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ЯК ПІДГОТУВАТИ І ПРОВЕСТИ УРОК З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Однією з особливостей сільської школи є низька наповнюваність 
класів, функціонування малокомплектних та нечисельних шкіл. 
Демографічні процеси особливо відчутно вразили сільську школу. Третина 
загальноосвітніх шкіл ІІ ступеня (основна школа) припадає на 
малокомплектні. Також звичайною стає ситуація, коли кількість учнів одного 
віку не перевищує 5 осіб. У таких випадках створення окремого класу 
неможливе і, згідно з “Тимчасовим положенням про індивідуальне навчання 
в системі загальної середньої освіти” від 5 вересня 2002 року, учні 
перебувають на індивідуальній формі навчання, фінансування якої 
здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Сьогодні на індивідуальній 
формі навчання перебуває 8 тис. 328 учнів. Поширеними є ситуації, коли діти 
за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад або мають 
підвищені академічні здібності і хочуть вивчати додатково той чи інший 
предмет. У цих випадках конкретні особливості кожної дитини зумовлюють 
потребу вдосконалення змісту і повноти індивідуального навчального плану. 
Більшість проблем, пов’язаних з організацією індивідуального навчання з 
легкістю усуваються, якщо батьки можуть оплатити індивідуальні заняття 
вчителя з дитиною. У цих випадках індивідуальне навчання набуваэ форми 
репетиторства. Нас же цікавлять проблеми, з якими зіткнеться вчитель-
предметник у процесі організації індивідуального навчання на базі 
загальноосвітнього навчального закладу. А таких проблем багато, і одна з 
них – значне скорочення навчальних годин. Так, наприклад, на викладання 
хімії у 8-му класі протягом року відводиться 68 годин, а при індивідуальній 
формі навчання виділені бюджетні кошти обумовлюють необхідність 
скорочення навчального плану до 17 годин. Як бути вчителю в такій 
ситуації? Про це і піде мова далі, і як вже, мабуть, здогадався читач, для 
прикладу візьмемо викладання  хімії у 8-му класі.  

Учитель попадає в ситуацію, коли і кількість годин істотно 
скорочується, а затверджена програма залишається незмінною. У процесі 
підготовки уроку з хімії вчитель має збільшити його інформаційний обсяг, 
підсилити використання активних форм організації пізнавальної діяльності 
учнів. Особливу увагу при цьому варто приділяти роботі з підручником і 
науково – популярною літературою. Готуючи урок, вчитель може поєднувати 
два уроки однієї теми або блоки матеріалів з декількох уроків і зробити 
об’єднаний, так званий, блок-урок. Безумовно, що такий блок-урок повинен 
відповідати деяким вимогам. 

Вимоги формування блок-уроків: 
1. Дидактичні: 
а) збільшення інформаційного обсягу уроку має бути оптимальним, 

тобто обсяг навчальної інформації не повинен перевантажувати урок; 



б) дотримання логічної структури матеріалу та причинно-наслідкового 
сприйняття змісту; 

в) забезпечення оволодіння навичками роботи з хімічним обладнанням 
та хімічними речовинами, завдяки включенню до блок-уроків виконання 
лабораторних або практичних робіт. Винятком є учні, які за станом здоров’я 
проходять індивідуальне навчання в домашніх умовах; 

г) підпорядкування завдань з метою корекції або контролю знань учня 
процесу викладання кожної частини нового матеріалу. Бажано, підбираючи 
такі завдання, зорієнтувати учня на аналіз розглянутих питань крізь призму 
промислових виробництв даного регіону та сільськогосподарського 
виробництва рідного села, допомогти учню знайти конкретні точки дотику 
отриманих знань з повсякденним життям, яке оточує дитину; 

д) організація самостійної діяльності учня на уроці. 
2. Психолого-педагогічні вимоги (вимоги до вчителя): 
а) знання психології дитини, психології особистості та вікової 

психології; 
б) високий рівень культури спілкування вчителя з учнями та батьками; 
в) володіння  індивідуальними методами навчання учнів; 
г) уміння організувати невимушене, відкрите  спілкування учня, який 

перебуває по суті у примусовій ізоляції і втрачає комунікативні навички 
(особливо актуально це для хворої дитини), з учителем; 

3. Санітарно-гігієнічні вимоги у випадку індивідуальної форми 
навчання пов’язані з урахуванням особливих умов (сімейних, матеріальних, 
соціальних, фізіологічних особливостей розвитку учня та стану його 
здоров’я);  

а) адаптація діяльності вчителя до потреб особистості: якщо дитина 
хвора і проходить навчання в домашніх умовах, доцільно враховувати 
ступінь її фізичних можливостей, індивідуально підбирати час проведення 
уроку та його тривалість. Якщо дитина слабка у фізичному плані, 
індивідуальний навчальний план повинен враховувати це і з нього навіть 
можуть бути вилучені практичні і лабораторні роботи, а теоретичний 
матеріал підбирається у скороченому варіанті;  

