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Хімія 

Разом з іншими природничими предметами хімія реалізує мету загальної середньої 

освіти - розвиток особистості, формування у школярів наукового світогляду, інформаційних і 

соціальних компетентностей учнів.  

У 2006/2007 н. р. кількість годин на вивчення хімії у 8-11 класах залишається 

незмінною порівняно з попереднім навчальним роком. Чинними є навчальні програми: 

«Хімія, 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів» (К.: Шк. світ, 2001). 

Профільне навчання у старшій школі здійснюють за програмами: «Хімія, 10-11 класи. 

Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів (К.: Пед. преса, 2004; 

журнал «Біологія і хімія в школі» - 2004. - № 1). У спеціалізованих навчальних закладах з 

поглибленим вивченням хімії використовують програму: «Хімія, 8-11 класи. Програми для 

спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням хімії» (К.: Шкільний світ, 2001), із 

розрахунку 5 годин на тиждень у 8-9 класах, по 3 години на тиждень - у 10 класі і по 4 - 

години - в 11 класі. Для організації навчання у вечірніх (змінних) школах використовують 

програму для вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи «Хімія 8-11 класи» (К.: Пед. преса, 

2006; журнал «Хімія». - К.: Основа. 2006. №13-14). 

Одним із шляхів поліпшення якості освіти є здійснення її моніторингу. Для створення 

передумов участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях якості природничо-

математичної освіти у травні 2005 року вперше учні 8 класів понад 150 шкіл нашої країни 

розв’язували завдання з математики та природничих дисциплін, зокрема з хімії. Такі 

завдання пропонувалися їхнім одноліткам в інших країнах світу, за методикою міжнародного 

дослідження TIMSS. Дослідження проводили Міністерство освіти і науки спільно з 

Академією педагогічних наук України та Центром тестових технологій. 

Згідно з процедурою проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти 

учням 8 класу було запропоновано 2 варіанти тесту, розрахованого на 90 хвилин. Кожний 

варіант складався з 78 завдань, представлених у двох зошитах. Завдань хімічного змісту або 

таких, що вимагали застосування знань з хімії, до зошитів було включено 12. Водночас 

окремі завдання за своїм змістом можна віднести до різних галузей знань (навчальних 

предметів). Наприклад, завдання про будову речовини можна вважати і хімічними, і 

фізичними, а про колообіг речовин - і хімічними, і біологічними, оскільки ці розділи 

вивчаються в обох цих навчальних предметах. Як приклад таких завдань можна навести: 

«Тварини й рослини складаються з великої кількості різних хімічних елементів. Що 

відбувається з цими хімічними елементами після смерті тварин і рослин?»; варіанти 

відповідей: вони вмирають разом з тваринами і рослинами; випаровуються в атмосферу; 

повертаються назад у середовище;перетворюються в інші елементи.  

Більшість завдань тесту (9) - з вибором однієї правильної відповіді, 3 завдання - з 

вільно конструйованою відповіддю, що дозволило перевірити не лише знання учнями 

фактологічного матеріалу, а й вміння аргументувати відповідь, пояснювати явища. 

Деякі завдання перевіряли загальнонавчальні уміння, такі як робота з інформацією, 

проведення спостережень, планування експерименту, збирання та аналіз даних, 

інтерпретація отриманих результатів. Наприклад: «Хлоридна кислота (HCl) забарвлює 

фіолетовий лакмусовий папірець у червоний колір. Якщо змішати в певній пропорції ці 

розчини, то фіолетовий лакмусовий папірець, уміщений в суміш, що утворилася, не змінить 

свого кольору. Поясніть, чому лакмусовий папірець не змінює свого кольору в суміші цих 

розчинів». А виконання завдань, пов’язаних з екологічними та соціальними проблемами 

потребували від учня не тільки хімічних знань, а й уміння орієнтуватися в соціальному 

середовищі. Що й продемонструвала майже половина учнів, які слушно вважають, що 

зменшенню забруднення повітря в місті безпосередньо сприятиме користування 

громадським транспортом замість власних автомобілів. Неправильно відповіли на це 



запитання 55 відсотків учнів: з них 38 відсотків запропонували використовувати матеріали, 

які піддаються біологічному розкладу, 15,4 відсотка обрали варіант переробки паперових 

відходів, 1,6 відсотка вважають зменшення звуку телевізора достатнім для розв’язання 

проблеми забруднення повітря. Не змогли відповісти на це запитання 3,3 відсотка учнів.  

