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Сучасне вчительство завжди робить суттєвий внесок у подальший 
розвиток суспільства. Не буде перебільшенням сказати, що від його 
активності, свідомого та творчого відношення до своєї справи у більшості 
залежить удосконалення всіх сторін суспільного життя, оскільки об’єктом 
діяльності вчителя виступає підростаюче покоління, якому завтра 
необхідним буде прийняття естафети створення нового суспільства з рук 
старших поколінь та достойно нести її далі. Якою буде ця людина 
майбутнього, яким буде володіти знанням, як вона буде відноситися до свого 
суспільного обов’язку – все це більшою мірою визначається професійною 
підготовленістю вчителя (як критерії готовності В. Сластьонін [1] пропонує 
професіограму вчителя). Розробляючи модель сучасного вчителя, він 
виходить із припущень про те, що професіограма включає як мінімум: 

– властивості й характеристики, що визначають спрямованість 
особистості; 

– вимоги до психолого-педагогічної підготовки; 
– об’єкт і склад спеціальної підготовки; 
– зміст методичної підготовки за фахом). 
Активна життєва позиція сільського вчителя визначається як цілісна 

система його методичної підготовки, яка впливає на стан викладання певного 
предмету, а саме хімії, в школі, та гармонійний розвиток особистості 
школяра сьогодення. “Вирішальне значення має те, яких людей побачить в 
нас (вчителях – Є.Н.) підліток,” – як писав В.А. Сухомлинський. 

Але в методичній підготовці учителя хімії недостатньо приділялося 
уваги щодо навчання розв’язувати навчальні задачі з хімії, які на 
конкретному етапі діяльності учня стають методологічним засобом пізнання 
предмету. 

Поняття “навчальна задача” визначено в психології (А.М. Леонтьєв, 
Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, М.В.Гамезо) та методиці викладання математики 
(Є.І.Лященко), в яких є певні наробки щодо методики її розв’язування. У ряді 
робіт значна увага приділяється аспектам структуризації навчальної задачі 
(В.В.Давидов, А.М.Леонтьєв, О.К.Тихомиров, В.Н.Пушкін, С.Воробйова та 
інші), її функціональних особливостей (Г.А.Балл, В.С.Лозниця, В.Я.Ляудіс та 
інші), дійового значення (Т.А.Ільїна, Б.Ф.Ломов, С.А.Рубінштейн, 
Х.Хекхаузен та інші), участі у моделюванні процесу навчання (С. Сисоєва та 
інші), що стало основою для дослідження методики розв’язування навчальної 



задачі з хімії та з’ясування наявності методичних вмінь її розв’язувати в 
учителів сільської школи. 

Спираючись на попередній досвід, розробки вищезазначених авторів, в 
цій статті робиться спроба виявлення методичних проблем вчителів сільської 
школи.  

Таким чином, актуальність проблеми обумовлена: 
1. Виявленням методичних проблем, що спостерігають професійну 

діяльність вчителя хімії. 
2. Недостатньою висвітленістю в методичній та педагогічній літературі 

методики розв’язування навчальної задачі з хімії. 
3. Недостатністю розкриття ролі навчальної задачі в педагогічній 

діяльності вчителя. 
4. Необхідністю розробки методики розв’язування навчальної задачі з 

хімії. 
Мета полягає у виявленні методичних проблем вчителів сільської 

школи. 
Нами визначено такі завдання дослідження:  
1. На основі аналізу навчальної, методичної, педагогічної літератури, 

досвіду вчителів, визначити методичні проблеми, з якими зустрічається 
вчитель сільської школи. 

2. Розглянути проблему відсутності в учителів методики розв’язування 
навчальної задачі з хімії як засобу пізнавальної діяльності школярів. 

3. Обґрунтувати значення управлінської діяльності вчителя процесом 
пізнання школярами хімії за допомогою навчальної задачі. 

