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В умовах розвитку Нової української школи основне завдання вчителя 
хімії полягає у вмінні зацікавити учнів своїм предметом, а, крім того, ще й 
формувати в них засобами навчального предмета ключових компетентностей, 
необхідних у подальшому житті для соціалізації, творчої самореалізації 
особистості, розуміння природничо-наукової картини світу. 

Навчити і виховати таку особистість неможливо без розвитку критичного, 
образного мислення цієї особистості, і школа у цьому відіграє не останню роль. 
Уроки хімії сприяють тому, щоб людина безперервно мислила, думала, 
спостерігала, піддавала сумніву, описувала, пояснювала, оцінювала і робила 
висновки. Якщо вона навчиться це робити на уроці, то вже і поза межами уроку, у 
подальшому житті буде використовувати ті ж прийоми мислення. Під час 
навчання у web-stem-школі зустрічаємо багато інформації про теперішнє Z-
покоління дітей, яке прив’язане до інформаційних технологій більше, ніж нам би 
того хотілося. Таким дітям нецікаво вивчати предмет з підручника, їм уже нецікаво 
бачити інформацію навіть на екрані комп’ютера, тому віртуальні лабораторії не 
дають того ефекту та результату, який був ще кілька років тому. Такі діти хочуть 
вивчати усе, в тому числі і хімію, через дотик: якщо вивчаються хімічні досліди, то 
такі, які можна провести самому і побачити, як усе відбувається; якщо вивчаються 
формули, то такі, які можна побачити і відчути, як вони виглядають. Таким дітям 
можна запропонувати методи STEM-освіти: навчальне моделювання, метод 
проєктів, використання елементів робототехніки або конструювання. Добре, якщо 
у школі є моделі атомів або молекул, а ще краще, якщо є кулестержневі набори, які 
учні самі можуть використати для моделювання. 

Досить добре використати у цьому питанні досвід вчителя-методиста 
Криворізького Центрально-Міського ліцею Н.М. Мостепан [1], який ми 
почерпнули у минулорічній зимовій сесії web-stem-школи, де вона на простих 
прикладах пояснює новий матеріал. Так, до прикладу, розташування електронів у 
комірках гарно пояснити, використавши сірники і сірникові коробки, а ізомерію 
органічних сполук – за допомогою звичайних канцелярських скріпок, де одна 
скріпка – це одна гомологічна група. 

Для формування образного мислення є програмне забезпечення: пакети 
програм MDL ISIS/DRAW та ACD/ChemSketch. У шкільних кабінетах хімії ми 
маємо комп’ютерне оснащення, методичні рекомендації до програм [2], тому 
теж можемо використовувати ці програми. Поки що використовуємо лише 
невеликий об’єм їхніх можливостей: для полегшеного друку хімічних формул 
та хімічних рівнянь. А можна було б навчити учнів моделювати молекули та 
вивчати зв’язки усередині них. Але, звичайно, робота з цими програмами 
потребує додаткових факультативних занять, адже у навчальній програмі [3] 
часу для такої роботи не передбачено.  
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