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Мета статті – висвітлити питання теорії і практи-
ки модернізації навчального хімічного експеримен-
ту. Насамперед розглянемо категорії, по в’язані з 
проблемою дослідження – модернізацією навчаль-
ного хімічного експерименту. У Великому тлумач-
ному словнику сучасної української мови термін 
«модернізація» означає вдосконалення відповідно 
до сучасних вимог [8, с. 683]. Аналіз літературних 
джерел [10; 13; 14; 16; 17; 29] засвідчує, що одним 
із напрямів удосконалення методики організації і 
проведення навчального хімічного експе рименту є 
посилення його дослідної функції.

Забезпечити розвиток учнів у процесі навчання 
хімії, на думку Ю.В. Суріна, можливо на основі впро-
вадження у навчально-виховний процес методич-
ної системи проблемно-розвивального навчання 
[31]. Складовими цієї системи є: 1)  програмне за-
безпечення розвивального експерименту (банк 
нестандартних дослідів); 2)  методика проведення 
дослідів (поєднання ілюстративної, проблемної та 
дослідницької форм експерименту, стандартних 
(типових) і нестандартних дослідів); 3) проблемно-
розвивальний практикум (удосконалення дослід-
ницьких умінь учнів).

Методика проблемно-розвивального навчання 
хімії передбачає систематичне застосування на уро-
ках, факультативних та позакласних заняттях нових 
нестандартних дослідів, що сприяють створенню 
неочікуваних проблемних ситуацій, виникненню 
інтересу до предмета і розширенню наукового кру-
гозору учнів. За такої методики навчання школярі 
постійно залучаються до розв’язання проблем-
них ситуацій різного рівня складності з опорою на 
конкретне джерело знань – хімічний експеримент. 
Учитель при цьому стає консультантом, застосовує 
різноманітні методи активного навчання – про-
блемний виклад матеріалу, евристичний, дослідни-
цький методи або їх поєднання.
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питання його методики, пов’язані з формуванням теоретичних знань з 
хімії, теорією і практикою навчання органічної хімії, груповою формою 
навчальної діяльності школярів, реалізацією факультативних курсів, 
спецкурсів, профільного навчання хімії тощо. Водночас проблема модер-
нізації навчального хімічного експерименту в загальноосвітніх навчаль-
них закладах ще не була предметом цілісного, системного дослідження.

У пошуковій ситуації учні виконують функції 
активних учасників пізнавального процесу: фор-
мулюють проблеми, обґрунтовують гіпотези, скла-
дають план теоретичної або експериментальної їх 
перевірки, виконують дослідження, здійснюють 
самостійні висновки. Ознайомлюючись з новими 
варіантами взаємодії речовин в умовах проблем-
них ситуацій, вони досягають нового рівня в ро-
зумінні цих властивостей. У контексті моделювання 
різноманітних напрямів перебігу хімічних реакцій, 
що проводиться на основі проблемних дослідів, 
забезпечується розвиток мислення, посилюється 
інтерес до науки.

Для прикладу розглянемо застосування про-
блемно-розвивальних дослідів під час вивчення 
хімічних властивостей солей, зокрема їх взаємодії з 
металами. Тут увага учнів спрямовується на те, що 
не всі метали реагують з розчинами солей, а лише 
ті, які у витискувальному ряду розташовані лівіше 
від металу, що входить до складу солі. Як констату-
вальний факт, виконується стандартний (типовий) 
лабораторний дослід взаємодії заліза з розчином 
купрум (ІІ) сульфату і моделюється процес:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Проблемно-розвивальними в цьому випадку 
будуть досліди щодо взаємодії ферум (ІІІ) нітрату зі 
сріблом (залишок від реакції «срібного дзеркала») 
та ферум (ІІІ) хлориду з міддю.

Виконуючи проблемні досліди, учні, поряд зі 
стандартною моделлю перебігу реакції між мета-
лом і розчином солі, виробляють нову модель хіміч-
ного процесу, що характеризує властивості солей, у 
даному випадку – окислювальні властивості сполук 
Fe3+:

Ag + Fe(NO3)3 = AgNO3 + Fe(NO3)2
Cu + 2FeCl3 = CuCl2 + 2FeCl2
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Отже, використовуючи проблемні досліди в 
поєднанні з підвищеним рівнем застосування тео-
ретичних знань, школярі здобувають нові знання, 
вдосконалюють практичні вміння і навички, забез-
печуючи їх подальший розвиток.

