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ЄДНІСТЬ КРЕАТИВНОСТІ ТА КРИТИЧНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ХІМІЇ У ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Заціха Н.В., вчитель хімії 

КЗ ЛОР “Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 1 

І-ІІІ ступенів імені Б.-І. Антонича” 

 

“Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, яка має жити в 

суспільстві і приносити йому користь”, – писав ще у далекі 60-і роки минулого 

століття В.О. Сухомлинський. А сучасне суспільство, у час “інформаційного 

вибуху” тим більш зацікавлене в людях, які вміють творчо мислити, котрі 

прагнуть до самореалізації, саморозвитку, які готові до відповідальності за 

свої дії. Вміти мислити креативно і критично – мабуть, найважливіші, 

найкорисніші і найцінніші вміння сучасної людини. 

У своїй роботі з учнями завжди ставлю розвиток критичного мислення 

паралельно з розвитком творчості, креативності, вважаючи їх тісно 

пов’язаними і навіть взаємозалежними. Вивчення хімії у школі якнайкраще 

сприяє цьому, бо дозволяє розвивати потенціал учнів, формуючи цілісну 

картину світу, спонукати їх до активного пізнання навколишньої дійсності, до 

осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, 

комунікативних здібностей. Єдиною вимогою для успішності цього процесу є 

рольові ігри, вирішення проблемних завдань, зокрема пов’язаних з побутом, 

розв’язання завдань дискусійного характеру, а також нетрадиційні уроки. 

Власне пошук відповідей на запитання, що стосуються безпосередньо життя і 

здоров’я кожного, завжди з особливою силою мотивує творчий підхід та 

стимулює критичне мислення. Такі завдання є майже персоніфіковані, 

оскільки у них іде мова про те, що є користю або загрозою для кожного, а не 

про відчужені абстрактні поняття. Прикладом такої роботи у нашій школі є 

цьогорічний великий проєкт, реалізований у 9 класі, “Гіркота підсолодженого 

життя”, під час роботи над яким школярі намагалися розв’язати для себе дуже 

непрості питання цукрозамінників, природніх та особливо синтетичних, 

паралельно вивчаючи тему “Вуглеводи”. Ця учнівська робота була справжнім 

прикладом наукового дослідження, коли складність проблеми не лякає, а 

навпаки, заохочує до пізнання, коли опрацювання літературних та інтернет-

джерел відбувається лише на засадах критичного мислення, коли збір 

досліджуваного матеріалу, у вигляді продуктів харчування з вмістом 

підсолоджувачів, перетворюється у захопливу гру. А те, що спочатку лякало 

складністю будови, властивостей, сприймається як належне і запам’ятовується 

з глибоким розумінням суті, полегшуючи сприйняття програмного матеріалу.  

Таким чином навички, набуті учнями під час таких робіт, надалі 

допомагатимуть розв’язувати завдання, що вимагатимуть нестандартних 

рішень. Розвиток інтелекту має йти поруч із розвитком творчих здібностей для 

виховання гармонійної особистості, яка зможе знайти рішення у 

найскладнішій ситуації, бо критичність і креативність – дві незборимі сили 

сьогодення. 
  


