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У Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Державній 

національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Законах України 
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зазначено, що пріоритетним 
напрямом розвитку освіти є забезпечення її наступності і безперервності, 
створення інтегрованих навчальних планів і програм [1]. Перед сучасною 
системою освіти стоїть завдання закласти основи цілісного підходу до 
вивчення процесів, що відбуваються в навколишньому світі, сформувати 
інтелектуально розвинуту, високоосвічену та професійно-конкурентну 
особистість. При вивченні природничих дисциплін труднощі виникають в 
першу чергу у зв’язку з тим, що: в навчальних планах скорочується час на 
вивчення класичних шкільних предметів, в тому числі хімії; одноманітність 
форм, методів і прийомів викладання викликає падіння інтересу до 
пізнавальної діяльності учнів; в методиці природничих дисциплін 
накопичилася велика кількість проблем, пов’язаних з розгалуженою системою 
природничих знань. Предметна роз’єднаність стає однією з важливих причин 
фрагментарності та розірваності світогляду випускників шкіл та вищих 
навчальних закладів [2]. Ці обставини вимагають пошуку нових підходів в 
організації навчального процесу, створюють базу для використання 
інноваційних підходів в організації навчального процесу.  

Мета роботи – розробка методичних матеріалів за темою 
“Кольорометрія”, в яких реалізується міжпредметні взаємозв’язки хімії, 
психології, фізики та інформатики.  

Використовуючи інноваційні технології розроблені програма та 
методичні матеріали до елективного курсу “У царстві Кольору”, який 
складається з 10 занять, де з точки зору фізики, хімії, інформатики та 
психології розглядаються питання теорії кольору: Що таке колір? В чому 
причини забарвлення речовин? Як можна виміряти кольорові відмінності? 

тощо. З метою розвитку експериментально-дослідницької діяльності учнів 
розроблена кольорометрична методика визначення мікрокількостей Cu(ІІ), де 
аналітичний сигнал реєструють за допомогою програми Photoshop, а для 
розробки імітаційної кольорометричної шкали застосовують підходи системи 
RGB. Запропонований курс дозволяє зацікавити учнів, узагальнити матеріал 
про оптичні явища та сприяє всебічному вивченню теми. 
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