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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ 

ПОГЛИБЛЕННЯ ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ПРИКЛАДНУ ТА ПРАКТИЧНУ 

СПРЯМОВАНІСТЬ 

Зацікавленим-цікаво! 

Сьогодення ставить перед нами  завдання - розкрити творчий потенціал кожного і 

навчити його здобувати знання самостійно. Не секрет, що не всі студенти горять 

бажанням навчитися. Причини бувають різні. Тому моє завдання як викладача — 

використовуючи весь свій запас знань, умінь, життєвий досвід, прищеплювати 

інтерес до предмета. 

Природничо-математичні науки— це предмети, що мають на меті ознайомити 

студентів із навколишніми об’єктами, їх зовнішньою, внутрішньою структурою та 

процесами життєдіяльності, історією формування. На сучасному етапі розвитку 

суспільства все очевиднішим стає значення природничих наук для реалізації 

концепції сталого розвитку. Не випадково в різних країнах світу пильна увага 

приділяється вдосконаленню системи природничої освіти, в тому числі й хімічної. 

Так, біологічні науки- ботаніка, зоологія, анатомія й фізіологія, генетика, 

вірусологія, мікробіологія, екологія і т.д., мають і теоретичну, і практичну складову, 

причому практична спрямованість біологічної та географічної освіти супроводжує 

людину все її свідоме життя. Наприклад, знання про склад ґрунту, кореневе 

живлення, проростання насіння, особливості зростання світлолюбних 

і тіньовитривалих рослин знадобляться у повсякденному житті; розпізнавання 

отруйних рослин, тварин і грибів допоможе вберегтися від отруєння й навіть смерті; 

уміння вимірювати пульс і тиск, зупиняти кровотечу і використовувати прийоми 

штучного дихання обов’язкові для кожної людини. Знання гігієнічних норм і правил 

гігієни зберігає здоров’я, запобігає його порушенням, а розуміння 

психофізіологічних особливостей вищої нервової діяльності людини допомагає їй 

спілкуватися з  іншими та, як соціальній істоті, адаптуватися в суспільстві. 

Географічні знання формують цілісність світогляду дитини, допомагають 

зорієнтуватися в суспільстві. Можна навести безліч прикладів значущості 

практичних умінь біологічної та географічної освіти, бо тією чи іншою мірою їх 

використовують усі люди. У тому, що такий досвід не лежить мертвим вантажем, 

а використовується людством, яке розвивається й еволюціонує.  

Предметна хімічна компетентність студентів є складовою ключової 

компетентності у природничих науках і технологіях. Володіння хімічною 

компетентністю на рівні стандарту означає здатність студентів мислити і діяти з 



позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, сформованих у процесі 

навчання хімії.  

Предметна компетентність означена такими компонентами: знаннєвим 

(пізнавальним), діяльнісним (поведінковим) і ціннісним (мотиваційним). Отже, 

основним завданням кожного заняття має стати досягнення певного результату 

навчання, тобто набуття, формування чи розвиток студентом визначених 

навчальною програмою умінь, навичок, ставлень, цінностей. А відтак,  мають 

змінитися підходи до конструювання і проведення навчальних занять. Від трансляції 

готових знань викладач має перейти до методик, які дозволяють студентам 

самостійно добувати знання у ході навчальної діяльності; формувати уміння їх 

застосовувати у різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї або нові знання; 

висловлювати власну точку зору щодо певних процесів чи явищ тощо. 

Компетентнісний підхід у навчанні, на відміну від предметно зорієнтованого, 

передбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу хімії та інших предметів на основі 

провідних соціально й особистісно значущих ідей, що втілюються в сучасній освіті: 

уміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська відповідальність, ініціативність і підприємливість. Всі ці аспекти 

відображені в навчальній програмі на 2018-2019н.р. 

Головне гасло, яким керувалися укладачі нової навчальної програми: «Вивчаємо 

закономірності, а не окремі факти». 

Напрями роботи для досягнення мети: 

 викладання хімії як дисципліни, що забезпечує гармонійну адаптацію 

особистості в навколишньому світі, її соціальне становлення; 

 надання курсу  хімії дослідницько-проектної спрямованості, що реалізується 

через розвиток експериментальних умінь та навичок; 

  надання курсу хімії практичної спрямованості – формування  знань, умінь і 

навичок як одного з етапів підготовки студентів до самостійного життя; 

Шляхи реалізації: 

 впровадження хімічних знань прикладної спрямованості як в теоретичному 

змісті курсу, так і в експериментальній діяльності студентів; 

 під час розв’язування задач і завдань із реальними даними (виробничого і 

побутового характеру);  

 виконання міжпредметних навчальних проектів, роботи з різними джерелами 

інформації; 

 в позааудиторний час реалізація під час тематичних тижнів, участі в 

регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах (у тому числі дистанційних), 

предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях.  

