
З досвіду роботи вчителя хімії  

вищої категорії, старшого вчителя 

Костянтинівського ліцею «Ерудит» 

Донець І.М. 



 

А треба просто жити, 

вірити, творити, 

мріяти, любити 



Не забороняти, а направляти; 

Не керувати, а співкерувати; 

Не примушувати, а переконувати; 

Не командувати, а організовувати 
 



• Хімія – гуманістично - орієнтована природнича 

наука,оскільки її успіхи завжди спрямовані на 

задоволення потреб людства 

 • Організувати процес навчання необхідно так, 

щоб учні сприймали хімію як потрібну і важливу 

для життя науку 

• При навчанні  хімії, найбільш  природним є 

використання комп'ютера, виходячи з 

особливостей  хімії як науки 

• Без оволодіння комп'ютерною грамотністю 

неможлива реалізація творчого потенціалу 

людини в сучасній науці, культурі, 

виробництві, ділових та інших сферах 

життя 



Процес навчання хімії учнів за 
допомогою комп'ютерних 

технологій 



Застосування комп'ютерних 
технологій на уроках хімії 



• Аналіз науково-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження; виявлення провідних 

тенденцій, які на даний момент можуть 

розглядатися як принципові основи 

комп'ютерного навчання. 

• Аналіз можливостей комп'ютерних 

програмних засобів, які можна використати в 

процесі навчання на уроках хімії.                    

• Виявлення впливу засобів комп`ютерних 

технологій на рівень ефективності навчання 

та якості навченості учнів на уроках хімії 



• дидактичні проблеми і перспективи використання 

інформаційних технологій у навчанні було досліджено  

І.В.Роберт;  

• психологічні основи комп'ютерного навчання визначив 

Ю.І.Машбіц;  

• систему  підготовки вчителя до використання 

інформаційної технології в навчальному процесі 

запропонував і обґрунтував  М.І.Жалдак; 

• ідея "комп’ютерних навчальних середовищ", на якій 

базується більшість сучасних комп’ютерних програм 

належить американському вченому С.Пейперту  ; 

• використання мультимедійних засобів на шкільному уроці 

активно вивчається та досліджується в роботах 

В.В.Гузєєва, С.В. Дендебер, Г.Мальченко, О.П.Окопелова, 

О.І.Пометун, О.Г. Смоляниної 



- особистісно-орієнтоване навчання; 

- рівнева диференціація; 

- групові технології; 

- інтерактивні технології; 

- організація самоосвітньої діяльності учнів; 

- метод проектів;  

- алгоритмічний метод;  

- розвивальне й проблемне навчання 



впровадження інформаційно-комуні-

каційних технологій з метою підви-

щення ефективності навчання хімії, 

розвитку творчих здібностей школярів, 

уміння аналізувати, моделювати, прог-

нозувати, творчо мислити, сприяти 

розвитку особистості 



• принцип адаптивності: пристосування комп'ютера 

до індивідуальних особливостей дитини; 

• керованість: у будь-який момент можлива 

корекція вчителем процесу навчання; 

• інтерактивність і діалоговий характер навчання; 

• оптимальне поєднання індивідуальної та групової 

роботи; 

• підтримання в учня стану психологічного 

комфорту при спілкуванні з комп'ютером; 

• необмежене навчання 



      

• вивчення нового матеріалу (як джерело 

    інформації, наочний посібник); 

• відпрацювання  умінь і навичок (як 

тренажер); 

• узагальнення, систематизація, повторення 

знань (у вигляді схем, таблиць); 

• контроль знань    (тестові, творчі  завдання) 

 





- комп’ютерні демонстрації; 

- комп’ютерний лабораторний практикум; 

- комп’ютерне моделювання; 

- розв’язування задач в Excel; 

- створення інформаційних проектів; 

- комп’ютерне тестування  





MyTest - це система програм для 
тестування учнів, редактор тестів і 
журнал результатів ; для створення і 
проведення комп'ютерного тестування, 
збору та аналізу результатів, 
виставлення оцінки за вказаною в тесті 
шкалою 







• «Таблиця Д.І.Менделєєва» 

•  «Бібліотека електронних наочностей. 8-9 
класи» 

• «Бібліотека електронних наочностей. 10-11 
класи» 

•  «Уроки хімії. 8 клас» 

• «Уроки хімії. 9 клас» 

•  «Органічна хімія.10-11 класи» 

•  «Віртуальна хімічна лабораторія.8-11 класи» 

• Електронний конструктор уроку «Хімія.7 
клас» 















• Power Point - презентації 

• Word - текст 

• Excel – таблиці, графіки  

• Publisher - буклети 

 

Microsoft Office 









2010-2011 н.р. 

Тема роботи: «Визначення вмісту поживних та шкідливих речовин в продуктах харчування»  

Районний етап: ІІ місце 

Обласний етап: ІІІ місце 

2011-2012 н.р. 

Тема роботи: «Визначення вмісту консервантів та поживних речовин в продуктах харчування»  

Районний етап: ІІ місце 

Обласний етап: ІІІ місце 

 Гетьманська Юлія 

 

2012-2013 н.р. 

Тема роти: «Вплив  вітамінно-мінеральних препаратів на ріст, розвиток свиней та якість м’яса» 

Районний етап: І місце 

 Деллалова Ольга 
  

2012-2013 н.р. 

Тема роти: «Визначення вмісту поживних речовин та консервантів в солодких газованих напоях»  

Районний етап: І місце 

  

  Клик Артем 
  



• 2007-2008 н. р.  Сердюк Віталій – 9-Б клас – ІІІ місце 

• 2008-2009 н. р. Стаценко Альона – 8 клас –ІІ місце( участь в 
обласному етапі) 

                          Гетьманська Юлія – 8 клас – ІІІ місце 

                          Волохова Яна-9клас-ІІ-місце 

• 2009-2010 н. р. Гетьманська Юлія – 9 клас -  ІІ місце 

                          Дєллалова Ольга – 8 клас –ІІІ місце 

• 2011-2012 н. р. Гетьманська Юлія – 11 клас – ІІ місце 

                         Мєрєнкова Вікторія – 10 клас –ІІІ місце 

                         Клик Артем – 8 клас – ІІІ місце 

• 2012-2013 н. р. Дєллалова Ольга-11 клас-ІІІ місце 

                         Клик Артем – 9 клас – ІІІ місце 

 













• формування ключових компетенцій учнів у процесі 

навчання та у позаурочній діяльності;  

• підвищення мотивації до навчання учнів;  

• оволодіння комп'ютерної грамотності учнями, 

підвищення рівня комп'ютерної грамотності у 

вчителя;  

• організація самостійної та дослідницької діяльності 

учнів;  

• створення власного банку навчальних і методичних 

матеріалів, готових до використання у навчально-

виховному процесі;  

• розвиток просторового мислення, пізнавальних 

здібностей учнів;  

• естетична привабливість уроків 




