенесіть
одну краплю на шматок червоного лакмусового паперу на паперовому
рушнику. Запишіть результати. Очищуйте і висушуйте стержень мішалки
кожного разу.
5.

Протестуйте розчини 2-7, використовуючи ту саму процедуру. Не

забудьте кожного разу очищувати і висушувати стержень мішалки.
Частина II. Індикатор соку червонокачанної капусти.
6.

Після того, як ви закінчили Частину I лакмусових тестів, додайте 3 мл
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індикатора соку червонокачанної капусти в кожну із 7 пробірок. Запишіть
свої спостереження. Утилізуйте вміст пробірки, як вкаже ваш учитель.
Частина III. Тести рН.
Підготуйте датчик рН для збору даних.

7.
a.

Підключіть датчик рН до LabQuest і виберіть New з меню File. Якщо

ви маєте старий датчик, який не виконує автоматичного визначення ID,
налаштуйте датчик вручну.
b.

Витягніть датчик рН із пляшки розчину для зберігання датчика,

відвернувши кришку. Обережно видаліть пляшку, залишивши кришку на
корпусі датчика.
c.

Промийте наконечник датчика дистильованою водою і помістіть

кінчик датчика в хімічну склянку, що містить розчин для вимочування
датчика. Використовуйте допоміжний затискач для кріплення датчика рН
до кільцевого штативу, як показано на рисунку 1.
8.

Витягніть датчик рН із розчину для замочування датчика і відкладіть

розчин убік. За допомогою пляшки для промивання з дистильованою водою
ретельно промийте датчик рН. Злийте воду, що використовувалася для
промивання, в хімічну склянку 250 мл.
9.

Помістіть один із 7 розчинів у невеликий контейнер, наданий вашим

викладачем. Підніміть розчин до датчика рН і вихором перемішайте його
біля датчика. Коли показник рН стабілізується, запишіть значення рН.
10.

Підготуйте датчик рН для повторного використання.

a.

а. Промийте його дистильованою водою з промивної пляшки.

b.

Помістіть датчик у розчин для замочування датчика і перемішайте

розчин вихором біля датчика. Знову обполосніть дистильованою водою.
11.

Визначте рН інших розчинів з використанням процедури кроку 9. Ви

повинні очищувати датчик рН між випробуваннями з використанням
процедури кроку 10.
12.

Коли ви закінчите, промийте датчик дистильованою водою і поверніть

його в розчин для замочування датчика.
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ОБРОБКА ДАНИХ
1.

Які з побутових протестованих розчинів є кислотами? Як ви це

встановили?
2.

Які з розчинів є основами? Як ви це встановили?

3.

Який колір дає індикатор соку червонокачанної капусти в кислотах? В

основах?
4.

Чи може індикатор соку червонокачанної капусти використовуватися

для визначення
активності кислот і основ? Поясніть.
5.

Перелічіть

переваги

і

недоліки

лакмусу

та

індикатора

соку

червонокачанної капусти.
ТАБЛИЦЯ ДАНИХ
Пробі
рка

Розчин

оцет
1
аміак
2
лимонний сік
3
безалкогольний напій
4
дренажний очищувач
5
миючий засіб
6
харчова сода
7

синій

червоний

лакмус

лакмус

Сік
червонокачанної
капусти.

pH
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Навчальний проект №2 Властивості розчинів: електроліти і
неелектроліти
У цьому експерименті ви відкриєте для себе деякі властивості сильних
електролітів, слабких електролітів і неелектролітів, спостерігаючи за
поведінкою цих речовин у водних розчинах. Ви визначатимете ці
властивості, використовуючи датчик електропровідності. Коли датчик
поміщають у розчин, який містить іони, і, таким чином, має здатність
проводити електрику, електричний ланцюг замикається через електроди, які
розташовані по обидва боки від отвору в нижній частині корпусу датчика
(див. рисунок 1). Це призводить до того, що значення провідності може бути
зчитане додатком LabQuest. Одиниця провідності, що використовується у
цьому експерименті, це мікросіменс на сантиметр, або мкС/см.
Значення провідності залежить від здатності
водного розчину проводити електрику. Сильні
електроліти виробляють велику кількість іонів, що
призводить до високих значень провідності. Слабкі
електроліти призводять до низької провідності, а
неелектроліти повинні призвести до відсутності
провідності.

