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АНОТАЦІЯ  

Актуальність роботи. Інклюзивна освіта дає можливість всім учням в 

повному обсязі брати участь в житті колективу дитячого садка, школи, 

інституту, в дошкільному та шкільному житті. Інклюзивна освіта має ресурси, 

спрямовані на стимулювання рівноправності учнів та їх участі у всіх справах 

колективу. Вона спрямована на розвиток у всіх людей здібностей, необхідних 

для спілкування та комфортного перебування у соціальному середовищі осіб з 

обмеженими потребами. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що діти з особливостями 

розвитку повинні мати рівні можливості з іншими дітьми в отриманні освіти. 

Водночас, аналіз навчально-методичної літератури показав, що майже не існує 

розробок, рекомендацій по викладанню окремих шкільних предметів у 

інклюзивних класах. Указане протиріччя між необхідністю забезпечити рівний 

доступ усіх школярів до вивчення шкільних предметів і відсутністю 

методичних розробок викладанню хімії в інклюзивних класах і зумовив вибір 

теми дослідження. 

Мета дослідження: розробка та теоретичне обґрунтування методики 

вивчення основних класів неорганічних сполук у класах з інклюзивним 

навчанням. 

Завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, дидактичної і методичної 

літератури з метою всебічного вивчення проблеми інклюзивного навчання. 

2. Розкрити та охарактеризувати основні шляхи індивідуалізації навчання для 

учнів з порушеннями опорно-рухового апарату. 

3. Розробити та структурувати відповідну систему уроків хімії з теми «Основні 

класи неорганічних сполук». 

4. У ході педагогічного дослідження експериментально перевірити 

ефективність запропонованої методики. 

З метою розв’язання поставлених завдань були використані такі  методи 

дослідження:  

‒ теоретичні: аналіз нормативних документів про інклюзивну освіту в Україні, 

психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури, чинних 

шкільних програм та підручників із хімії; 

‒ емпіричні: анкетування школярів; педагогічний експеримент; 

‒ математичне опрацювання одержаних результатів. 

Загальна характеристика роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи становить 30 сторінок без урахування переліку літературних джерел. 

Список використаних джерел з 13 найменувань охоплює 2 сторінки. Робота 

містить 3 таблиці та 21 рисунок. 
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ВСТУП 

Право на освіту є найважливішим соціально-культурним правом людини, 

оскільки освіта – це сфера життя суспільства, яка найбільшою мірою може 

вплинути на розвиток особистості. 

Інклюзивна освіта дає можливість всім учням в повному обсязі брати 

участь в житті колективу дитячого садка, школи, інституту, в дошкільному та 

шкільному житті. Інклюзивна освіта має ресурси, спрямовані на стимулювання 

рівноправності учнів та їх участі у всіх справах колективу. Вона спрямована на 

розвиток у всіх людей здібностей, необхідних для спілкування та комфортного 

перебування у соціальному середовищі осіб з обмеженими потребами. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, що виключає  

будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх 

людей, але створює особливі умови для тих, хто має особливі освітні потреби. 

Інклюзивна освіта – це процес розвитку загальної освіти, який має на увазі 

доступність освіти для всіх, в плані пристосування до різних потреб усіх дітей, 

що забезпечує доступ до освіти для дітей з особливими потребами. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що діти з особливостями 

розвитку повинні мати рівні можливості з іншими дітьми в отриманні освіти. 

Учні з особливостями розвитку повинні мати рівні можливості з іншими 

школярами в отриманні освіти. Уже сьогодні існує потреба у впровадженні 

такої форми навчання, яка створить дітям з особливими освітніми потребами 

оптимальні умови навчання. Водночас, аналіз навчально-методичної літератури 

показав, що майже не існує розробок, рекомендацій по викладанню окремих 

шкільних предметів у інклюзивних класах. Указане протиріччя між 

необхідністю забезпечити рівний доступ усіх школярів до вивчення шкільних 

предметів і відсутністю методичних розробок викладанню хімії в інклюзивних 

класах і зумовив вибір теми дослідження. 

Мета дослідження: розробка та теоретичне обґрунтування методики 

вивчення основних класів неорганічних сполук у класах з інклюзивним 

навчанням. 
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Завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, дидактичної і методичної 

літератури з метою всебічного вивчення проблеми інклюзивного навчання. 

2. Розкрити та охарактеризувати основні шляхи індивідуалізації навчання для 

учнів з порушеннями опорно-рухового апарату. 