Дослідженнями Д.С. Ісаєва доведено, що забез-
печити розвиток учнів можливо, використовуючи 
систему тематичних практикумів дослідницького 
характеру [16; 17]. Всі роботи практикуму мають до-
слідницький характер, а чимало з них дають змогу 
реалізувати індивідуальний, диференційований 
підхід (є кілька варіантів завдань і техніки вико-
нання). У кожному практикумі є роботи, за допомо-
гою яких можна здійснювати вивчення нового ма-
теріалу, узагальнення, систематизацію та контроль 
знань. Під час переходу від одного виду практику-
му до іншого відбувається поступове зростання 
частки самостійної роботи, ускладнення техніки 
виконання робіт та хімічних розрахунків. Кожний 
практикум складається з 5–6 практичних робіт. 
Так, для учнів 9-го класу він охоплює такі практичні 
роботи: 1.  Визначення хімічної активності кислот і 
порівняння зі ступенем їх дисоціації. 2. Визначення 
твердості води. 3. Добування та дослідження влас-
тивостей амфотерних гідроксидів. 4.  Дослідження 
окисно-відновних властивостей гідроген перокси-
ду. 5. Вивчення адсорбції оцтової кислоти різними 
адсорбентами.

Методика проведення практикумів, за Д.С. Ісає-
вим, передбачає такі етапи: 1)  розподіл учнів за 
групами змінного складу (4–5 учнів з різним рівнем 
успішності); 2)  інструктаж щодо завдань, порядку 
виконання робіт, правил оформлення результатів 
дослідження, правил безпеки; 3)  обладнання кабі-
нету відповідно до кількості і особливостей робіт 
дослідницького характеру (опис робіт та необхід-
не обладнання); 4)  кругова система роботи груп 
змінного складу; 5)  експериментальне виконання 
роботи, фіксування її результатів; 6)  узагальнення 
результатів практикуму – конференція (доповіді 
груп: назва і мета роботи, методика експерименту, 
результати, висновки).

Тож упровадження в навчальний процес ме-
тодичної системи розвивального навчання хімії, 
прогностичної діяльності учнів, дослідницьких 
практикумів сприяє активізації їхньої пізнавальної 
діяльності, формуванню позитивної мотивації та 
розвитку інтересу до вивчення предмета, дослідни-
цьких експериментальних умінь тощо.

У процесі дослідження з’ясовано, що однією із 
провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є її 
спрямування на технологізацію предметного на-
вчання [7; 21; 28]. Технологія навчання перед бачає 
не лише чітку організацію і раціональне матеріаль-
не та методичне забезпечення цього процесу, а й 
гнучке управління діяльністю його учасників для 
досягнення заданого результату. Аналіз науко-
во-методичної літератури [7; 32] засвідчує, що в 
навчанні хімії використовуються найбільш поши-
рені технології навчання: групове індивідуальне 

навчання на основі опорних схем-конспектів, ди-
дактичної гри, особистісно орієнтована технологія. 
З огляду на це дослідження було спрямоване на по-
шук взаємозв’язків технологій навчання та хімічно-
го експерименту.

Як зазначає О.Г.  Ярошенко, групова навчальна 
діяльність школярів – це сукупна навчальна діяль-
ність невеликих за складом груп, які діють у межах 
одного класу [33, с. 18]. За такої форми організації 
навчальної діяльності вчитель ставить загальну 
мету і визначає конкретні завдання для тимчасо-
во створених в класі груп учнів. Він визначає різні 
або однакові завдання для спільної внутрішньогру-
пової роботи, обмежуючи певним лімітом часу і 
спостерігаючи за ходом роботи. Організація групо-
вої навчальної діяльності з виконання учнівського 
експерименту відбувається на основі інструкцій, 
розроблених учителем хімії. Такі інструкції охоп-
люють загальногрупові завдання, формулювання 
мети та послідовних індивідуальних завдань, які 
обов’язково обговорюються в групі. Наприкінці 
інструкції учням пропонується зробити висновок. 
Практика доводить, що групова робота об’єднує 
дітей у ланки по дві або чотири особи. Учитель здій-
снює загальне керівництво [6].

Дослідженнями О.Г.  Ярошенко [33] доведено, 
що групова діяльність учнів під час виконання 
практичних робіт може бути як однорідною, так і 
диференційованою. Так, на практичних заняттях з 
добування речовин і вивчення їхніх властивостей 
всі групи виконують однакове, однорідне завдання. 
Навчальна діяльність полягає в тому, що кожна гру-
па самостійно виконує практичну роботу.