б) адаптація до рівня розумового розвитку: звичайно, і індивідуальний 
навчальний план, і зміст блок-уроків складається з урахуванням рівня 
розвитку учня; для дитини з підвищеними академічними здібностями урок 
буде більш насиченим і за кількістю нового матеріалу і за його складністю; 
особливо це позначиться на завданнях для контролю і самоконтролю, 
корекції і самокорекції, а також на завданнях для самостійної роботи вдома. 
Для учнів з підвищеними академічними здібностями можна пропонувати для 
самостійного опрацювання науково-популярну та енциклопедичну 
літературу, у той час як дитині із середніми здібностями можна обмежитися 
матеріалом підручника; 

в) організація робочого місця; 
г) доцільна організація режиму робочого дня учня; 



д) підготовка батьків до розуміння необхідності забезпечення умов 
проведення навчання. 

Враховуючи вимоги до формування блок-уроків, для першого з них, 
яким починається вивчення хімії в 8-му класі можна запропонувати тему 
“Предмет хімії. Речовина, матеріал, тіло. Властивості речовин”. У план цього 
уроку доцільно включити лабораторну роботу № 1 “Розгляд речовин з 
різними фізичними властивостями”. Цю роботу може виконати навіть 
дитина, яка не має можливості відвідувати школу, тому що її виконання не 
пов’язане із проведенням хімічних дослідів, а лише обмежується 
спостереженнями і вмінням їх аналізувати, а також робити висновки на 
основі цих спостережень. 

Зміст матеріалу до блок-уроку вчитель підбирає сам, але, звичайно, 
матеріал повинен розкривати тему уроку, основні поняття і закономірності. 
Для підготовки до блок- уроку можемо порадити використовувати підручник 
з хімії [1], деяку методичну літературу [2, 3] та робочі зошити для учнів [5, 6, 
7, 8]. Підбираючи завдання для корекції або контролю знань, варто підібрати 
їх таким чином, щоб відповідь на них водночас виконувала роль невеличкого 
резюме з певного питання. Так, наприклад, після висвітлення питання про 
хімію як природничу науку та з’ясування питання про предмет хімії, учню 
можна запропонувати питання типу: “Що вивчає хімія?”, “До яких, 
суспільних чи природничих наук, належить хімія, і чому ви так вважаєте?”  

У процесі обговорення питання про теоретичне і практичне значення 
хімії вчитель докладніше має розглянути взаємозв’язок і приклади 
використання хімічних знань та досягнень хімії на промислових 
підприємствах даної місцевості та в сільськогосподарському виробництві 
даного села. Після цієї частини уроку логічно запропонувати учню запитання 
типу: “Людям яких професій потрібно знати хімію?”, або більш широке “Як 
ви вважаєте, чому потрібно вивчати хімію?”. Обмірковуючи відповідь на це 
запитання, учень автоматично висловлює свою думку з приводу питання про 
значення хімії, вчитель в такій ситуації виступає як співрозмовник і робить 
деякі доповнення, узагальнення та допомагає більш чітко оформити думку. 

Обов’язковим у процесі проведення блок-уроку 1 є ознайомлення з 
правилами техніки безпеки та правилами роботи в кабінеті хімії. Для дітей, 
які проходять індивідуальне навчання в домашніх умовах за станом здоров’я, 
опрацювання цього питання не стоїть так гостро, але і їм потрібно 
ознайомитися з технікою безпеки, тому що і вони у повсякденному житті 
мають справи з хімічними речовинами. Після ознайомлення з правилами 
техніки безпеки вчитель повинен дати запитання для корекції. Для цього 
можна використати завдання, подані в [2, 8]. 

На першому уроці для самостійного опрацювання учнем з 
використанням підручника краще вибрати невеличкий за обсягом і неважкий 
для розуміння матеріал. Таким матеріалом може бути розділ “Короткі 
відомості з історії хімії” [1]. Учитель може запропонувати скласти план цього 
розділу, вибрати головне із змісту або зробити конспект. Ця форма роботи є 
дуже важливою у процесі індивідуального навчання. При виконанні завдання 



такого типу учень не тільки опановує новий матеріал, але і вчиться 
самостійно працювати з літературою. Виконання ж цієї роботи в присутності 
вчителя дозволяє отримати консультацію і пояснення у випадку виникнення 
непорозумінь і труднощів. 