Під навчальною задачею ми розуміємо мету, що дана в певних умовах, 
і яка для свого розв’язування вимагає певних дій, результатом яких є 
оволодіння загальним способом побудови об’єкту, що вивчається, з метою 
зміни його та самого суб’єкту, який засвоює навчальний матеріал, 
розвиваючи своє мислення та усвідомлюючи весь хід процесу розв’язання 
навчальної задачі. 

Як вже зазначалося, вчитель хімії повинен мати певну методичну 
підготовку, що носить інтегральний характер та професійну спрямованість. 
Професійна діяльність складається з сукупності загальнонавчальних (аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення, систематизація) і предметних дій, які 
розкривають процес підготовки вчителя до уроку і його проведення. До 
предметних дій відносяться такі: визначення мети і її мотивація; 
структурування навчального матеріалу; добір методів і засобів навчання у 
відповідності зі змістом і сформульованою метою, а також хімічного 
експерименту і відпрацювання техніки його проведення; організація і 
управління процесом навчання; формування оцінки і самооцінки тощо. 

Систематичне виконання цих дій сприяє формуванню і розвитку 
методичних умінь. Існує три рівні методичних умінь, характерних для 
вчителя хімії [6]. 

Перший рівень сформованості методичних умінь відповідає повному 
розумінню мети виконання конкретної методичної або навчально-



пізнавальної дії, виділенню головних операцій дії, пошуку способів 
виконання дії за зразком або за алгоритмом. Наприклад, уміння 
організовувати пошук під час розв’язування хімічної задачі; підбирати 
хімічні досліди для підтвердження гіпотези, створення проблемної ситуації, 
ілюстрування законів і принципів хімії для засвоєння й удосконалення знань 
і вмінь учнів, оцінювати знання учнів та інше. 

Другий рівень сформованості передбачає перенесення одного вміння або 
їх сукупності на нові предметні об’єкти, наприклад, на типи хімічних задач, 
на підхід до вивчення теми, на вибір приладу для добування газоподібної 
речовини і таке інше. Прикладами методичних умінь другого рівня є такі: 
визначити дидактичні, загально-педагогічні і методичні цілі конкретного 
навчального матеріалу; використовувати методичний прийом визначення 
хімічного поняття; підбирати навчальний текст до уроку; підбирати тип 
уроку і його структуру; мотивувати вивчення хімічної інформації 
конкретного уроку; аналізувати урок з урахуванням мети навчального тесту 
тощо. 

Третьому рівню відповідають найкраще розвинені методичні вміння, які 
зумовлюють усвідомлення усіх компонентів діяльності: цілей, мотивів, 
стимулів, методів і засобів. При цьому добір методів і засобів може бути 
виконаний у неординарних умовах. Наприклад, уміння виконувати логіко-
дидактичний аналіз шкільного підручника або вміння відсліджувати шлях 
реалізації конкретної ідеї хімічної науки в підручнику; вміння 
підпорядковувати цілі навчання теми або розділи і будувати методику їх 
досягнення; вміння будувати варіативну методику навчання на основі 
результатів власних досліджень. 

З погляду методичної підготовки, педагогічна діяльність вчителя хімії 
сільської школи складається з кількох видів: планування роботи; аналіз 
філософської, психолого-педагогічної і методичної літератури, а також 
програм, підручників, навчально-методичних посібників тощо; добір 
необхідного матеріалу і на його основі конструювання змісту уроку або іншої 
форми навчання; організація різних видів діяльності учнів і керування цією 
діяльністю; проведення хімічного експерименту і його використання як 
специфічного методу навчання хімії; самооцінка власної роботи і оцінка 
діяльності учнів. 

Але головний вид діяльності вчителя – це організація навчально-
виховного процесу на уроці або інших організаційних формах навчання і 
управління цим процесом на всіх його етапах. Управління навчально-
пізнавальною діяльністю і контроль за її розвитком здійснюється за 
допомогою описових, пояснювальних, методичних і творчих пізнавальних 
задач. Задачами ж навчання хімії є: 

– освітні задачі; 
– задачі розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
– задачі формування наукового світогляду та ідейно-морального 

виховання. 