3. Розробити та структурувати відповідну систему уроків хімії з теми «Основні 

класи неорганічних сполук». 

4. У ході педагогічного дослідження експериментально перевірити 

ефективність запропонованої методики. 

Об’єкт дослідження: навчальний процес з хімії в інклюзивних класах.  

Предмет дослідження: сукупність форм, методів, засобів, що можуть 

бути застосовані на уроках хімії у класах з інклюзивним навчанням. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження: 

розроблена система уроків та теоретичні положення роботи можуть бути 

використані вчителями хімії та студентами в період проходження педагогічної 

практики. 

Апробація результатів та публікації. Основні результати дослідження 

доповідались на пленарному засіданні, приуроченому до днів студентської 

науки в СумДПУ імені А.С. Макаренка, що відбулося 22 квітня 2019 року. 

Основні положення цього дослідження відображено у двох публікаціях, 

зокрема: 1 стаття у збірнику наукових праць за матеріалами Міжнародної 

наукової конференції (24-26 травня 2019 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка) [6, 

ст. 322] та 1 стаття у збірнику тез за матеріалами студентської наукової 

конференції, присвяченої 150-річчю створення періодичної таблиці хімічних 

елементів Д. І. Менделєєвим (24 квітня 2019 р.) в рамках Днів науки на кафедрі 

хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету 

СумДПУ імені А.С. Макаренка. 
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РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання, а саме розкрити та 

охарактеризувати систему форм, методів, засобів навчання, що можуть бути 

застосовані в класах, де є учні з обмеженими фізичними можливостями, 

розробити та структурувати відповідну систему уроків хімії та для перевірки 

ефективності запропонованої методичної системи уроків хімії в інклюзивних 

класах, нами був проведений педагогічний експеримент, який складався з 

декількох етапів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні етапи проведення експериментальної роботи, її цілі та зміст 

Етап Цілі дослідження Завдання 

Методи для здійснення 

аналізу досягнутих 

цілей дослідження 

1 2 3 4 

І 
ет

ап
 –

 к
о
н

ст
ат

у
в
ал

ьн
и

й
 Вивчення стану 

нормативного 

забезпечення 

інклюзивного 

навчання та його 

впровадження в 

закладах середньої 

освіти 

Здійснення аналізу 

психолого-

педагогічної, 

дидактичної і 

методичної літератури, 

нормативних 

документів, досвіду 

роботи вчителів з 

метою всебічного 

вивчення проблеми 

Спостереження за 

навчальним процесом. 

Бесіди з учителями 

ІІ
 е

та
п

 –
 

п
о

ш
у

к
о

в
и

й
 

Визначення завдань 

дослідження, 

постановка мети та 

плану 

експериментальної 

роботи 

Пошук форм, 

методів, прийомів, які 

можна застосувати для 

організації роботи в 

інклюзивних класах 

Анкетування учнів. 

Логічне 

структурування 

навчального матеріалу. 

Планування системи 

уроків. 
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Продовження таблиці 1 

 

Педагогічний експеримент проводився в Комунальній установі 

Сумського навчально-виховного комплексу №16 імені Олексія Братушки 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад», під 

керівництвом вчителя хімії Глови Оксани Анатоліївни. 

На першому етапі – констатувальному – проводився теоретичний 

аналіз літератури з інклюзивної освіти. Вивчалась психологічна, дидактична, 

методична та хімічна література. Була проаналізована нормативно-правова база 

інклюзивної освіти, визначені цілі та основні складові інклюзивного навчання, 

визначені ключові принципи. Також були з’ясовані переваги інклюзивного 

навчання.  

Хід констатувального етапу та його результати, які описані в розділі 

першому, визначили шляхи та зміст наступних етапів педагогічного 

експерименту. 

Другий етап – пошуковий. На основі висновків, отриманих у результаті 

теоретичного аналізу проблеми, були визначені наступні завдання нашого 

дослідження, які є основою розробленої експериментальної методики. На 

цьому ж етапі здійснено відбір та структурування навчального матеріалу, а 

також підготовано методичні та дидактичні матеріали для проведення 

1 2 3 4 
ІІ

І 
ет

ап
 –

 ф
о

р
м

у
в
ал

ьн
и

й
 

Розробка та проведення 

системи уроків хімії в 

класах з інклюзивним 

навчанням 

Експериментальна 

апробація розробленої 

методики 

Проведення системи 

уроків. 

