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Методичні рекомендації
(за результатами моніторингового дослідження рівня сформованості
базових хімічних знань учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів м. Києва)
Н.В. Титаренко

Предмет

«Хімія»

сприяє

формуванню

життєвої

і

соціальної

компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного
поводження з речовинами у побуті та на виробництві. Тому вивчення хімії є
одним із аспектів загальнокультурної підготовки учня. Постійний контроль за
станом виконання завдань, поставлених перед навчальним предметом «Хімія»,
сприяє своєчасному коригуванню навчально-виховного процесу та усуненню
виявлених недоліків і прогалин у навчанні. З метою виявлення рівня
сформованості базових хімічних знань учнів 8-9 класів було проведене
моніторингове дослідження.
Результати дослідження показали, що зі структурою періодичної системи
хімічних елементів учні обізнані на середньому та низькому рівні. Про це
свідчать результати виконання завдань, спрямованих на перевірку вміння
знаходити символи металічних елементів і визначати характеристики (відносна
атомна маса, кількість електронів у атомі, заряд ядра) атома. Однією з причин
досить низьких результатів виконання цих завдань, на нашу думку, є те, що в
програмі відведено замало часу для вивчення відповідних тем.
Щоб компенсувати цей недолік програми, вчителі мають застосовувати в
навчальному процесі більше тренувальних вправ та домашніх завдань для
відпрацювання вміння виділяти інформацію з періодичної системи хімічних
елементів, оскільки ці вміння слугуватимуть основою для подальшого вивчення
періодичної системи у 8-му класі.
Під час вивчення тем «Оксиген» та «Ферум» учитель має спиратись на
набуті в попередній темі вміння і розпочинати урок з постановки завдань

самостійно характеризувати хімічні елементи за їх положенням у періодичній
системі. Це дозволить повторити і актуалізувати вивчений раніше матеріал.
Згідно з результатами дослідження, тільки п’ята частина учнів змогла
визначити валентність елементів у формулах бінарних сполук і розмістити їх у
правильній послідовності. Ще менша частка учнів установила правильну
послідовність дій для розділення зазначеної суміші. Збільшення тренувальних
завдань на вміння визначати валентність елементів дозволить сформувати на
вищому рівні ці вміння. Наприклад:
• Складіть (згідно свого варіанта) формулу речовини.
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З метою формування в учнів уміння будувати послідовності логічних
операцій, можна використовувати на уроках дискусійні завдання. У цих
завданнях учитель вказує учням певну суміш речовин і клас, обговорюючи
можливі способи розділення сумішей, визначає правильну послідовність. Такі
обговорення можна здійснювати в групах, запропонувавши кожній групі різні
або однакові суміші речовин. Можна також запропонувати учням проводити
вдома посильні та безпечні досліди з розділення сумішей побутових речовин
(наприклад, цукор з піском) з подальшим письмовим аргументованим
поясненням вибору послідовності дій.
Уміння складати рівняння хімічних реакцій проходить червоною ниткою
через весь курс вивчення хімії, тому воно має бути сформоване на високому
рівні.
Результати дослідження показали, що лише близько 10 % учнів уміють
складати рівняння вивчених у 7-му класі реакцій. Доцільно, з метою

збільшення часу на тренувальні вправи в другій темі, скористатися
пропедевтичними знаннями учнів про кисень та залізо з курсу природознавства.
Це дозволить скоротити час на темах «Кисень, склад його молекули, фізичні
властивості», «Умови виникнення і припинення горіння», «Поширеність та
колообіг Оксигену в природі», «Застосування кисню, його біологічна роль»,
«Залізо.

Фізичні

властивості»,

«Поширеність

Феруму

в

природі»,

«Застосування заліза», «Руйнування заліза в природних умовах» і залишити
його для вивчення хімічних властивостей кисню, заліза та формування вміння
складати рівняння хімічних реакцій.
Результати дослідження засвідчують фрагментарність знань про хімічні
явища в природі. З цього приводу можна рекомендувати вчителям для
підкріплення матеріалу протягом всіх тем 7-го класу наводити приклади з
життєвих ситуацій та особистого досвіду.
Найгірше з усіх завдань тесту учні виконали завдання, яке перевіряло
вміння складати формулу речовини за її якісним та кількісним складом і
обчислювати масову частку елемента в формулі речовини. Для покращення
вміння розв’язувати розрахункові задачі даного типу, перед тим, як приступати
до теми, вчителі мають повторити з дітьми обчислення відсотка від числа
(уміння, яке було сформоване на уроках математики у 5, 6-му класах). З метою
формування в учнів алгоритму розв’язування розрахункових задач даного типу,
можна запропонувати таке завдання.
• Обчисліть (згідно свого варіанта) масову частку елемента у формулі сполуки.
Формула речовини
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Графу «формула речовини» можна замінити на графу «якісний та
кількісний склад речовини», а символ елемента – на його назву. Це дозволить

одночасно перевірити знання символів хімічних елементів та вміння складати
формули речовин за їх якісним і кількісним складом.
Результати виконання завдань на перевірку вміння визначати порядок дій
для проведення хімічних дослідів виявилися кращими в тих учнів, які
самостійно або майже самостійно проводили хімічні досліди, (на відміну від
тих учнів, які самостійно їх не виконували).
Такий результат вказує на необхідність проведення учнями всіх
визначених