За результатами моніторингу майже третина учнів продемонструвала належні 

фактологічні знання, більш як половина з них виявила розуміння суті основних хімічних 

понять, закономірностей перебігу хімічних реакцій та вміння застосовувати набуті знання у 

стандартних пізнавальних ситуаціях. Проте виявилося, що у переважної більшості школярів 

недостатньо сформовані дослідницькі вміння, практичні навички використання знань у 

життєвих ситуаціях, здатність робити обґрунтовані висновки на основі аналізу хімічних 

явищ. 

Так, результати перевірки розуміння різниці між чистою речовиною і сумішшю 

показали, що лише 27,3% учнів розуміють різницю між чистою речовиною (цукор) та 

сумішшю (дим, молоко, фарба). Третина учнів помилково вважають чистою речовиною дим, 

16,8% - молоко, 2,3% - фарбу. А 20,3% учнів взагалі не дали відповіді на це запитання. 

Особливі труднощі в учнів викликали завдання відкритого типу, які вимагали 

продемонструвати вміння використовувати знання в ситуаціях, наближених до життєвих. 

Так, лише 8,4% учнів описали правильний метод для одержання питної води з морської: 

кип’ятіння і випарювання для розділення солі та води; збирання дистильованої води 

(конденсація). Серед неправильних відповідей найчастіше траплялися пропозиції розділення 

суміші солі та води шляхом фільтрування (наприклад, крізь пісок). 

Певні труднощі в учнів викликали також завдання, пов’язані з: інтерпретацією даних, 

представлених у схемах і рисунках; використанням наукових методів спостереження; 

класифікацією; порівнянням; формулюванням гіпотез і висновків; плануванням 

експерименту й проведенням дослідження. 

Водночас із дослідженням навчальних досягнень учнів у межах моніторингу 

проводилося й анкетування учнів і вчителів з метою виявлення соціальних і педагогічних 

чинників, які впливають на результативність навчання. Анкетування дало можливість 

проаналізувати залежність успішності від обсягу домашніх завдань та частоти проведення 

самостійних чи контрольних робіт. Так, наприклад, понад 70% учителів хімії вважають, що 

на виконання домашнього завдання учень має витрачати до 30 хвилин. У тому, що на цей 

вид роботи учень має витратити понад 60 хвилин, переконані тільки 0,5 % викладачів. При 

цьому середній рівень успішності виявляється найвищим, приріст складає лише 0,8 %. А при 

подальшому збільшенні часу на виконання домашнього завдання середній рівень успішності 

учнів знижується. Тобто при визначенні обсягу домашніх завдань необхідно враховувати, що 

час на їх виконання має бути в межах 30-40 хвилин.  

Дослідження також виявило залежність рівня знань учнів від систематичності та 

форми домашніх завдань. Так, значна частина учителів майже завжди включають задачі та 

вправи до змісту домашнього завдання, урізноманітнюють його питаннями творчого 

характеру. Близько 7 % учителів регулярно пропонують учням як домашнє завдання 

добирати матеріал і готувати на його основі повідомлення. Рівень успішності учнів при 

цьому вищий. Значно підвищують рівень успішності учнів також завдання на пошук 

прикладів використання вивченого матеріалу в повсякденному житті. Такі завдання 

пропонують більш як половина вчителів. Учні (1,1 %), яким ніколи не дають завдання 

зазначеного змісту, мають найнижчий рівень успішності. 

