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ization in order to use the best practices at higher educa-

tion of Ukraine. Nowadays, we have the possibility to 

use foreign practices in frames of the university autono-

my and higher education reforming in Ukraine.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ 

ХІМІЇ В ШКОЛІ 

 

© М. В. Пасічник   
 

Стаття направлена на дослідження можливості використання освітніх технологій едьютейнмент в 

шкільному курсі хімії. Термін едьютейнмент (edutainment) був отриманий за допомогою злиття двох 

англійських слів — ―education‖ (навчання) та ―entertainment‖ (розвага). Однією з переваг використання 

технологій едьютейнмент при вивченні шкільного курсу хімії є, те, що учні можуть засвоювати нові 

когнітивні навички. Наприклад, розвивають логічне мислення та просторове відчуття, вчяться 

співпрацювати, що готує їх до подальшого навчання та розв’язання інших проблемних ситуацій. В 

статті представлений аналіз деяких мобільних додатків та комп’ютерних програм які можна викори-

стовувати в шкільному курсі хімії. Оцінені основні характеристики програм. Встановлені переваги про-

блеми й перспективи їх використання та здійснений аналіз шкільної програми з курсу хімії 7 клас на при-

кладі підручника «Хімія 7 клас» автор Г.А. Лашевська. В статті представлені основні теми з 7 класу по 

підручнику, які можуть бути доповнені технологією едьютейнмент. 

При вивченні хімії в 7 класі доцільним буде використання відео-уроків Thoisoi та Smart Learning for All. В 

7 класі учні вперше стикаються з хімією як наукою, використання відео добірок дозволить сформувати 

в учнів уявлення про будову молекули та розвинути в них абстрактне мислення.  

Так в статті описано, що використання гри МарсХімПром при вивченні хімії може стати для учнів ви-

пробуванням з вирішення комплексних актуальних проблем або проектів, які вони можуть сприйняти, чи 

відхилити. Мобільний додаток MEL Chemistry: 3D надасть учням інструменти та ресурси, що необхідні 

для розуміння проблеми і для її вирішення, а також дозволяють учням досліджувати, експериментува-

ти, конструювати, спілкуватися й міркувати над тим, що вони роблять – тобто навчатися на особи-

стому досвіді. 

В контексті даної теорії, навчання з використанням освітньої технології едьютейнмент відбувається 

через розв’язання проблем за допомогою обраного учнем способу її розв’язання. Здобутий при цьому до-

свід збагачується рефлексією, становлячись глибшим 

Ключові слова: технології едьютейнмент методика навчання хімії, шкільний курс хімії, мобільне 

навчання 
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1. Вступ 

Едьютейнмент – являє собою нову форму про-

цесу освіти, в якому освітньо-інформаційний ма-

теріал подається на основі розважальних методик 

при залученні інформаційних технологій. Слід 

нагадати, що термін едьютейнмент (edutainment) був 

отриманий за допомогою злиття двох англійських 

слів – “education” (навчання) та “entertainment” 

(розвага). Таким чином учень в один і той же час от-

римує потрібні знання та задовольняє власну 

цікавість. Таке поєднання здатне забезпечити глибо-

ке захоплення проблемою, яку пропонує наставник 

чи формулює сама дитина.  

Головний посил едьютейнмент - двостороння 

взаємодія педагог-учень. Сучасний викладач зо-

бов‟язаний включити в практику актуальні на сього-

дні наукові можливості, щоб передати інформацію у 

будь-якому форматі. Це може бути не тільки аудіо-, 

чи відеоформат. Цікави будуть учням доречно встав-

лені анімаційні фрагменти або яскраві презентацій. 

Запропонувати вирішити завдання у вигляді відеоіг-

ри чи з залученням комп‟ютерної програми здається 

найбільш перспективним [1].  

Ось чому пошук передових підходів в органі-

зації сучасного процесу навчання, як і підготовка 

навчальних матеріалів і технологій з урахуванням 

можливостей мобільних пристроїв та розроблених 

для комп‟ютерів програм є найактуальнішим завдан-

ням української педагогіки. 

 

2. Літературний огляд 

Проблема використання нових технічних за-

собів і дидактичних матеріалів у навчанні не є новою, 

питання використання стільникових мобільних при-

строїв виникло ще у 80-х роках 20-го століття [2]. З 

розвитком мобільних технологій зросла можливість 

швидкого доступу до інформації у тому числі іншо-

мовної [3, 4]. В освіті з‟являється термін «мобільне 

навчання» (м-навчання) [5], або mobile learning (m-

learning) [6], використання у викладанні та навчанні 

мобільних і портативних ІТ-пристроїв: кишенькові 

комп‟ютери PDA (Personal Digital Assistants), мобіль-

ні телефони, ноутбуки, нетбуки, планшетні ПК, 

iPhone, іРаdта інше [7]. Крім того едьютейнмент як 

форма освітнього процесу включає залучення 

комп‟ютерних ігор з метою навчання та викладання. 