Спостереження. Бесіда 

з вчителем хімії та 

учнями. Анкетування. 

Метод математичної 

обробки одержаних 

результатів 
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наступного етапу педагогічного експерименту. 

На третьому етапі – формувальному: 

 втілювалася в освітній процес розроблена система уроків хімії в 

інклюзивних класах; 

 перевірялася її ефективність і доцільність; 

 визначався вплив розробленої методики на рівень навчальних досягнень 

школярів; 

 відбиралися способи та здійснювалася перевірка ефективності 

запропонованої системи уроків. 

У закладі середньої освіти, де проводився педагогічний експеримент, 

навчаються дві паралелі восьмих класів, 8-А та 8-Б. У 8-А класі навчаються 14 

учнів, четверо з яких – діти з порушенням опорно-рухового апарату, а у 8-Б 

навчаються 13 учнів, з них двоє учнів із затримкою психічного розвитку. Учні з 

порушенням опорно-рухового апарату навчаються за загальноосвітньою 

програмою, а учні з затримкою психічного розвитку навчаються за спеціальною 

програмою. Тому призначати експериментальний і контрольний класи, 

порівнювати їх було б некоректно. Педагогічний експеримент проводився лише 

у 8-А класі. Для чотирьох учнів з проблемами опорно-рухового апарату 

необхідно було розробити такі методи, форми і прийоми навчання на уроках 

хімії, які полегшили б їм фізичне навантаження, що дало б можливість 

сконцентруватися на навчанні. 

Для того, щоб сформувати уявлення про ставлення учнів до уроків хімії і 

для того, щоб врахувати думку самих учнів, на початку педагогічного 

експерименту, було проведено анкетування, питання якого наведені нижче:  

1. Чи подобаються тобі уроки хімії? 

2. Як, на твою думку, краще проводити уроки хімії – в ігровій формі, 

чи традиційній? 

3. Які труднощі виникають у тебе на уроках хімії? 

4. Що могло б допомогти у подоланні цих труднощів? 

5. Чого, на твою думку, не вистачає на уроках хімії? 
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Відповідаючи на перше запитання «Чи подобаються тобі уроки хімії?», 

92% опитаних відповіли «Так», і лише 8% відповіли «Ні». Тобто в цьому класі 

навчаються школярі, які з задоволенням відвідують уроки хімії, налагоджений 

контакт між вчителем і учнями. 

Для того щоб зрозуміти, яким формам проведення уроку діти віддають 

перевагу, нами було поставлено питання: «Як краще проводити уроки хімії? В 

ігровій формі, чи у традиційній?». 50% опитаних вважали, що найкраціми є 

традиційні, звичні уроки і, відвовідно, друга половина опитаних вказали, що 

краще уроки проводити в ігровій формі. Подальша бесіда з учнями підтвердила, 

що половині класу подобається, коли вчитель пояснює матеріал, а іншій 

половині подобається, коли матеріал викладається за допомогою різноманітних 

ігрових форм роботи. 

Відповідаючи на питання: «Які труднощі виникають у тебе на уроках 

хімії?», 58% опитаних говорять, що труднощі виникають при розв’язуванні 

задач, а 42% указують, що труднощі виникають при написанні рівнянь хімічних 

реакцій. Отже, для себе ми зробили висновок, що на уроках потрібно приділяти 

велику увагу розв’язкам задач та більше виконувати вправи на складання 

рівнянь хімічних реакцій. 

Відразу ж після цього питання, ми запитали у дітей: «Що могло б 

допомогти у подоланні цих труднощів?». З’ясувалося, що 36% вважають, що 

потрібно вивчити формули для розв’язку задач, 36% вважають, що потрібно 

більше розв’язувати задачі на уроках і 28% вважають, що потрібно самостійно 

опрацьовувати матеріал.  

В останньому питанні ми хотіли дізнатися, чого саме не вистачає учням 

на уроках хімії? І знову думки розділилися по рівну. 50% відповіли, що всього 

вистачає, а 50% хотіли б бачити на уроках хімії більше хімічних експериментів. 

Спілкуючись з вчителями, які довгий час працюють з учнями з 

обмеженими фізичними можливостями, з однокласниками цих учнів, з 

колегами-практикантами, і звичайно ж аналізуючи відповіді школярів на 

запитання анкети, ми дійшли висновку, що учні незалежно від фізичних 
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особливостей хочуть краще навчатися, хочуть краще розуміти предмет, мати 

змогу застосовувати свої знання на практиці. Проте деякі фізичні обмеження 

можуть бути на заваді навчанню. 