Форми та методи: 



 Метод лабораторних  та практичних робіт. Метод лабораторних робіт 

(лабораторний метод) застосовують для проведення студентами дослідів, 

експериментів, спостережень за явищами, процесами переважно в умовах 

спеціальних лабораторій, кабінетів із застосуванням технічних засобів. Цей метод 

стимулює активність дій як на стадії підготовки до досліджень, так і в процесі його 

виконання. Він дає студентам можливість відчути себе учасниками, творцями 

досліду, експерименту, дослідження; сформувати діалектичні уявлення про явища, 

що вивчаються, підійти до їх розглядуй аналізу з різних точок зору, визначати інші, 

можливо, нетрадиційні шляхи проведення досліджень. 

 Значну частину лабораторної роботи займають спостереження та експеримент, 

у тому числі уявний. Уявний експеримент — це аналіз такої ситуації, якув принципі 

відтворити неможливо, тобто це форма мислення, в якій реальні моделі замінені 

ідеалізованими уявленнями про них. Можна сказати, що уявний експеримент — це 

програвання в людському розумі деяких ідеалізованих ситуацій. Він є ефективною 

зброєю реалізації прогностичної функції науки в умовах шкільного експерименту, 

що здійснюється у процесі лабораторної роботи. 

 Використання активних та інтерактивних технологій: групової роботи, 

проблемного навчання, дидактичних ігор, тренінгових занять тощо.  

 Створення проблемних ситуацій, розвиток критичного мислення, 

спостережливості і допитливості . 

 Застосування 3D-моделювання або методу віртуального експерименту. 

 Виконання навчальних проектів. 

 Розв’язування прикладних задач 

Вимоги до прикладних задач: 

1.Задачі повинні мати реальний практичний зміст 

2. Задачі повинні відповідати програмі 

3. Задачі повинні демонструвати практичне застосування хімічних ідей у різних 

галузях природознавства, зокрема в біології, екології, фізіології, медицині. 

4.Зміст задачі повинен викликати пізнавальний інтерес 

5. Поняття і терміни мають бути відомі або інтуітивно зрозумілі. 

 Викладач і студенти можуть пропонувати і власні теми. Проекти 

розробляються студентами індивідуально або в групах, викладач може надавати 

консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і методики дослідження, 

пошуку і збирання інформації, координувати хід виконання проекту. Проектна 

робота може бути теоретичною або експериментальною. Тривалість проекту – різна: 

від одного заняття (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року 

(довготерміновий). Результати досліджень студенти представляють у формі 

мультимедійної презентації, доповіді (у разі необхідності – з демонстрацією 

хімічних дослідів), моделі, колекції, буклету, газети, статистичного звіту, 



тематичного масового заходу, наукового реферату (із зазначенням актуальності 

теми, новизни і практичного значення результатів дослідження, висновків) тощо. 

Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально 

відведеному занятті або під час заняття з певної теми. Робота кожного виконавця 

проекту оцінюється за його внеском, індивідуально за критеріями, з якими студента 

ознайомлюють заздалегідь.  

 Упродовж  року студент обов’язково виконує один навчальний проект 

(індивідуальний або груповий) із предмета. Окрім цього, учні можуть брати участь і 

виконувати за бажанням кілька проектів.  

За основу я взяла вивчення і впровадження компетентісного підходу до системи 

освіти, яка відповідає вимогам часу і сприяє всебічному розвитку особистості та її 

кращій адаптації в умовах сучасного життя. 

Систему компетентностей в освіті складають такі компетентності, як: 

ключові-тобто надпредметні (міжпредметні) компетентності,які визначаються як 

здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, 

культуродоцільні види діяльності, ефективно розв'язуючи відповідні проблеми; 

загальногалузеві - їх студент набуває впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої 

освітньої галузі; 

предметні - їх студент набуває впродовж вивчення того чи іншого предмета . 

Сучасна педагогічна наука виділяє певні ключові компетентності, якими можна 

керуватись у своїй роботі - це: 

- вміння вчитися; 

- загальнокультурна компетентність; 

- громадянська компетентність; 

- соціальна компетентність; 

- здоров'язберігаюча компетентність; 

 - компетентність у застосуванні інформаційно-комунікативних технологій 

У своїй педагогічній практиці я намагаюсь приділяти увагу міжпредметним 

зв'язкам, вважаючи їх засобом для формування цілісної системи освіти. Під час 

вивчення будови атома чи властивостей газів обов'язково активізую опорні знання 

учнів з фізики; про негативний екологічний вплив речовин, про пожежну небезпеку 

чи отруйність деяких речовин - з біології та екології. Відносно новим напрямком в 

освіті є STEM-освіта. Так, спільно з викладачами фізики, математики, біології та 

екології розроблена робота «Використання стем-технологій при вивченні теми 

«Електричний струм». 

Активне застосування міжпредметних зв'язків на заняттях хімії є одним із 

ефективних засобів для формування ключових компетентностей особистості 

студента, і в першу чергу - вміння вчитися. Ця компетентність активізує пізнавальну 



діяльність, ініціативу особистості, сприяє раціональному використанню часу й 

навчальних засобів, дозволяє запобігти перевантаженню.   