Для організації діяльності гомогенних навчаль-
них груп школярів на практичних заняттях з хімії ви-
користовуються диференційовані експерименталь-
ні завдання, що відрізняються рівнями складності: 
полегшений варіант – завдання для гомогенних 
груп учнів з низьким рівнем навчальних досягнень; 
варіант середньої складності розрахований на ви-
конання учнями з середнім рівнем навчальних до-
сягнень; варіант підвищеної складності придатний 
для виконання малими групами, у складі яких учні з 
високим рівнем навчальних досягнень [33, с. 88–89].
Диференційований підхід до виконання практич-
них робіт, як показує практика, створює сприятливі 
умови для активізації пізнавальної діяльності кож-
ного учня. Вони працюють з інтересом, встигають 
виконати завдання і скласти звіт про виконану ро-
боту в класі. 

Ми поділяємо думку Д.С. Ісаєва, що дидактична 
гра – це спеціально створена гра, під час якої реалі-
зуються навчальні та ігрові цілі, що здійснюються в 
межах ігрових правил і за відповідним сюжетом [15, 
с. 50]. Практика засвідчує, що структура навчаль-
ного процесу із застосуванням дидактичної гри 
має декілька етапів: 1)  підготовчий (підготовка до 
гри вчителя та учнів); 2) організація та проведення 
гри: а)  створення ігрової проблемної ситуації; 
б)  хід гри; в)  підбиття підсумків гри та оцінювання 
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її результатів. Дидактичні ігри використовуються 
як на уроках, так і на позакласних заняттях з хімії. 
У практиці роботи вчителів широко застосовують-
ся сюжетні ігри – рольові, ігри-подорожі, ігри-зма-
гання. Серед дидактичних ігор з використанням 
хімічного експерименту популярності набули такі 
ігри-змагання, як «Хто швидше», «Лабораторія екс-
прес-аналізу», «Конструктор хімічних приладів» 
тощо. Варто зазначити, що ігрова діяльність інтен-
сифікує процес засвоєння нових знань, формуван-
ня і розвиток умінь та навичок з хімії. Позитивні 
емоції, які виникають у процесі ігрової діяльності, 
сприяють запобіганню перевантаження учнів, за-
безпечують формування комунікативних та інте-
лектуальних умінь.

Аналіз літературних джерел [5; 11] показує, що 
одним із напрямів удосконалення методики про-
ведення практичних робіт з хімії є використан-
ня опорних конспектів. У педагогічній літературі 
опорний конспект розуміють як побудований за 
спеціальними принципами наочний засіб, у якому 
стисло зображено змістові елементи навчального 
матеріалу, що зберігають властивості конспекту, з 
використанням смислових опор (символи, знаки, 
рисунки). На думку дослідників, опорні конспекти 
практичних робіт з хімії поліпшують техніку їх ви-
конання. За такими конспектами учні, як по пунк-
тах плану, можуть і самостійно виконувати запро-
понований експеримент. Розглядаючи опорний 
конспект після пояснення досліду вчителем, учень 
мислено здійснює аналогічні дії, при цьому активі-
зуються рефлекторні зв’язки між клітинами зоро-
вого та рухового аналізаторів. Маючи його перед 
собою, він може заздалегідь уточнити незрозумілі 
моменти в постановці експерименту, включаючи 
і можливі помилки. У методичній літературі опи-
сані способи складання опорних конспектів з хімії. 
Ми поділяємо думку дослідників про їх активізую-
чу роль у навчанні хімії. Опорні конспекти можуть 
бути використані учителем хімії як символічні засо-
би навчання.

Аналіз науково-методичної літератури засвід-
чує, що останнім часом під час проведення на-
вчального хімічного експерименту широкого за-
стосування набули комп’ютерні технології [4; 9; 
12; 28]. Дослідники виділяють такі найбільш ефек-
тивні напрями їх застосування: 1)  моделювання 
хімічних процесів і явищ; 2) контроль та оброблен-
ня даних хімічного експерименту; 3)  програмна 
підтримка курсу (використання відеоматеріалів); 
4) використання віртуального (імітаційного) експе-
рименту. В умовах шкільних хімічних кабінетів за-
стосовуються переважно два останні з наведених 
напрямів.

Демонстрацію відеофрагментів можна засто-
совувати на різних етапах процесу навчання хімії. 
Під час вивчення нового матеріалу комп’ютерна 
демонстрація може бути засобом: а)  створення 
проблемної ситуації; б)  перевірки сформульова-
ної гіпотези і підтвердження знань, одержаних від 

учителя або підручника; в)  одержання знань без-
посередньо із демонстраційного досліду. Під час 
удосконалення знань та умінь передбачається пов-
торна демонс трація з метою уточнення умов пере-
бігу хімічних реакцій та виконання завдань і вправ. 
Як ствер джують дослідники, бажаний педагогічний 
ефект демонстрування відеофрагментів досягаєть-
ся завдяки поєднанню їх з іншими методами та за-
собами навчання – реальні демонстраційні та лабо-
раторні досліди, самостійна робота з підручником, 
моделювання, використання таблиць тощо [4, с. 57].

