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Сучасна шкільна освіта щоразу ширше впроваджує особистісно 

зорієнтовані технології навчання, які забезпечують набуття учнями широкого 

спектра ключових життєвих компетентностей через активізацію пізнавальної 

діяльності у процесі навчання. За висловлюванням Бондаревського В.Б. 

“Виховати у дітей глибокий інтерес до знань і потребу в самоосвіті – це 

означає пробудити пізнавальну активність і самостійність думки, зміцнити 

віру в свої сили” [1]. Питання активізації пізнавальної діяльності учнів 

відноситься до числа найбільш актуальних проблем сучасної педагогіки. 

З цією метою на уроках хімії використовуємо різні форми і методи 

активізації пізнавальної діяльності школярів як от: коло ідей, метод прес, 

хімічне дерево, постановка проблеми та ін. [2]; застосовуються різноманітні 

методичні прийоми, використовуються технічні засоби та комп’ютерна 

техніка: комп’ютерний тренажер, 3D зображення молекул речовин, 3D відео 

хімічних процесів тощо.  

Одним з таких прийомів є також проведення нетрадиційних уроків. Це 

уроки-подорожі (8 кл. – “Електронегативність хімічних елементів та хімічний 

зв’язок”); інтегровані уроки (7 кл. – “Українські скіфи. Шедеври скіфського 

мистецтва. Прості та складні речовини, метали та неметали”); пленерні уроки 

(7 кл. – “Хімічні елементи в осінньому різнобарв’ї”, 8 кл. – “Оксиди, кислоти, 

основи, солі навколо нас”). 

Важливу роль у формуванні активної пізнавальної діяльності, а, отже, і 

формуванні ключових компетентностей учнів відіграє і проєктна діяльність як 

на уроках так і в позаурочний час. Суспільство вимагає від випускників не 

тільки високого рівня знань, але й уміння самостійно працювати, бути 

компетентними у різних ситуаціях, розглядати проблему з погляду різних 

наук, приймати креативні рішення. Особлива увага приділяється проєктам 

екологічного спрямування, бо дуже важливо, щоб кожна молода людина 

усвідомила себе часткою природи й несла за неї відповідальність. 

Старшокласниками виконано ряд екологічних, практично орієнтованих 

проєктів спрямованих на оздоровлення людей, збереження природних 

ресурсів: “Раціональне харчування – крок до здоров’я людини”, “Мій рідний 

Сихів”, “Збережемо Сихівський ліс”, “Проблема сортування сміття в рідному 

місті”, “Дослідження забруднення твердими електронними відходами 

Сихівського мікрорайону”. 
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