програмою

хімічних

дослідів,

незважаючи

на

недостатнє

забезпечення кабінетів обладнанням та реактивами. Можна пропонувати учням
проводити безпечні досліди вдома з побутовими речовинами, а в школі
заміняти реактиви тими, які є в наявності в кабінеті, або тими ж побутовими
речовинами.
Такий підхід дозволить формувати в учнів уміння, закладені у вимогах
програми стосовно хімічних дослідів, а також покаже необхідність хімічних
знань для їх життя, що сприятиме зростанню зацікавленості у вивченні хімії.
Анкетування, проведене в рамках дослідження, дає підставу говорити про
те, що вчителі не повною мірою використовують зацікавленість учнів у
виконанні домашніх завдань, оскільки відсоток учнів, яким учителі пропонують
цікаві домашні завдання значно менший за відсоток учнів, які зацікавлені
виконувати домашні завдання.
Дієвою формою роботи з учнями є підготовка індивідуальних або
групових проектів. Такий вид домашнього завдання допоможе формувати в
учнів інтерес до предмета «Хімія» та певні компетенції (уміння працювати з
інформацією, комунікативні тощо).
Дослідження виявило, що учням подобається вивчати хімію, але її
вивчення дається їм не досить легко. Зміна ж форм та методів роботи значною
мірою покращила результати виконання завдань тесту. Тому ми пропонуємо
урізноманітнювати форми та методи навчальної діяльності для цієї вікової
категорії учнів. Доцільно, наприклад, проводити ігрові, інтегровані уроки тощо.
Результати дослідження виявили, що в учнів на досить низькому рівні
сформоване

вміння

заповнювати

бланк

відповідей. Тобто,

виконавши

правильно завдання в зошиті, учні не змогли правильно перенести результат у
бланк відповідей, що знизило результати виконання тесту через некоректне
розпізнавання позначок комп’ютерною програмою. Згідно з результатами
дослідження, найгірше учні виконали завдання з вибором кількох правильних
відповідей, на відповідність, правильну послідовність та відкриті.
У завданнях з вибором кількох правильних відповідей частина учнів
робила чотири і більше позначок варіантів відповіді, що засвідчує або незнання
або їх неуважність.
Така ж проблема виникла і під час заповнення відповіді у завданнях на
відповідність: учні, замість відповідника, позначеного цифрою, вписували
формулювання варіантів відповідей у бланк. Тому ми рекомендуємо учителям
систематично використовувати у навчальному процесі тестові завдання
різноманітних форм та формувати в учнів навички заповнювати бланк
відповідей.
Наводимо приклади виконання завдань різної форми та заповнення
відповідей у бланку.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді містить формулювання
завдання і чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Під
буквою, яка показує правильну відповідь учень має поставити в бланку
хрестик.
• Укажи хімічний символ Оксигену:

Фрагмент

бланка
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Г
Х

Завдання з вибором кількох правильних відповідей містить формулювання
завдання і шість варіантів відповідей, з яких тільки три правильні. Три букви,
які показують правильні відповіді учень має позначити в бланку хрестиками (не
більше трьох).
• Укажи ТРИ чистих речовини:

Фрагмент

бланка

відповіді

А повітря;

Г нафта;

А Б В Г Д Е

Б кисень;

Д дерево;

В залізо;

Е сірка.

Х Х

Х

Завдання на відповідність (утворення логічних пар) складається з основи
та низки співвідношень, розміщених довільно в дві колонки. Колонка ліворуч
містить перелік вихідних умов (слів, словосполучень, формул, термінів), до
яких учень має відшукати відповідник у колонці праворуч, тобто, утворити
правильні логічні пари. Учень має пам’ятати, що твердженню з лівої колонки
відповідає тільки одне твердження з правої колонки. Одна відповідь у правій
колонці завжди залишається зайвою. Вибрані відповідності учень має вписати
до бланка цифрами.
• Установи відповідність між речовинами та їх прикладами.

Фрагмент

Речовина

бланка

Приклад

відповіді

А проста;

1 кухонна сіль;

А

3

Б складна.

2 сплав;

Б

1

3 алюміній.
Завдання на правильну послідовність містить формулювання завдання та
варіанти певних дій, понять, формул, характеристик, які треба розташувати в
правильній послідовності. Правильну відповідь учень має позначити в бланку
цифрами так: першій дії, поняттю, формулі, характеристиці відповідає цифра 1,
другій — цифра 2 і т. д.
• Визнач послідовність назв хімічних елементів у порядку

Фрагмент

зростання числа електронів у атомах:

бланка
відповіді

1 Кальцій;

А

3

2 Алюміній;

Б

2

3 Нітроген;

В

1

4 Селен.

Г

4

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю передбачає стислу
відповідь, сформульовану словом, цифрою або символом. Учень має виконати
завдання в тестовому зошиті або на чернетці, самостійно сформулювати

відповідь і вписати її у відповідному місці бланка словом або цифрою,
починаючи з першої клітинки (у бланку можуть залишатися зайві клітинки).
• Склади рівняння реакції взаємодії цинку з киснем

Фрагмент

і вкажи суму коефіцієнтів.

бланка
відповіді

Відповідь:

5

• Укажи назву класу сполук, який утворюється

Фрагмент

в результаті взаємодії вуглецю з киснем.

відповіді

Відповідь:

бланка
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