Як свідчить анкетування, більше 60 % учителів приблизно кожні два тижні проводять 

самостійні чи контрольні роботи. Але це незначною мірою впливає на рівень успішності. 

Найвищий (у середньому) рівень успішності виявляють учні, з якими вчителі (їх близько 30 

%) проводять самостійні чи контрольні роботи раз на місяць. 

Анкетування показало, що перевантаження учнів самостійними та контрольними 

роботами негативно позначається на їхніх навчальних досягненнях і емоційному стані. 

Кількість обов’язкових письмових контрольних робіт згідно з вимогами програми 

залишається незмінною і становить дві на рік для кожного класу.  



Значний потенціал у підвищенні інформативності уроків із хімії міститься у 

використанні комп’ютерної техніки. Але лише 12% учителів зазначили, що вони 

використовують комп’ютер у навчальному процесі. Цей показник є найнижчим серед 

учителів природничих дисциплін. Хоча слід зазначити, що саме з хімії за останній час 

розроблено найбільшу кількість навчальних комп’ютерних програм. Серед них - педагогічні 

програмні засоби: «Бібліотека електронних наочностей. Хімія 8-9 та 10-11 класи», 

розроблені компанією «Квазар-Мікро», «Віртуальна хімічна лабораторія» та інші, які нині 

апробуються в навчальних закладах. Ці програмні засоби дозволяють учителю самостійно 

конструювати урок, включаючи до його змісту демонстрації, проведення віртуальних 

експериментів, перевірку знань та умінь учнів.  

Доступ до INTERNETу має ще менше вчителів. Це джерело інформації дало б 

можливість знайомити учнів із сучасними науковими дослідженнями, цікавими фактами з 

світу хімічних знань. Рекомендуємо учителям наступні інтернет-сайти: Європейського 

журналу для вчителів природничих дисциплін «Science in school» - www.scienceinschool.org, 

Віртуальної хімічної лабораторії творчої групи Єльникової - http://www.elnik.kiev.ua/ та 

інші, Хмельницького національного університету - http://library.tup.km.ua/.  

Опитування вчителів засвідчило вкрай недостатню кількість навчально-методичної 

літератури з предмета. Протягом 2006 року міністерством рекомендовано лише декілька 

нових навчально-методичних посібників. Серед них: «Методика і техніка демонстраційного 

хімічного експерименту у загальноосвітній школі», авт. Грабовий А. К., «Групова робота 

учнів на семінарських заняттях з хімії у 8-9 класах», авт. Ярошенко О. Г., Блажко О. А., 

«Збірник задач з хімії» авт. Романишина Л. М., Пиріг Г. М., Грицюк А. С., збірник, 

підготовлений фахівцями Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної 

освіти педагогічних кадрів Речицьким О. Н. і Юзбашевою Г. С. «Факультативні курси для 

учнів спеціалізованих 10-11 класів хіміко-біологічного профілю».  

Значна робота щодо розроблення та видання навчально-методичного забезпечення 

проводиться й у більшості регіонах. Так, наприклад, останнім часом у Закарпатській області 

підготовлено цікавий навчальний посібник «Хімічні олімпіади на Закарпатті», авт. В. І. 

Староста, В. Г. Лендел та багато інших.  

На якість освіти значною мірою впливають форми організації навчального процесу. 

Водночас, як показало анкетування учнів і вчителів, найпоширенішою формою уроку 

залишається лекційна. Понад 30 % учнів визначили свою роль на переважній більшості 

уроків як «пасивних слухачів». Водночас майже 20% учнів ніколи не проводять хімічних 

експериментів, лише 25% учнів зазначили, що учитель пов’язує вивчене з повсякденним 

життям на кожному уроці. Через це у дітей виникли труднощі у виконанні завдань, які 

потребують застосування набутих знань і навичок у певних життєвих ситуаціях, проведенні 

елементарного дослідження чи обробки одержаних даних. 