Для того, щоб цього не сталося, щоб нівелювати вплив фізичних вад, 

нами було розроблено ряд прийомів, які можна застосовувати на уроках хімії в 

класах з інклюзивним навчанням, де здобувають освіту діти з порушенням 

опорно-рухового апарату та визначено основні шляхи індивідуалізації навчання 

для них:  

1) скорочення обсягу письмових робіт; 

2) застосування альтернативних способів виконання завдань на опрацювання 

навчального матеріалу, його закріплення, для контролю та корекції; 

3) максимальне усунення трудомістких операцій під час виконання хімічних 

експериментів; 

4) часта зміна видів діяльності для запобігання втоми та підвищення розумової 

працездатності. 

Власне ці шляхи і стали провідним орієнтиром у роботі з учнями із 

вадами опорно-рухового апарату. На уроках хімії ми використовували такі 

прийоми: 

– робота з картками; 

– створення лепбуку; 

– робота у віртуальній лабораторії; 

– робота в програмі «Learning Apps». 

Детальніше ці прийоми та їх реалізацію на уроках хімії в класах з 

інклюзивним навчанням розглянуто в наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ З 

ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ 

Для проведення формувального етапу педагогічного експерименту 

експерименту нами, перш за все, була проаналізована програма з хімії для 

закладів середньої освіти [9] та чинний підручник для восьмого класу [3]. Було 

визначено, на яких уроках доцільно застосовувати розроблені нами методи, 

форми, прийоми для учнів з вадами опорно-рухового апарату. Сказане 

відображено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Система уроків з теми «Основні класи неорганічних сполук» 

№ 

уроку 
Тема уроку Тип уроку 

1 2 3 

1.  Фізичні та хімічні властивості кислот (дія на 

індикатори, взаємодія з металами). Ряд активності 

металів. Реакції заміщення. Заходи безпеки під час 

роботи з кислотами. 

Урок засвоєння 

нових знань 

2.  Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними 

оксидами, основами, солями. Реакція обміну й 

нейтралізації. 

Комбінований 

урок 

3.  Фізичні та хімічні властивості лугів (дія на 

індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними 

оксидами, солями). Заходи безпеки під час роботи 

з лугами. 

Урок засвоєння 

нових знань 

4.  Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія 

з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. 

Урок засвоєння 

нових знань 

5.  Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: 

взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при 

сплавлянні). 

Комбінований 

урок 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 

6.  
Узагальнення та систематизація знань з теми 

«Загальна характеристика оксидів, кислот і основ». 

Урок узагальнення 

та систематизації 

знань 

7.  Фізичні та хімічні властивості середніх солей 

(взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими 

солями). 

Урок засвоєння 

нових знань 

8.  Практична робота №2. Дослідження властивостей 

основних класів неорганічних сполук. 
Практична робота 

9.  Генетичні зв’язки між основними класами 

неорганічних сполук. 

Комбінований 

урок 

 

Один із прийомів, який ми найчастіше використовували для школярів з 

порушенням опорно-рухового апарату – це робота з картками. Цей прийом 

дозволяє максимально полегшити навантаження на руки дитини. У той час, 

коли більшість класу виконує письмове завдання, школярі з вадами опорно-

рухового апарату виконують роботу з картками (для цього необхідно 

заздалегідь роздрукувати картки із різноманітними символами, формулами, 

цифрами та необхідними позначками. Ці карточки розкладаються перед 

школярами і вони складають формули основ, кислот, оксидів, складають 

рівняння реакції та розставляють відповідні коефіцієнти). А асистент, який 

сидить поряд і працює з цими учнями, переписує складені рівняння реакцій до 

зошитів.  

Робота із картками була організована на різних уроках – як вивчення 

нового матеріалу, так і узагальнення та систематизації знань. Наприклад на 

уроці з теми «Фізичні та хімічні властивості кислот (дія на індикатори, 

взаємодія з металами). Ряд активності металів. Реакції заміщення. Заходи 

безпеки під час роботи з кислотами» на етапі актуалізації знань нами було 

запропоновано учням з порушенням опорно-рухового апарату роботу з 
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картками. Діти повинні скласти формули кислот та назвати їх (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Картки, для складання формул кислот 

 

На уроці з теми «Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія 

з кислотами, лугами (в розчинні, при сплавлянні)» на етапі засвоєння нового 

матеріалу діти з порушенням опорно – рухового апарату отримують картку в 

якій потрібно заповнити пропущені комірки (рис. 2). Для цього необхідно серед 

запропонованих роздрукованих карточок обрати потрібні та розкласти їх. 