Віртуальні досліди можуть бути використані для 
ознайомлення учнів з технікою виконання  екс пе-
рименту, хімічним посудом та обладнанням у кабі-
неті хімії або вдома. Це допомагає їм краще підготу-
ватися до проведення подібних дослідів в реальних 
умовах. Проведення віртуальних експериментів 
дає змогу учням оволодіти навичками запису спос-
тережень, складання звітів та їх аналізу. Водночас 
наявні в літературі узагальнення свідчать про не-
однозначність впливу самостійної взаємодії учнів з 
віртуальним середовищем на зростання та стійкість 
пізнавальної мотивації до експерименту в реальних 
умовах. Доведено, що попередня підготовка учнів 
до уроків з використанням віртуальних хімічних 
лабораторій суттєво зменшує середнє значення ко-
ефіцієнта інтересу до реального експерименту [12].

З метою вдосконалення організації самостійної 
роботи учнів під час проведення практичних робіт 
з хімії набули застосування зошити для практич-
них робіт з друкованою основою [20; 26]. Технологію 
створення та використання таких зошитів у навчан-
ні хімії досліджувала А.М.  Лікарчук [19]. Практичні 
роботи в зошитах з друкованою основою струк-
туровані так: номер роботи, дата виконання, тема, 
мета, обладнання, реактиви, правила техніки без-
пеки, опис дослідів, висновки. Техніка виконання 
дослідів супроводжується малюнками та схемами. 
Виконавши практичну роботу, учні самостійно за-
писують спостереження, рівняння реакцій, виснов-
ки у робочі зошити. 

Впровадження профільного навчання хімії в 
загальноосвітніх навчальних закладах зумовлює і 
специфіку хімічного експерименту – профільність. 
Використовуючи літературні джерела [1–3], охарак-
теризуємо особливості хімічного експерименту в 
гуманітарних та фізико-математичних класах.

Зміст курсу хімії для класів гуманітарного про-
філю охоплює інваріантне ядро (основні хімічні по-
няття, закони, теорії, факти) і варіативну, гуманітар-
ну оболонку. Гуманітарна оболонка має історичне, 
екологічне та практичне спрямування. Курс хімії 
гуманітарного профілю передбачає таке органічне 
поєднання гуманітарного і хімічного матеріалу, за 
яким гуманітарні знання стають своєрідним «про-
сякненням» основного хімічного змісту.

Історичний екскурс дозволяє моделювати або 
реконструювати історичний дослід, історію його 
відкриття. Вчитель та учні перевтілюються в учас-
ників процесу відкриття, вони ніби відтворюють 
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історичну реальність. У такий спосіб відбувається 
розуміння того, що досягнення сучасної хімічної на-
уки – результат тривалого її розвитку. Екологічний 
компонент передбачає демонстрацію впливу ре-
човин на довкілля. Такий підхід сприяє формуван-
ню екологічної культури. Практичне спрямування 
курсу хімії дає змогу показати значущість хімічних 
знань у повсякденному житті.

Особливість гуманітарної оболонки курсу хімії 
для класів гуманітарного профілю зумовлює спе-
цифіку хімічного експерименту. Є.Я.  Аршанський 
[2] виокремив вимоги до відбору змісту дослідів з 
хімії для учнів гуманітарних класів. Досліди мають 
бути: 1) ефектними і сприяти формуванню інтересу 
до навчального матеріалу; 2) ілюструвати теоретич-
ний матеріал, що вивчається, сприяти формуванню 
хімічних понять; 3) моделювати процеси, що відбу-
ваються в природі або імітувати екологічні ситуації; 
4)  показувати практичне значення окремих речо-
вин, їхні фізичні та хімічні властивості; 5) відтворю-
вати хімічний експеримент на основі історичного 
матеріалу (історичні хімічні досліди) [там само, 
с. 63–64]. У зв’язку з цим інструкції до проведення 
дослідів охоплюють гуманітарний компонент, що, 
не перевантажуючи опис досліду, має надати йому 
історичне, екологічне або практичне спрямування.

Хімічний експеримент у класах фізико-матема-
тичного профілю повинен будуватися на міжпред-
метних зв’язках хімії та фізики, з використанням 
фізичних методів дослідження речовин [3]. До 
того ж, він має бути кількісним, передбачати вико-
ристання математичних методів оброблення його 
результатів.