Результати моніторингу дають підстави зробити висновки про те, що у 2006/2007 

навчальному році слід посилити практичну спрямованість змісту хімічної освіти, 

акцентуючи увагу на вивченні явищ, процесів, об’єктів, речовин, з якими стикаються учні у 

повсякденному житті; більш широко використовувати методики навчання, спрямовані на 

інтелектуальний розвиток учнів; посилити увагу до формування загальнонавчальних і 

інтелектуальних умінь; формувати уміння працювати з різними джерелами інформації; 

збільшити увагу до виявлення в учнів помилкових уявлень, установлення причин їхнього 

виникнення, ширше впроваджувати коригувальну методику навчання; удосконалювати 

систему контролю навчальних досягнень шляхом використання завдань, які перевіряють 

різні види діяльності; збільшити  

частку завдань на застосування знань для пояснення явищ повсякденного життя; 

використовувати різноманітні за формою перевірні завдання, зокрема такі, що подають 

інформацію у вигляді рисунків, схем, таблиць, графіків і діаграм. 

Детальніше результати моніторингу висвітлено у статті Лашевської Г. А., Титаренко 

Н. В. «Результати дослідження якості хімічної освіти» («Біологія і хімія в школі» - 2006. - № 

1. - С. 8). 



Водночас неабиякі труднощі в учнів викликала сама робота із завданнями у тестовій 

формі та правильне заповнення бланку відповідей. Труднощі у виконанні завдань у тестовій 

формі виникають також і в учасників всеукраїнських олімпіад. З огляду на запровадження у 

країні системи незалежного зовнішнього оцінювання, вчителям слід ширше на уроках хімії 

використовувати різні види завдань у тестовій формі: альтернативні; з вибором однієї 

правильної відповіді; з вибором декількох правильних відповідей; на встановлення 

відповідності; на визначення правильної послідовності; завдання відкритого типу з короткою 

стандартизованою відповіддю (написання числа, формули речовини, рівняння реакції, слова, 

формули для обчислення тощо).  

Робота з такими завданнями вимагає від учнів вільного орієнтування у варіантах 

відповідей, уміння їх аналізувати та швидко вибирати правильні. Це зумовлює необхідність 

формування у школярів умінь раціональної організації роботи з тестом.  

Одним з пріоритетних завдань шкільної хімічної освіти залишається набуття учнями 

експериментальних умінь. Недостатнє забезпечення кабінетів хімії засобами навчання 

призвело до часткового скорочення хімічного експерименту. Це є однією з причин існування 

прогалин у хімічних знаннях школярів: результати моніторингу виявили недостатню 

компетентність восьмикласників щодо питань, пов’язаних з експериментальним методом 

вивчення хімічних явищ. 

Досвід роботи вчителів, представлений на Всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 

2006» у номінації «хімія», засвідчує підвищення результативності уроку при проведенні 

експерименту, в тому числі й ужиткового. Так, заслуговує на увагу та поширення досвіду 

використання хімічного експерименту на уроках хімії переможця конкурсу Париша О. М. 

(Донецька область), лауреатів та учасників конкурсу: Гупаленко Г. С. (Рівненська область), 

Ніколенко Л. Г. (м. Київ), Микитенко І. В. (Київська область), Кудіної Л. А. (Чернігівська 

область) та інших.  

Поліпшенню якості хімічної освіти сприяє уміле поєднання урочної та позаурочної 

роботи з хімії. Ознайомлення з досвідом роботи кращих учителів дозволяє виділити 

найпоширеніші форми такої роботи. Це хімічні театри, які вдало організовує заслужений 

учитель Автономної Республіки Крим Мясников В. В., хімічні «КВК», «брейн-ринги» тощо. 

Останніми роками набувають особливої популярності турніри юних хіміків, які значно 

розширюють науковий світогляд учасників, формують уміння працювати з додатковими 

джерелами інформації, вести наукову дискусію, працювати у команді. У цьому навчальному 

році відбудеться вже XIV Всеукраїнський турнір юних хіміків. Йому передує проведення 

обласних, районних, міських турнірів. Доцільно таку форму роботи проводити й на рівні 

навчальних закладів. 

 