В навчанні можливо використовувати ті ігри, що по-

будовані на принципах гри, але не заради розваги, а 

заради навчання або тренування [8]. Вони поєднують 

в собі характерні елементи відеоігор – мультимо-

дальність, інтерактивність, специфічну організацію 

ігрової ситуації, нарратив та соціальні цілі [9].  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є дослідження можливості 

використання мобільних додатків та комп‟ютерних 

програм, в методиці шкільного курсу хімії.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. Проаналізувати сучасні мобільні додатки та 

комп‟ютерні ігри, які можна використовувати у су-

часному навчальному процесі з хімії,  

2. Оцінити переваги проблеми й перспективи 

використання; 

3. Здійснити аналіз шкільної програми з курсу 

хімії 7 клас. 

 

4. Сучасні мобільні додатки які можуть ви-

користовуватись в шкільному курсі хімії [10]: 

1. MEL Chemistry: будова атомів та хімічних 

речовин у форматі 3D моделі. 

MEL Chemistry містить моделі більш ніж 80 

речовин у тривимірному форматі та деякі експери-

менти з поясненням. Обирати будь яку речовину 

можна довільно. За допомогою програми є можли-

вість побачити співвідношення розмірів атомів, ти-

пи зв'язків між ними, хімічну формулу та розгляну-

ти молекулу під різними кутами огляду. Це значно 

спрощує сприйняття учнями секретів побудови ре-

човин та розуміння того, як проходять хімічні екс-

перименти.  

2. «Хімічні речовини: органічні та неор-

ганічні»  

Додаток для мобільного пристрою дозволяє 

засвоїти формули та властивості близько 200 хіміч-

них речовин. Містить тестові завдання з запропоно-

ваними варіантами відповідей, завдання на швид-

кість, розвиває вміння визначити речовину за хіміч-

ною формулою, або формулу за речовинами.  

Комп’ютерні ігри, які можна використову-

вати при вивченні шкільного курсу хімії. 

Навчальна логічна гра-екшн з хімії «Марс Хім 

Пром» створена за принципом «Монополії». Перед 

гравцями стоїть завдання - створити власну проми-

слову інфраструктури на планеті Марс, спираючись 

на видобуток місцевих ресурсів та розбудову вироб-

ництва. В процесі гри знадобляться знання хімічних 

реакцій. «Марс Хім Пром» школярам зрозуміти, як 

застосувати теоретичні знання у практичній діяль-

ності.  

Відео канали, які описують хімічні процеси 

і речовини і можуть бути використанні при ви-

вченні шкільного курсу хімії: 

1. Періодична відеотаблиця від TED-ED: таб-

лиця Менделєєва 

Періодична таблиця хімічних елементів пода-

на у форматі навчальних відеороликів. В кожному 

йде мова про основні властивості конкретного хіміч-

ного елементу, підкріплені демонстрацією хімічні 

реакції за їх участю.  

Натиснувши на елемент можна побачити, коли 

він був відкритий, яка в нього кристалічна решітка, 

властивості атомів тощо.  

Дає можливість групувати хімічні елементи за 

певними ознаками, наприклад, рідкоземельні метали, 

благородні гази, галогени, неметали та інше 

Мобільна таблиця розширює межі уявлення та 

сприйняття школярами хімічних досягнень. 

2. Thoisoi: Youtube-канал для вивчення хімії 

Канал містить відео дослідів з органічної та 

неорганічної хімії. Додається наукове пояснення реа-

кцій та формули.  

3. Smart Learning for All: пізнавальні мультфі-

льми з хімії 
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Створений індійськими фахівцями у з 2017 

році. Складається з 41мультика. Кожна серія містить 

розповідь про окремі хімічні речовини.  

  

5. Результати дослідження з використання 

технологій едьютейнмен при вивченні хімії в 7 

класі 

Роздивимось можливості використання освіт-

ніх технологій едьютейнмент в програмі хімії 7 клас 

(табл. 1). В табл. 1 представлені основні теми з 7 кла-

су по підручнику, які можуть бути доповнені техно-

логією едьютейнмент. 

Відео-уроки Thoisoi та Smart Learning for All 

стануть важливою складовою при вивченні хімії у  

7 класі. Школярам буде значно легше уявити, як бу-

дуються молекули. Відео-добірки сприятимуть вдос-

коналенню абстрактного мислення, що вкрай важли-

во для подальшого вивчення хімії.  