До складу освітніх задач входять методологічні (як і до складу 
пізнавальних задач), до яких відносяться зазначені нами навчальні задачі, що 
має розв’язати вчитель хімії під час своєї педагогічної діяльності. 

У ході аналізу методичних вмінь учителів сільських шкіл Запорізької, 
Донецької, Херсонської областей було помічено певну проблему, а саме 
відсутність вміння структурувати і розв’язувати навчальну задачу. 

Уміння розв’язувати навчальну задачу з хімії вчителем сільської школи 
є винятком, прогалиною у його методичній підготовці. Входячи як 
компонент до структури навчальної діяльності, навчальна задача (і процес її 
розв’язання) сприяє усвідомленому відношенню вчителя до навчального 
матеріалу з хімії, що вивчається у сучасній школі. Постановка навчальної 
задачі здійснюється вчителем на початку вивчення курсу хімії, і загалом 
процес її розв’язання відбувається протягом цього терміну вивчення 
шкільного курсу. 

Відсутність методичних засад щодо розв’язування навчальної задачі з 
хімії приводить до певних труднощів узагальнення та систематизації знань, 
тому що її поступове розв’язування здійснюється на основі використання тих 
знань, якими учень оволодіває під час своєї навчально-пізнавальної 
діяльності, усвідомлюючи необхідність та важливість цих знань для своєї 
трудової діяльності.  І особливо це стосується саме учнів сільських шкіл,  які 
безпосередньо пов’язані з сільськогосподарською діяльністю. 

Тому вміння розв’язувати навчальну задачу з хімії вчителями сільських 
шкіл є невирішеною методичною проблемою. 

Під час розв’язування навчальної задачі з хімії необхідно враховувати 
психологічний стан дитини, її розумові здібності, пізнавальну активність,  
вікові особливості, особливості мислення (здатність аналізувати, 
синтезувати, абстрагувати, узагальнювати, порівнювати і таке інше), яке за 
своєю суттю є процесом розв’язування навчальної задачі. 

Отже, мета педагогічної діяльності вчителя – навчити учнів розв’язувати 
навчальну задачу з хімії, результатом якої буде нова особистість школяра, і 
розв’язування якої свідчитиме про ”розумовий розвиток дитини.” При цьому 
навчальна задача має стати пізнавальним засобом, завдяки якому 
здійснюється навчальний процес. 

Але виникає проблема змістування шкільного матеріалу з хімії. 
Порівняльний аналіз шкільних програм з хімії за 80-ті роки та 2002-2003 
навчальний рік свідчить про те, що у програмі за 2002-2003 рік відсутній 
матеріал про мінеральні добрива, гідроліз..., що є необхідним для вивчення у 
школі та особливо сільській. 

Раніше на вивчення тем ”Гідроліз солей”, ”Добрива” відводилася певна 
кількість годин, які проводилися у вигляді семінарських занять з 
демонстраційними дослідами (”Одержання мінеральних добрив (фосфату 
амонію)”), лабораторних дослідів (”Взаємодія солей амонію з лугами”, 
”Ознайомлення з азотними та фосфорними добривами: визначення нітратів, 
визначення фосфорних мінеральних добрив”) [3, 8, 9]. 



Відсутність даного матеріалу у шкільному курсі хімії збіднює 
педагогічну діяльність вчителя, ущільнюючи шкільний компонент, що 
входить до змістово-процесуального компоненту, який відображає мету 
(загальну і конкретні цілі), зміст навчального матеріалу, методи і форми 
навчання, виховання, розвитку учнів; методи і форми педагогічної діяльності 
вчителя; діяльність учителя з управління навчально-виховним процесом [7]. 

Яким чином можна було б включити деякі важливі відомості про 
агрохімію та ґрунтознавство, що допомогло б школярам глибше засвоїти 
процеси ґрунтового живлення рослин, хімізм меліорації, ефективність 
використання мінеральних та органічних добрив тощо? 

