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У сучасній Україні сформувався соціальний запит, пов’язаний із 

вихованням і розвитком компетентної особистості, здатної діяти осмислено, 

творчо, орієнтуючись у постійно мінливому навколишньому світі. Випускник 

сучасної школи, який житиме і працюватиме в новому тисячолітті, має 

володіти певними якостями, зокрема: самостійно здобувати необхідні знання, 

вміло застосовуючи їх на практиці для розв’язування нагальних проблем; 

критично мислити, уміти бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання; 

грамотно працювати з інформацією. 

Комп’ютерні технології в освіті є реальною частиною культури. 

Існують різні програмні засоби, а також інформаційні технології, які можна 

використовувати на уроках хімії, адже вони здатні полегшити процес 

навчання. Очевидно, що навчання на базі комп’ютерних технологій – це 

динамічний процес, основні тенденції розвитку якого пов’язані з розширенням 

використання комп’ютерів у всіх сферах життя, зокрема в навчальному 

процесі. 

Важливим завданням сьогодення є створення таких умов, щоб учень міг 

навчатися самостійно, опановувати вміння та навички роботи з навчальним 

матеріалом незалежно від учителя. Формування таких якостей школяра 

досягається через упровадження у шкільну практику інноваційних технологій. 

Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, в основі якого 

лежать принципи особистісно орієнтованого навчання, безпосередньої участі 

кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем. 

Сучасний урок хімії – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови  

для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, 

що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та 

завданнями. Не підлягає сумніву, що сучасний навчальний процес 

орієнтований на учня, чому повинні підпорядковуватись і педагогічні 

технології. Педагогічна технологія – це продумана в усіх деталях модель 

спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення 

навчального процесу з обов’язковим забезпеченням комфортних умов для 

учнів і вчителів. 



 

Застосування інформаційних технологій на уроках хімії спрямовано на 

вдосконалення сучасних технологій навчання. Вони вносять у відомі методи 

навчання специфічність за рахунок посилення дослідних, інформаційно-

пошукових і аналітичних методів роботи з інформацією. Використання засобів 

інформаційних технологій на уроках хімії розширює стандартні методи 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографічний список допоможе студентам у навчанні, а також при 

проходженні педагогічної практики в школі. 
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