 

Таблиця 1 

Аналіз використання технологій едьютейнмент на прикладі підручника Хімія 7 клас  

автор Г.А. Лашевська 

Назва програми Тема з підручника сторінки 

Thoisoi 
Багатоатомність речовини, прості й складні речовини 

метали, неметали 
с. 81 

MEL Chemistry : 3D моделі будо-

ви атомів та хімічних речовин 
Атоми. Хімічні елементи с.46 

Хімічні речовини: органічні та 

неорганічні 
Ферум. Поширення феруму у природі с.157 

МарсХімПром 
Застосування заліза. Руйнування заліза у природних 

умовах 
с.169 

Smart Learning for All: пізнавальні 

мультфільми з хімії 
Оксиген. Склад молекули і фізичні властивості кисню с.129 

 

 

6. Висновки 

1. Аналіз комп‟ютерних програм та мобільних 

додатків, які можливо використовувати при вивченні 

хімії, показав, що більшість з них можуть бути 

використанні на практиці, і сприятимуть розвитку в 

школярів навичок використовувати власно здобуті 

знання та знаходити рішення самостійно обраним 

способом. 

2. Згадана гра МарсХімПром при вивченні 

хімії навчить учнів вирішувати проблеми комплекс-

но, вибирати чи відхиляти запропоновані проекти. 

Натомість MEL Chemistry: 3D спонукає навчатися на 

власному досвіді за допомогою наданих інструментів 

та ресурсів для усвідомлення та вирішення задачі. 

Учні мають змогу самостійно експериментувати та 

розмірковувати. MEL Chemistry дозволяє зануритися 

у світ хімії та подивитися, як він виглядає з середини. 

3. Впровадження в практику педагога техно-

логії едьютейнмент в 7 класі при вивченні шкільного 

курсу хімії дозволяє учням простіше засвоювати нові 

когнітивні навички: логічне мислення, просторове 

відчуття. Діти вчяться співпрацювати у команді. Все 

це підготовлює їх до подальшого навчання, вміння 

самостійно здобувати потрібні знання, розв‟язувати 

проблемні ситуації. Досвід, здобутий на уроках, по-

глиблюється та збагачується рефлексією.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ ПЕДИАТРИИ, ПРЕПОДАВАЕМОЙ 

НА МЛАДШИХ КУРСАХ, СРЕДИ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ 

 

© С. И. Ильченко, Т. В. Ярошевская, Е. В. Скрябина, Н. Н. Крамаренко  
 

Процесс обучения в высшем медицинском учебном заведении предполагает не только приобретение 

профессиональных знаний и умений, но и успешное овладение клиническим мышлением, умением об-

щаться с пациентами. Благодаря этому студенты могут стать квалифицированными специалистами в 

определенной области медицины. Современные требования к качеству высшего медицинского образова-

ния предусматривают повышение мотивированности студентов, в том числе, за счет внедрения в 

учебный процесс новых форм преподавания и обучающих методик. Тенденция к снижению уровня владе-

ния профессиональными навыками среди молодых специалистов, согласно работам многих авторов, 

явилась причиной проведения анализа использования знаний по пропедевтике педиатрии среди студен-

тов 6 курса. С этой целью на кафедре пропедевтики детских болезней Днепропетровской медицинской 

академии провели конкурс «Молодой клиницист» для выпускников ВУЗа. Задания конкурса предполагали 

демонстрацию студентами знаний методики обследования ребенка и семиотики детских болезней. Ре-

зультаты, полученные студентами высоко коррелировали с их текущей успеваемостью. Однако в це-

лом, среди студентов знания семиотики заболеваний оказались выше, чем знание методики обследова-

ния ребенка, что говорит о необходимости подкрепления практических навыков, полученных по пропе-

девтике педиатрии, на старших курсах. Отзывы, полученные от студентов после проведения конкурса, 

свидетельствуют о том, что их интерес был оправдан, а результаты конкурса заставили обратить 

внимание на проблемные вопросы. Весомой проблемой, которая приводит к ухудшению освоения мето-

дики обследования пациента, является сокращение часов по дисциплине, что недопустимо в данной си-

туации. Разработка и внедрение новых методов обучения необходимы для повышения мотивации сту-

дентов в современной системе образования, где немаловажную роль в обучении играет личность препо-

давателя. Результаты данного конкурса будут служить основой дальнейших разработок мотивирую-

щих программ для студентов на кафедре, с целью привлечения большего количества активных студен-

тов, повышая тем самым интерес к дисциплине 
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1. Введение 

Реформирование первичной медико-санитар- 

ной помощи в Украине вступило в активную фазу. 

Изменения в работе первичной медико-санитарной 

помощи усиливают конкуренцию среди врачей пер-

вичной службы. Молодому специалисту необходимо 

быть конкурентоспособным. В процессе обучения в 

заведении высшего медицинского образования сту-

дентам необходимо не только приобрести професси-

ональные знания и умения, стать специалистом в 

определенной области медицины, но также научиться 

клиническому мышлению и общению с пациентами 

[1]. Современные требования к качеству образова-

ния, на первую позицию ставят мотивированность 

студентов, а потом уже обучаемость, получение воз-

можности оперировать усвоенным материалом, при-

влечение к овладению новыми профессиональными 

навыками [2].  