На етапі завершення уроку вчитель повинен підготувати чотири 
різнорівневі комплекти завдань до матеріалу уроку з метою корекції та 
контролю засвоєння знань. Ці завдання потрібно підготувати так, щоб 
виконання  декількох з них передбачало спілкування учня з учителем у формі 
співбесіди з метою сприяння засвоєнню учнем хімічних термінів та 
правильного їх вживання. Такі завдання особливо важливі для дитини, яка з 
будь-яких причин позбавлена можливості навчатися у колективі і 
спілкуватися з однолітками в достатньому для повноцінного розвитку обсязі.  

Для прикладу ми приводимо 4 різнорівневі комплекти завдань для 
блок-уроку 1. Для розробки цих завдань використовувалася література [1, 2, 
3, 4]. 

ВАРІАНТ 1 
1. Наведіть кілька прикладів перетворень речовин у природних і 

штучних умовах. 
2. Як ви розумієте вислів М.В.Ломоносова: “Широко простягає хімія 

руки свої у справи людські. Куди не подивимося, куди не глянемо, скрізь 
постають перед очима нашими успіхи її старанності ...” (1751 р.). 

3. Проаналізуйте своє поводження з хімічними засобами у побуті. Чи 
дотримуєтеся ви при цьому правил безпеки ? 

4. Вставити пропущені слова в речення, які відповідають основним 
правилам техніки безпеки :   

а) особливо обережними слід бути при роботі з ... та ....      ; 
б) під час нагрівання розчинів у пробірці необхідно стежити за тим, 

щоб отвір пробірки був спрямований від ...     . 
5. Розгляньте речовину поліетилен (плівка) і назвіть її властивості, 

вибравши їх з переліку: прозорий, крихкий, еластичний, міцний, твердий, 
неотруйний, розчиняється у воді, газонепроникний, світлопроникний. 
Вкажіть ознаки, завдяки яким поліетиленову плівку використовують: а) в 
парниках і теплицях; б) для зберігання харчових продуктів; в) для зберігання 
добрив. 

ВАРІАНТ 2 . 
1. Хімія належить до природничих наук. Поясніть це. 
2. Наведіть кілька прикладів природних і штучних ( синтетичних) 

речовин. 
3. Наведіть приклади подвійного характеру впливу хімії на природу. 

4. Вставити пропущені слова в речення, що відповідають основним 
правилам техніки безпеки: 

а) на посуді, в якому зберігаються реактиви, обов’язково мають бути...; 
б) нюхайте всі речовини обережно, не ... над посудиною і не ...  

повними грудьми, а спрямовуйте пару чи газ рухами від ...  до ... . 



5. Розгляньте зразок речовини – залізо (дріт, залізні ошурки). Назвіть 
його властивості, вибравши з переліку: тверде, крихке, прозоре, має 
металевий блиск, притягується магнітом, пластичне, ковке, проводить тепло, 
розчиняється у воді, іржавіє. Спираючись на які з цих властивостей заліза, з 
нього готують вироби, які використовуються: а) в будівництві в нашому селі; 
б) у рослинництві та тваринництві. 

ВАРІАНТ   3 . 
1. Як, і чому на твою думку, потрібно вивчати хімію? 
2. Які з наведених матеріалів зустрічаються у природі, а які виробляє 

людина: скло, чавун, бетон, кухонна сіль, капрон, алюміній, природний газ, 
сталь, пластмаса. 

3. Які властивості зумовлюють використання  
а) скла; б) бетону; в) міді; г) чавуну; д) гуми? 
4. Вставити пропущені слова в речення, що відповідають основним 

правилам техніки безпеки : 
а) щоб уникнути перегрівання, ніколи не нагрівайте пробірку лише..., а 

рівномірно нагрівайте ... пробірку; 
б) для ознайомлення із запахом речовини необхідно долонею зробити 

рух від ...   до  ...    . 
ВАРІАНТ 4. 
1. Що вивчає хімія ? 
2. З наведеного переліку випишіть окремо назви речовин і тіл: цегла, 

сірка, залізо, підкова, мідь, кисень. 
3. Які хімічні речовини використовують в сільському господарстві, 

зокрема у вашому селі? 
4. Вставити пропущені слова в речення, які відповідають основним 

правилам техніки безпеки: 
а) речовини пробувати на смак ...; 
б) не можна вживати в хімічному кабінеті ... . 
Учителю треба мати на увазі, що самостійна робота учня вдома 

повинна включати не тільки ознайомлення з матеріалом підручника, але й 
питання для самокорекції та самоконтролю, які вчитель готує для учня на 
кожний урок. Якщо на наступний урок планується проведення практичної чи 
лабораторної роботи, учню дається завдання самостійно ознайомитися із 
ходом та деталями її виконання і скласти письмово план виконання цієї 
роботи. 