В умовах екологізації хімічної освіти зростає 
роль екологізованого хімічного експерименту. 
У методичній літературі [18; 22–24; 27] висвітлю-
ються питання екологічної освіти учнів у процесі 
шкільного хімічного експерименту, рекомендації 
щодо роботи з найбільш шкідливими речовинами, 
відомості про регенерацію речовин та переробки 
відходів. Окрім того, дослідники виокремлюють 
основні напрями екологізації навчального хіміч-
ного експерименту: 1)  розроблення екологічно 
безпечного експерименту; 2)  використання його 
для пояснення природних процесів і явищ; 3) зна-
чення аналітичних методів для визначення стану 
довкілля; 4) переробка й утилізація відходів хіміч-
них дос лідів.

Практика засвідчує, що екологічна безпечність 
хімічного експерименту тісно пов’язана з питанням 
безпеки та охорони праці вчителя й учнів. Для без-
печного його проведення готують набори розчинів 
різної концентрації. Безпечне виконання лабора-
торних дослідів та практичних робіт, передбачених 
програмою, реалізується під час роботи з малими 
кількостями речовин [25]. Демонстраційний хіміч-
ний експеримент удосконалюють за допомогою 
приладів – замкнутих систем, завдяки яким дося-
гається його наочність, безпечність, надійність, 
простота [30].

Екологічне спрямування має експеримент, що 
використовується для пояснення природних про-
цесів і явищ, надзвичайних ситуацій. До такого екс-
перименту можна віднести досліди, які, наприклад, 
моделюють способи очищення природної води, 
стічних вод від забруднювачів. Знання якісних реак-
цій на неорганічні та органічні сполуки є базовими 
в аналітичних методах визначення стану довкілля.

Однією із форм організації діяльності учнів щодо 
екологізації хімічного експерименту є дослідниць-
ка діяльність [22]. Як засвідчує практика, вона є 
складовою навчального процесу з хімії тоді, коли 
учні можуть вільно орієнтуватися в певній системі 
знань, що підвищує частку їх самостійності у вико-
нанні експерименту. У шкільному курсі хімії закла-
дено великі потенційні можливості для постановки 
дослідницької роботи екологічного характеру. Коло 
проблем може бути різноманітним: дослідження 
води, повітря, ґрунту на вміст у них забруднювачів; 
вивчення впливу мінеральних добрив, нафти і на-
фтопродуктів на життєдіяльність організмів тощо.

Отже, використання екологізованого хімічно-
го експерименту на уроках хімії та позакласних 
заняттях розширює уявлення учнів про речовини 
як компоненти природних систем. Застосовуючи 
досліди, вони не лише ознайомлюються з еколо-
гічними проблемами, а й розуміють важливість 
хімічних знань для пояснення впливу речовин на 
біологічні структури та захист довкілля. У процесі 
наукового дослідження з’ясовано, що модернізація 
навчального хімічного експерименту відбувається 
в умовах оновлення освітніх стандартів навчаль-
них програм та підручників з хімії відповідно до 
загальносвітових тенденцій розвитку хімічної ос-
віти. Показано, що така модернізація спрямована 
на: 1)  посилення ролі хімічного експерименту в 
забезпеченні розвитку учнів, активізації його роз-
вивальної, дослідницької функцій; 2) використання 
експерименту екологічного спрямування з метою 
формування екологічної культури учнів; 3) поглиб-
лення взаємозв’язку хімічного експерименту з тех-
нологіями навчання; 4)  забезпечення навчального 
хімічного експерименту.
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Андрій ГРАБОВИЙ
Модернізація хімічного експерименту в загаль-

ноосвітніх навчальних закладах
У статті розглянуто проблему теорії і практики 

модернізації хімічного експерименту в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. Визначено основні напрями 
модернізації шкільного хімічного експерименту.

Ключові слова: загальноосвітні навчальні закла-
ди, хімічний експеримент, модернізація, напрями мо-
дернізації.

Андрей ГРАБОВОЙ
Модернизация химического эксперимента в 

общеобразовательных учебных заведениях
В статье рассмотрена проблема теории и прак-

тики модернизации химического эксперимента в об-
щеобразовательных учебных заведениях. Определены 
основные направления модернизации школьного хи-
мического эксперимента.

Ключевые слова: общеобразовательные учебные 
заведения, химический эксперимент, модернизация, 
направления модернизации.

Andriy GRABOVYI
High school chemistry experiment in the process 

of modernization
The article focuses on the characteristics of high school 

chemistry experiment in the process of modernization. Basic 
directions modernization of school chemical experiment 
are certain.

Keywords: general education, institutions, chemical 
experiment, process of modernization, the ways in the 
process of modernization.


