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Великомостівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
 

Хімія одна з найважчих шкільних дисциплін, вивчення якої викликає 

суб’єктивні труднощі у багатьох школярів. В той же час частина учнів 

зацікавлена і приділяє особливу увагу вивченню цього предмета. Для розвитку 

творчого потенціалу необхідно навчити учня мислити позитивно, приймати 

відповідальність за свої вчинки, створити умови для його розвитку та 

самореалізації. На цій основі повинна формуватися нова педагогіка – 

педагогіка компетентної, відповідальної людини. Потрібно формувати в учнів 

систему знань про речовини, необхідну для творчої самореалізації особистості, 

інтелектуального розвитку, вироблення екологічного стилю мислення й 

поведінки учня, виховання гідного громадянина. Компетентнісний підхід пере-

дбачає не засвоєння окремих знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. 

Значне місце у роботі з учнями доцільно приділяти рівневій 

диференціації. Рівнева диференціація спирається на розуміння індивідуалізації 

навчання, що полягає у плануванні рівня обов’язкових результатів навчання і 

на цій основі вищих рівнів оволодіння навчальним матеріалом. Ці рівні 

повинні бути добре відомими і зрозумілими учням. Враховуючи свої здібності, 

нахили, інтереси та потреби, учень має право і можливість обрати об’єм і 

глибину засвоєння даного навчального матеріалу, оптимізувати своє 

навантаження. За цих умов навчання для кожного учня стає посильним, 

умотивованим і цілеспрямованим. У цьому суть концепції рівневої 

диференціації і її перевага над традиційним розумінням індивідуалізації 

навчання. Послідовне впровадження рівневої диференціації дає можливість 

вчителю організувати результативну навчальну роботу і з сильними і з 

слабшими учнями. 

Різнорівневу диференціацію навчання на уроках хімії необхідно 

розглядати не як одноразовий педагогічний прийом при проведенні, скажімо, 

самостійних чи контрольних робіт, а як цілісну систему заходів упродовж 

вивчення теми, яка уможливлює кожному учневі комфортність у навчанні. 

Багаторівневе навчання забезпечує результат, використовуючи різні типи на 

всіх етапах уроку. 

Так можна прослідкувати діяльність кожного учня на кожному етапі, 

діагностувати рівень знань, коригувати та оцінювати його працю. 

Диференціація навчання сприяє вирішенню проблеми підвищення якості 

навчання і ступеня мотивації школяра, є ще одним із засобів здійснення 

компетентністного підходу. 

Навчання для кожного учня стає посильним, оскільки учень, враховуючи 

свої здібності і потреби, сам обирає глибину засвоєння навчального матеріалу. А 

різнорівневі завдання забезпечують роботу кожн ого школяра, дають йому 

цьому змогу активно та творчо працювати впродовж всього заняття. Навіть тим 

учням, яким хімія дається важче, можна підібрати посильні для їхнього рівня 

засвоєння завдання, щоб вони теж були задіяні на уроці.   