Аналіз змісту нового матеріалу, який викладається на блок-уроці, та 
аналіз форм роботи над новим матеріалом дає змогу виділити три типи блок-
уроків: 

1. Блок-урок на засвоєння нових знань, в процесі якого відбувається 
засвоєння нових понять, законів та закономірностей на теоретичному рівні. 
Прикладом такого блок-уроку може виступати блок-урок № 4 “Валентність 
атомів елементів. Складання хімічних формул за валентністю атомів”. 

2. Блок-урок на засвоєння практичних знань, вмінь, навичок. До цієї 
групи відносяться блок-уроки, на яких теоретичне викладання матеріалу 



поєднується із проведенням лабораторних або практичних робіт. Прикладом 
такого блок-уроку може бути блок-урок № 2 “Суміші та способи їх 
розділення. Хімічні реакції”, на якому доцільно виконати практичні роботи: 
“Прийоми поводження із лабораторним штативом і нагрівними приладами” 
та “Очищення забрудненої кухонної солі”. 

3. Блок-урок на самостійний розвиток знань, вмінь і навичок. Доцільно 
цю форму блок-уроку вибрати для підсумкового уроку по будь-якій темі і 
побудувати його таким чином, щоб перша частина уроку була спрямована на 
самостійну роботу учня над розвитком своїх знань, умінь і навичок з 
вивченої теми, а на другій половині уроку провести контроль знань з теми. 

Підготовка уроку з урахуванням вищеназваних порад допоможе 
учителю і учню плідно працювати кожну хвилину уроку, а різноманітність 
форм діяльності під час уроку викличе не втому від великої кількості нових 
знань, а інтерес до матеріалу. Урок, підготовлений і проведений за цими 
порадами дозволить учителю використати усі переваги індивідуальної форми 
навчання. 

 
ЗРАЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ З ХІМІЇ 

Для учнів 8-го класу, які перебувають на індивідуальній формі 
навчання (адаптація до типової програми) 

Блок-урок 1. “Предмет хімії. Речовина, матеріал, тіло. Властивості 
речовин”. 

Блок-урок 2. “Суміші та способи їх розділення. Хімічні реакції”. 
Блок-урок 3. “Хімічний елемент. Поняття про будову  атома. Прості і 

складні речовини. Хімічна формула”. 
Блок-урок 4. “Валентність атомів елементів. Складання хімічних 

формул за валентністю атомів”. 
Блок-урок 5. “Закон збереження маси. Хімічні рівняння. Моль. 

Тематичний контроль”. 
Блок-урок 6. “Метали і неметали. Оксиген як хімічний елемент. Кисень 

як проста речовина. Повітря та його склад. Горіння”. 
Блок-урок 7. “Гідроген як хімічний елемент. Водень як проста 

речовина. Реакції окиснення-відновлення”. 
Блок-урок 8. Семестровий контроль. 
Блок-урок 9. “Закон Авогадро. Молярний об’єм газів”. Тематичний 

контроль. 
Блок-урок 10. “Оксиди, їх назви та склад. Вода як найважливіший 

природний оксид, її фізичні та хімічні властивості”. 
Блок-урок 11. “Кислоти. Реакція обміну. Поняття про витискувальний 

ряд металів”. 
Блок-урок 12. “Основи: склад, назви, класифікація. Поняття про 

амфотерні оксиди та гідроксиди”. 
Блок-урок 13. “Солі, їх склад, назва, властивості. Класифікація 

неорганічних речовин. Генетичний зв’язок основних класів неорганічних 
сполук”. 



Блок-урок 14. “Розрахунки за хімічними рівняннями. Розв’язування 
експериментальних задач”. Тематичний контроль. 

Блок-урок 15. “Класифікація хімічних реакцій. Енергетичний ефект 
хімічних реакцій”. 

Блок-урок 16. “Загальне уявлення про швидкість хімічних реакцій. 
Каталіз.Реакції оборотні і необоротні. Хімічна рівновага. Принцип Ле-
Шател’є”. 

Блок-урок 17. Семестровий контроль. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Н.М.Буринська. Хімія. 8 клас. - Київ, 2000 р. 
2. М.М.Гладюк. Дидактичні матеріали з хімії. 8 клас. - Тернопіль, 2000 

р. 
3. І.І.Базелюк, Л.П.Величко. Дидактичні матеріали з хімії (8 клас). - 

Київ, 1998 р. 
4. Н.С.Ахметов. Неорганическая химия. - Москва, 1992 г. 
5. Н.В.Титаренко. Зошит з хімії. (8 клас). - Київ, 1998 р. 
6. А.М.Лікарчук. Хімія. Зошит для творчих робіт та перевірки знань. - 

Київ, 1998 р. 
7. А.М.Лікарчук. Хімія. Робочий зошит. Практичні роботи. 8 клас. - 

Київ, 2000 р. 
8. В.М.Брайченко. Зошит для практичних робіт з хімії. 8-9 класи. - 

Київ, 1999 р. 
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