У

спостерігатимете

цьому
декілька

експерименті
факторів,

ви
які

визначають те, провідний розчин чи ні, і якщо так,
то відносну величину провідності. Таким чином, цей простий експеримент
дозволяє багато чого довідатися про різні сполуки і отримані з них розчини.
У кожній частині експерименту ви спостерігатимете різні властивості
електролітів. Майте на увазі, що ви дізнаєтеся про три типи з'єднань та
водних розчинів:
Іонні сполуки
Вони, як правило, є сильними електролітами і можна очікувати 100%
дисоціації у водному розчині.
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Високомолекулярні сполуки
Вони, як правило, не є електролітами. Вони не дисоціюють з
утворенням іонів. Отримані в результаті розчини не проводять електрику.
ЦІЛІ
У цьому експерименті ви будете:
•

Записувати рівняння для дисоціації сполук у воді.

•

Використовувати

датчик

електропровідності

для

вимірювання

провідності розчинів.
Визначати, які молекули або іони відповідальні за провідність

•

розчинів.
Досліджувати

•

провідність

розчинів

у

результаті

з'єднань,

які

дисоціюють для отримання різної кількості іонів.
МАТЕРІАЛИ
LabQuest, Додаток LabQuest App. Датчик провідності. Кільцевий штатив
Допоміжний затискач. Хімічна склянка 250 мл. Пляшка для миття і
дистильована вода, тканина, H2 O (водопровідна), H2 O(дистильована).
ПРОЦЕДУРА
1. Надіньте окуляри! УВАГА: з обережністю працюйте з розчинами в цьому
експерименті. Уникайте їх потрапляння на шкіру. Повідомте свого вчителя у
разі інциденту.
2. Зберіть датчик провідності, допоміжний затискач і кільцевий штатив, як
показано на малюнку 1. Перед початком експерименту переконайтеся, що
датчик чистий і сухий.
3. Встановіть перемикач з боку датчика провідності в діапазоні 0-20000
мкСм/см. Підключіть датчик провідності до LabQuest і виберіть команду
«Створити» з меню «Файл». Якщо ви маєте старий датчик, який не виконує
автоматичного визначення ID, налаштуйте датчик вручну.
4.
a.

Виміряйте провідність кожного з розчинів.
Обережно піднімайте кожен флакон з його вмістом навколо датчика

провідності, поки отвір ближче до кінця датчика повністю зануриться у
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досліджуваний розчин. Важливо: оскільки два електроди розташовані по
обидва боки від отвору, ця частина датчика повинна бути повністю
зануреною у воду.
b.

Струсіть вміст флакона. Контролюйте значення провідності, які

відображаються на екрані протягом 6-8 секунд, а потім запишіть значення в
таблицю даних.
c.

Перед тестуванням наступного розчину очистіть електроди, зануривши

їх у хімічну склянку 250 мл, і промийте їх дистильованою водою з пляшки
для промивання. Зовнішні кінці датчика промокніть насухо тканиною. Не
потрібно висушувати внутрішню частину отвору поблизу кінця датчика.
ТАБЛИЦЯ ДАНИХ
Розчин

Провідність (мкс/см)

A - CaCl2
A - AICI 3
A - NaCI
B - C2H6O2
B - HCI
B - H3PO4
B - H3BO3

ОБРОБКА ДАНИХ
1.

На підставі ваших значень провідності визначте, чи є сполуки

групи А молекулярними, іонними або молекулярними кислотами? Чи
очікували ви, що вони частково дисоціюють, повністю дисоціюють, або не
дисоціюють взагалі?
2.

Чому сполуки групи А, кожна з яких має однакову концентрацією

(0,05 М), мають такі великі відмінності у значеннях провідності? Підказка:
Написати рівняння для дисоціації кожної. Поясніть.
3.

Чи всі чотири сполуки у групі В, як видається, молекулярні, іонні

або молекулярні кислоти? Класифікуйте кожну як сильний або слабкий
електроліт, а також згрупуйте їх на основі значень провідності від самого
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сильного до самого слабкого.
4.

Напишіть рівняння для дисоціації кожної зі сполук у групі В.

Використовуйте для
сильних; для слабких.
5.

Для Н3РО4 і Н3ВО3: чи індекс «3» водню у цих двох формулах

призводить до додаткових іонів у розчині, як це було у групі А? Поясніть.
6.

Чи всі чотири сполуки у групі С, як видається, молекулярні, іонні

або молекулярні кислоти? Чи очікували ви, на підставі цієї відповіді, що
вони дисоціюють?
7.

Як

ви

можете

пояснити

відносно

високу

провідність

водопровідної води порівняно з низькою або нульовою провідністю для
дистильованої води?
8.

Чи має водний метанол СН3ОН таке саме значення провідності,

як водний розчин етиленгліколю С2Н6 О2? Поясніть.
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