Успішно цю роботу можна було б провести, якщо б  вчитель міг 
спиратися на місцевий матеріал, користуючись даними свого господарства, 
учнівськими виробничими бригадами. Тому, перш ніж вивчати мінеральні 
добрива, добре було б приділити увагу підбору матеріалу, його методичному 
усвідомленню, що допомогло б у розв’язуванні зазначеної нами раніш 
навчальної задачі, процес розв’язування якої саме і полягає в усвідомленні 
матеріалу, що вивчається, та подальшого його використання. 

У плані вивчення теми доцільно було б виділити такі питання: 1. Розгляд 
аграрної діяльності країни. При поясненні користуватися краєзнавчим 
матеріалом. Вплив мінеральних добрив на врожайність культур 
підтвердженням певними прикладами з практики своєї області, району, 
аграрного об’єднання, фермерського господарства. 2. Лабораторно-практичні 
роботи з вивчення фізичних властивостей мінеральних добрив, їх 
розпізнаванню. 3. Факультативні заняття з агрономічної хімії. 4. 
Ознайомлення з асортиментом, зовнішнім виглядом та правилами зберігання 
мінеральних добрив. Ця робота проводиться під час екскурсій до місцевих 
складів. 5. Навчально-виробнича практика на полях навчальної бригади з 
вивчення ефективності впливу різних видів, доз, поєднання добрив, способів 
внесення добрив [4]. 

У IX класі при вивченні електролітичної дисоціації учні мають 
дізнатися, що здатність речовин дисоціювати лежить в основі ґрунтового 
живлення рослин. Оскільки рослини поглинають елементи живлення у 
вигляді іонів, то забезпеченість поживними речовинами буде залежить від 
ступеню дисоціації мінеральних речовин, що входять до складу ґрунту. 
Наприклад, нітратні та калійні добрива під час надходження до зволоженого 
ґрунту добре дисоціюють і вже у перший рік внесення засвоюються 
рослинами більше, ніж на половину. Кальцій фосфати різного ступеню 
заміщення мають менший ступень дисоціації і в перший рік засвоюються 
лише на декілька відсотків. 

Реакції іонного обміну можна було б пояснити на прикладі взаємодії 
ґрунту з добривами. Тут доцільно було б зв’язати матеріал підручника з 
відомостями, отриманими на факультативних заняттях з основ агрохімії. Так, 
на кислих ґрунтах у ґрунтовому поглинаючому комплексі (ГПК) знаходяться 
в поглиненому стані іони Гідрогену, Кальцію, Алюмінію. Катіони внесених 
добрив витискують у ґрунтовий розчин іони Гідрогену, Алюмінію і Кальцію. 



Але іонів Гідрогену в кислих ґрунтах більше, ніж Кальцію, тому реакція 
ґрунтового розчину зміщується в кислу сторону. Повідомляється, які добрива 
підкислюють та підлужують ґрунт, які є нейтральними. Пояснюється, чому 
це відбувається і які хімічні реакції лежать в основі їх фізіологічно кислої та 
лужної природи. На чорноземних ґрунтах не спостерігається зміщення рН в 
кислу сторону. Кислі ґрунти мають малу здатність підтримувати реакцію 
ґрунтового розчину в певних інтервалах, тому до них вносять торф тощо. 

Під час вивчення гідролізу солей, цю тему можна було б доповнити 
такою важливою в агрономічній хімії реакцією: AlCl3 +  3H2O ®Al(OH)3 + 
3HCl. Ця реакція відбувається в декілька стадій. Спочатку з ГПК у розчин 
витискується іон Алюмінію Al3+ при внесенні добрив, а потім Алюміній 
взаємодіє з кислотним залишком добрив. При гідролізі AlCl3 утворюється 
HCl, що підкислює ґрунт, а амфотерний гідроксид алюмінію має слабку 
нейтралізуючу здатність. Друга реакція гідролізу, що зустрічається в 
практичній агрохімії – розклад карбаміду при надходженні його до ґрунту: 
CO(NH2)2 +  2H2O ®  (NH4)2CO3. Амоній поглинається рослиною, ґрунтом 
або піддається нітрифікації, а аніон карбонатної кислоти залишається в 
ґрунтовому розчині.  

