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Система освіти в Україні перебуває на етапі реформування, що спричиняє 

появу нових вимог до вчителів та ставить перед ними нові завдання та виклики 

щодо вдосконалення професійних якостей. Від сучасного педагога чекають не 

просто навчання  учнів, а формування сучасної всебічно-розвиненої особистості, 

здатної до творчого пошуку, самовдосконалення та самостійного навчання 

протягом життя. Згідно з законом «Про  освіту» досягнути цієї мети можливо 

формуванням в учнів ключових компетентностей, зокрема компетентності у 

галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна 

компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж 

життя тощо [1]. 

Тому актуальною стає  необхідність формування в учнів пізнавальної 

самостійності, яка як комплексна якість особистості з одного боку відповідає за 

постійний інтерес до навчальної діяльності, а з другого боку - за самостійний 

пошук інформації, набуття умінь та навичок й формування стійких мотивів 

навчання.  

Пізнавальна самостійність формує такі якості особистості: 

- самостійне опрацювання інформації; 

- усвідомлення та постановка мети навчальної діяльності, мотивації 

саморозвитку; 
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- уміння планувати свою самостійну освітню траєкторію, відповідати за 

результати навчальної діяльності; 

- готовність до самоосвіти, наявність навичок самостійної роботи; 

- володіння прийомами  пізнавальної діяльності; 

- постійне самовдосконалення.  

Саме цими якостями повинен володіти сучасний учень, а завдання учителя 

полягає навчити учнів навчатися в різних умовах. Сучасні реалії спонукають 

учителів застосовувати різноманітні методи та нові методики навчання, 

розробляти та втілювати інноваційні методи навчання та технології. Особливого 

впливу зазнають предмети природничого змісту, зокрема хімія.  

На уроці замало показати мультимедійну презентацію та цим зацікавити 

учнів чи сформувати пізнавальну самостійність, тому слід шукати нові ІКТ, які 

здатні змінити погляд на навчання. На наш погляд, до таких можна віднести 

мобільні технології, оскільки вони мають ряд переваг та можливостей бути 

використаними під час уроків.  

До мобільних технологій відносять персональні електронні  пристрої 

різного призначення: мобільні телефони, смартфони, планшети, смарт годинники, 

GPS-навігатори, електронні книги тощо. Мобільні пристрої є невід’ємним 

атрибутом сучасного учня та часто він навіть не здогадується, що його ґаджет 

можна застосовувати для навчання, особливо при вивченні хімії. 

Хімія – це складний комплексний предмет, який поєднує складну теорію та 

експериментальну частину, які формують цілісне уявлення про будову речовини 

та особливості її перетворення.  

Для навчання хімії існує велика кількість мобільних додатків навчального 

призначення, які допоможуть учителю у навчнні цього предмету учнів. На 

спеціальних серверах, зокрема Google Play [2] можна завантажити безкоштовні 

додатки різного наповнення: періодичні система хімічних елементів 

Д.І. Мендєлєєва, хімічні довідники, хімічні посібники, приклади розв’язків задач, 

складання хімічних рівнянь реакцій, хімічні калькулятори, тести, додатки-

вікторини, навіть навчальні ігри тощо. 

Усі ці міні-програми не тільки оптимізують навчальний процес, а й 

спонукають учнів до самостійного навчання та пошуку нових цікавих програм з 

допомогою яких можна вивчати ту чи іншу тему чи вирішити конкретне завдання. 

Звичайно важливим для хімічної науки є проведення дослідів. Проте, 

проведення реального експерименту не завжди є можливим з ряду об’єктивних 

причин: шкідливість досліду та його екологічність, нестача реактивів та 

лабораторного обладнання чи взагалі їх відсутність. Тому актуальним стає 

альтернатива – застосування віртуального експерименту. І тут також можна 

застосовувати мобільні технології як у вигляді спеціальних додатків, так і 

скориставшись широкими можливостями мобільних пристроїв (смартфонів та 

планшетів) доступу до Інтернет, де можна знайти відповідні відео дослідів в 

YouTube та переглянути їх. Також можна віднаходити додатковий цікавий 

матеріал для уроку та виконувати завдання. 

Важливим моментом для вивчення хімії є закріплення матеріалу. Цього 

можна досягти через виконання різноманітних електронних завдань з допомогою 
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мобільних пристроїв. Існує велика кількість різноманітних сервісів, де можна 

створювати власноруч, або застосовувати готові завдання колег. До таких 

належить освітній електронний ресурс «LearningApps.org» [3]. Сервер пропонує 

широкі можливості для створення різноманітних завдань поданих у різному 

вигляді: тести, вікторини, пазли, кросворди, перетягування відповідей по 

категоріям, заповнення  пропусків тощо. Учителю достатньо скопіювати 

посилання, за яким розміщено завдання в мережі та згенерувати QR-код, який  

учні з допомогою своїх пристроїв зможуть просканувати та виконати 

запропоноване завдання. 

Самі мобільні пристрої є засобами навчання з допомогою яких можна 

знімати експеримент на відео чи робити фото одержаного результату. Є також 

можливість застосовувати датчики мобільних пристроїв для складних 

вимірювань, які часом необхідні для написання конкурсних робіт та 

дослідницьких проектів.  

Тобто, спираючись на вищезазначене, мобільні технології мають широкі 

можливості застосування в навчальному процесі для навчання хімії. Мобільні 

засоби навчання дозволяють по-новому подивитися на урок та формувати в учнів 

пізнавальну самостійність важливу для розвитку ключових компетентностей 

особистості. 
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