З кожним роком українська освіта стає більш відкритою, усе частіше 

впроваджуються інноваційні методи, нові освітні проекти, навчальні курси. Одним 

із таких методів, що суттєво  збагачує навчальний процес нашої сучасної школи є 

метод навчальних проектів, використання якого змінює традиційний підхід до 

навчання. Це і являється наступним напрямом моєї роботи -  вивчення і 

застосування проектної діяльності учнів. Навчальні проекти, презентації – це дієвий 

засіб максимального наближення особистості до реального життя та залучення її до 

розв’язання конкретних завдань. Працюючи над проектом  у групі чи індивідуально, 

студент опиняється в середовищі, яке сприяє розвитку вмінь та навичок окреслення 

проблеми та визначення мети, збирання інформації, обговорення форми роботи й 

добір оптимальних шляхів її виконання та презентації.  Студенти зацікавились цим 

методом, тому що змінюється підхід до навчання, замість репродуктивного 

навчання, акцент переноситься на самостійну активну навчальну діяльність учнів. 

Викладач здійснює лише «підтримку» цієї діяльності, опосередковано керує нею, 

ставить перед студентами проблеми. Під час використання методу проектів 

формуються здібності виділяти важливе, ставити цілі, планувати діяльність, 

розподіляти функції, відповідальність, критично мислити, досягати значних 

результатів. Робота за методом проектів передбачає постановку певної проблеми й 

наступне її розкриття, чітке планування дій, розподіл ролей (під час групової 

роботи). Цей метод є ефективним у тому випадку, коли постановлено певне 

дослідне, творче завдання.  

Залучення студентів до культурної спадщини, пов'язаної з історією 

розвитку  науки і практики, історією відкриттів та біографіями видатних хіміків, 

сприяє формуванню у студентів загальнокультурної компетентності. Використовую 

біографічні відомості про вчених - хіміків Д. І. Менделеєва, О. М. Бутлерова і інших 

вчених, що зробили вагомий внесок у розвиток хімії. 

Перспективами подальшої роботи вбачаю у вдосконаленні методики реалізації 

компетентнісного підходу в процесі вивчення хімії. Вірю у те, що  студенти 

отримують необхідні знання для розумного використання хімічних речовин, 

забезпечення безпеки життєдіяльності в сучасному світі,  набудуть умінь діяти 

адекватно у певних ситуаціях і усвідомлюватимуть свою відповідальність за 

певну  діяльність. 

        Висновки. 

Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. Динамічні зміни 

життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження зумовлюють 

потребу в таких членах суспільства, які здатні гнучко і активно адаптуватися до 

нових вимог.  Викладач має бути не «транслятором» інформації, а організатором 



діяльності , спрямованої на виконання навчальних завдань. Тобто як би активно 

викладач не намагався викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечив 

активну діяльність студентів, процес навчання фактично не буде функціонувати. Що 

різноманітнішою є навчальна діяльність, то більшою розвивальною функцією 

наповнюється процес навчання.  Дидактичні можливості конкретних тем курсу хімії 

дають змогу проводити цілеспрямовану ефективну роботу з формування всіх 

основних груп компетентностей.  

ДОДАТОК А 

Деякі цікаві факти про хімію 

 Історія газованих напоїв ведеться від 1767 року, коли англійський хімік Джозеф 

Прістлі запропонував насичувати води вуглекислим газом. 

 Назва речовини миш'як походить від слова «миша», оскільки оксид As2O3 

застосовувався як отрута для гризунів. 

 Михайло Ломоносов увів до мовлення безліч нових слів, серед яких, зокрема, і 

«кислота». 

 У 1404 році парламент Англії видав постанову, якою забороняв алхімікам 

здійснювати перетворення з метою отримання золота і срібла. 

 Гелій — єдиний хімічний елемент, що був спершу відкритий поза межами 

Землі. 

 У людському тілі міститься близько 0,2 міліграма золота. 

 «Батьком» сучасної хімії вважається Антуан Лоран Лавуазьє, котрий 

кардинально змінив уявлення про хімічні процеси і відкинув панівну до того теорію 

флогістону. 

 Хімічний елемент Астат є одним з найменш розповсюджених — на Землі його 

загальна кількість не перевищує 28 грамів. 

 Платина отримала свою назву від срібла (ісп. plata) і деякий час була 

дешевшою за нього. … 

 поверхня Марсу має червонуватий відтінок через наявність у його породах 

значної кількості оксиду Fe2O3? 

 слово «натрій» ввів у XVIII столітті російський хімік Герман Гесс, а до того 

часу метал називали на західний манер — содій? 

 в одній тонні морської води міститься близько 7 мг золота? 

 Гелій, на відміну від решти благородних газів, має типове для металів 

закінчення -ій, оскільки першовідкривач Норман Лок'єр помилково прийняв його за 

елемент-метал. 

 У деяких наукових товариствах хіміки відзначають День моля — неофіційне 

свято на честь хімічної одиниці моль. Святкування триває 23 жовтня з 6:02 ранку до 

6:02 вечора (18:02), оскільки один моль приблизно дорівнює 6,02·1023 молекул. 
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