Завдання перевіряє асистент вчителя. 

 

Формула оксиду Назва оксиду 

Формула основи, 

що відповідає 

оксиду 

Назва основи, що 

відповідає оксиду 

 Алюміній оксид   

СаО    

  КОН  

   Натрій гідроксид 

 

Рисунок 2. Картка для вивчення основ і оксидів, що їм відповідають  

 

Під час вивчення теми «Фізичні та хімічні властивості середніх солей 

(взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями)» на етапі 

актуалізації знань, для учнів з порушенням опорно-рухового апарату ми також 

використовували роботу з картками. В той час, коли їх однокласники працюють 

H H3 H2 

Cl CO3 PO4 

SO3 

SO4 NO3 

H2 
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з вчителем, ці школярі працюють самостійно. Їх завдання було таким: з 

наведеного переліку карток вибрати та назвати солі (рис. 3). Коли школярі 

справились з завданням, вони перевіряють його разом з усім класом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Картки для повторення формул солей 

 

Справжньою знахідкою та суттєвою допомогою стало використання 

онлайн сервісів. Найбільш зручною виявилася програма Learning Apps. Це 

програма, яка створена для викладання навчального матеріалу за допомогою 

невеликих інтерактивних модулів із подальшою перевіркою засвоєння 

навчального матеріалу. Для виконання завдання учню потрібно лише 

проводити пальцем по екрану ґаджету, що дозволяє полегшити трудомісткі 

операції та виключає необхідність написання, що є таким складним, а іноді й 

неможливим для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Учні виконували 

завдання в цій програмі, а свої результати надсилали вчителю, оскільки кожен з 

них має свій акаунт у цій програмі. 

Під час вивчення теми «Фізичні та хімічні властивості кислот (дія на 

індикатори, взаємодія з металами). Ряд активності металів. Реакції 

заміщення. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.» на етапі узагальнення 

та систематизації знань діти з порушенням опорно-рухового апарату працюють 

на своїх гаджетах з програмою Learning Apps (рис. 4). Їх завдання полягало в 

Na2CO3 

NaOH 

H2SO4 HCl 

MgS CaCO3 

Li3PO4 

CaCl2 

Ba(OH)2 Al2(SO4)3 K2SO3 Pb(NO3)2 



15 
 

тому що вони повинні були відповісти на питання, вибравши правильну 

відповідь, із запропонованих, а потім ці результати надіслати вчителю. 

 

 

Рисунок 4. Завдання в програмі Learning Apps на закріплення знань хімічних 

властивостей кислот 

 

На уроці з теми «Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними 

оксидами, основами, солями. Реакція обміну й нейтралізації» на етапі 

актуалізації учні працювали в програмі Learning Apps. Їх завдання полягало у 

необхідності відповісти як на тестові, так і відкриті запитання (рис.5-6). 

 

 

Рисунок 5. Завдання в програмі Learning Apps для актуалізації знань хімічних 

властивостей кислот 
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Рисунок 6. Завдання в програмі Learning Apps для актуалізації знань хімічних 

властивостей кислот 

 

Під час вивчення теми «Фізичні та хімічні властивості лугів (дія на 

індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями). Заходи 

безпеки під час роботи з лугам» на етапі засвоєння нового матеріалу діти з 

особливими потребами працювали з програмою Learning Apps. Вони повинні 

були виконати завдання на перевірку знань хімічних властивостей кислот. Їм 

потрібно було прочитати речення, а потім вставити пропущені слова, або 

вирази, просто вибравши їх із списку (рис. 7-8). І потім свої результати 

надіслати вчителю. 

 

Рисунок 7. Завдання в програмі Learning Apps на засвоєння матеріалу хімічних 

властивостей лугів 



17 
 

 

Рисунок 8. Завдання в програмі Learning Apps на засвоєння матеріалу хімічних 

властивостей лугів 

 

На уроці з теми «Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з 

кислотами і розкладання внаслідок нагрівання» на етапі засвоєння нового 

матеріалу учні працювали в програмі Learning Apps за таким алгоритмом. 