При вивченні азоту можна було б підкреслити адсорбційну властивість 
ґрунту, на якій засноване внесення розчину амоніаку у воді. Його вносять 
навіть під основну оранку, не турбуючись про втрати в зимовий період. 

Вивчаючи фосфор, зверталася увага на розчинність у воді солей 
фосфатної кислоти: дигідрофосфатів, гідрофосфатів та фосфатів. Відмічалося 
практичне значення цієї властивості в землеробстві. 

Вивчення теми “Мінеральні добрива” пов’язувалося з використанням їх 
у своєму господарстві. Учні знайомилися з асортиментом добрив, що 
надходять, їх збереженням. Вводячи додаткові відомості про потреби рослин, 
що вирощуються, в елементах живлення, учні розраховують можливі 
кількості додаткового врожаю, який можна одержати від внесення добрив. 
Пізніше на полях шкільної бригади або господарства закладаються досліди 
для підтвердження теоретичних розрахунків. 

У розділі “Карбон” зверталася увага учнів на роль карбонатної кислоти в 
формуванні органічної речовини врожаю і в створенні разом з органічними 
кислотами та кислими солями актуальної кислотності ґрунту. 

Збереження озимої пшениці в зимовий період залежить від концентрації 
клітинного соку рослин. Концентрація колоїдного розчину цитоплазми 
озимих регулюється внесенням восени певних видів, доз та сполучень 
добрив. 

При вивченні металів підкреслювалася визначальна роль натрію в 
засоленні ґрунтів та перетворенні їх в солонці та солончаки, в руйнуванні 
ґрунтової структури, відмічалася протилежна роль кальцію, що цементує 
ґрунтові комочки та сприяє створенню дрібногрузкуватої структури ґрунту 
[2]. 

На факультативних заняттях з агрохімії учні визначали вміст крохмалю 
в клубенях картоплі, цукру в коренях цукрового буряку, клейковини в зернах 



озимої пшениці. І коли ці результати вивчалися на уроках органічної хімії, то 
учні зверталися до цих даних, отриманих ними самостійно. Таким чином 
посилювалася політехнічна спрямованість у викладанні хімії та здійснювався 
зв’язок з сільськогосподарським виробництвом. 

Польові досліди з добривами на дільницях учнівських бригад – це 
логічне продовження лабораторних занять з хімії, що проводилися під час 
вивчення певних тем шкільного курсу [5]. 

Важливим моментом під час вивчення хімії в сільській школі мало б 
стати питання про хімічні засоби захисту рослин (пестициди, гербіциди), 
тому що на сьогодні збереження рослин є проблемою 
сільськогосподарського виробництва, і озброєння учнів цими знаннями 
сприятиме усвідомленню ними важливості цього матеріалу в їх трудовій 
діяльності, для більшості з яких робота в сільському господарстві стане їх 
професією. 

Отже, виключення з курсу хімії в сільській школі вивчення мінеральних 
добрив, процесу гідролізу.., приводить до таких результатів: виникають певні 
труднощі в діяльності вчителя та учнів. Неможливість розв’язувати 
навчальну задачу з хімії та використовувати її як засіб пізнання за 
відсутністю зазначеного матеріалу свідчить про те, що учні не зможуть його 
вивчати та використовувати в своїй діяльності, а вчителі не зможуть 
спрямовувати пізнавальну діяльність школярів у зазначене професійне русло, 
не зможуть формувати з них майбутній працівників сільського господарства. 

Особливим є і питання взаємодії учнів та вчителя в сільській школі. 
Важливого значення у розв’язуванні професійних завдань набуває 
індивідуальна робота з учнями. Останнім часом дуже часто стали 
практикуватися бесіди з учнями, консультації, підготовка доповідей, 
рефератів. Але що уявляє собою реферат чи доповідь, як вони відображають 
знання учнями шкільного матеріалу, який має бути не лише переписаний з 
книжки на аркуш паперу, а перш за все зрозумілим і усвідомленим учнями. 
І.Д.Чечель додержується такої думки: ”Широко розповсюджена в старших 
класах практика підготовки доповідей та рефератів за певною тематикою. 
Знайомство з реаліями цього процесу показало, що дуже часто подібна 
робота приносить більше шкоди, ніж користі, а про дослідницький 
компонент у процесі пізнання говорити навіть не доводиться. Учні сумлінно 
передруковують за допомогою комп’ютера або переписують статті з 
журналів. Вчитель не встигає порою навіть прочитати всі реферати, 
оцінюючи зовнішнє оформлення, а іноді це ще і озвучується – тоді захід 
називається науковою конференцією” [10]. 

І особливо слід акцентувати увагу на тому, що в кінці кожного 
навчального року та в кінці вивчення всього шкільного курсу з хімії не має 
практикуму для вчителів, в якому б проводилося аналізування діяльності 
вчителя через весь шкільний курс за тим чи іншим класом,  в якому б були 
узагальнені, систематизовані знання з хімії, дані певні рекомендації щодо 
методики розв’язування поставленої на початку вивчення курсу хімії 
навчальної задачі та використання її як пізнавального засобу. Можливість 



існування такого практикуму сприяла б кращому усвідомленню вчителем 
його педагогічної діяльності з урахуванням психологічних та вікових 
особливостей школярів, їх здібностей та прагнень засвоїти дану дисципліну. 
Тому що обов’язково необхідним є процес управління пізнавальною 
діяльністю учнів, в ході якого вчителем формується людина з новим 
сучасними поглядами на життя, власними думками, в ході якого 
активізуються процеси розумової діяльності учнів (аналіз, синтез, 
абстрагування, узагальнення, порівняння і тому подібне), що дозволяє 
вчителю будувати певну модель процесу пізнання курсу хімії з 
використанням навчальної задачі. При чому побудова моделі (спільної 
педагогічної діяльності з проектування, організації і проведенню навчального 
процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителів; 
змісту, форм і методів навчально-виховного процесу згідно з поставленою 
метою) спиратиметься на використання педагогічної системи, яка 
розглядається в концепції ”педагогічна технологія”, що останнім часом 
набула актуального значення [7]. 

За даною статтею зроблено такі висновки: 
1. Наукове аналізування психолого-педагогічних праць, державних 

програм, досвіду вчителів щодо їх професійної діяльності дав змогу виявити 
методичні проблеми, що спостерігають викладача у сучасній школі. 

2. Показано, що однією з методичних проблем є проблема відсутності 
методики розв’язування навчальної задачі з хімії. 

3. Встановлено, що навчальна задача з хімії є засобом пізнавальної 
діяльності школярів. 

4. Виявлено, що результатом розв’язування навчальної задачі є нова 
особистість школяра, яка прагне пізнання невідомого, що можливо за умов 
управління цим пізнанням, здійснюваним на основі моделювання даного 
процесу. 

З розгляду основних положень цієї роботи витікає декілька обставин.  
По-перше, подавання планованих результатів у вигляді системи знань, 

вмінь, що одержані після розв’язування навчальної задачі з хімії, дає 
можливість видозмінювати і сам процес навчання, будуючи його як 
поступове розв’язування системи взаємопов’язаних дидактичних задач, що 
ставляться до кожного окремого уроку. По-друге, побудова моделі процесу 
пізнання хімії школярами дозволить здійснювати управління цим процесом 
для встановлення певної взаємодії вчителя та учнів. По-третє, розробка 
методики розв’язування навчальної задачі з хімії як засобу пізнавальної 
діяльності школярів, дозволить вчителю певним чином орієнтуватися в 
процесі освітництва, здійснення якого сприятиме формуванню нової 
особистості школяра. 
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