Спочатку вивчили властивості лугів та нерозчинних основ, потім прочитали 

запитання, далі позначили відповідь, перевірили її, і перейшли до наступного 

завдання (рис. 9-10). Потім свої результати надсилають вчителю.  

 

 

Рисунок 9. Завдання в програмі Learning Apps для засвоєння матеріалу хімічних 

властивостей основ 
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Рисунок 10. Завдання в програмі Learning Apps для засвоєння матеріалу 

хімічних властивостей основ 

 

Під час вивчення теми «Узагальнення та систематизація знань з теми 

«Загальна характеристика оксидів, кислот і основ»» на етапі актуалізації знань 

школярі з особливими потребами також працювали в програмі Learning Apps. 

Вони повинні були знайти відповідність між формулою та класом сполук 

(рис. 11).  

 

Рисунок 11. Завдання в програмі Learning Apps на знання формул сполук, які 

відносяться до різних класів неорганічних речовин 

 

На уроці з теми «Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних 

сполук» у той час коли більшість учнів класу працювали біля дошки, їх 
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однокласники з порушенням опорно-рухового апарату працювали на своїх 

гаджетах в програмі Learning Apps. Їхнім завданням було встановлення 

генетичних зв'язків класів неорганічних речовин на прикладі сполук Кальцію. 

Працюючи в цій програмі, школярі не виконують великого навантаження на 

руки, їм потрібно лише провести пальцем по екрану і виконається та чи інша 

операція (рис. 12-13). 

 

Рисунок 12. Завдання в програмі Learning Apps на встановлення генетичного 

зв’язку неорганічних речовин на прикладі сполук Кальцію 

 

 

Рисунок 13. Завдання в програмі Learning Apps на встановлення генетичного 

зв’язку неорганічних речовин на прикладі сполук Кальцію 

 

Ще однією «знахідкою» для організації роботи з учнями з порушеннями 

опорно-рухового апарату стало створення лепбуку. Лепбук (з англ. lap. – 
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коліно, book – книга) – це саморобна інтерактивна папка чи книжка, в якій 

збираються і яскраво оформлюються різноманітні пізнавальні матеріали з 

певної теми [6]. Вона містить багато кишеньок та конвертиків, де розміщено 

необхідний систематизований матеріал (у тому числі ілюстративний) для 

вивчення і закріплення знань по темі. Робити його не складно, бо окремі 

заготовки для створення лепбуку створювали однокласники школярів з вадами 

опорно-рухового апарату, а посортувати ці заготовки уже могли і учні з вадами, 

цим самим була організована робота в команді. Створення лепбуку найбільш 

доцільне для узагальнення та систематизації знань, тому і запропоновано було 

це завдання на уроці з теми «Узагальнення та систематизація знань з теми 

«Загальна характеристика оксидів, кислот і основ». 

Учням з порушенням опорно-рухового апарату було запропоновано 

завдання створити лепбук, який вони презентували на етапі застосування знань, 

умінь і навичок. При підготовці матеріалу для лепбуку, школярі 

використовували короткі теоретичні відомості, за допомогою яких можна 

вивчити тему самостійно, а можна повторити раніше вивчене. Запропоновані 

різнорівневі завдання на складання формул, рівнянь реакцій, розгадування 

загадок, знаходження відповідей за запитання вікторини, лабіринт (рис. 14). 

Зібраний матеріал був згрупований за темами: 

– визначення кислот; 

– класифікація кислот; 

– знаходження в природі; 

– способи отримання кислот; 

– фізичні властивості; 

– хімічні властивості. 
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Рисунок 14. Створення лепбуку 

 

Школярі представили свій лепбук перед класом, розповідаючи, що він в 

себе включає (рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15. Готовий лепбук 

 

Створення такого лепбуку допомогло учням з порушенням опорно-

рухового апарату активно включитися в роботу на уроці разом із класом. 

Певну складність викликало проведення лабораторних дослідів і 

практичних робіт, адже вони передбачають роботу зі скляним хімічним 
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посудом, реактивами. А учні з ДЦП не можуть брати в руки та вправлятися із 

лабораторним обладнанням. Проведення ж хімічних експериментів є 

невід’ємною складовою вивчення хімії. У цій ситуації на допомогу приходили 

сучасні технічні засоби навчання, зокрема використання дисків «Віртуальна 

лабораторія». У темі «Основні класи неорганічних сполук» передбачається 

виконання практичної роботи «Дослідження властивостей основних класів 

неорганічних сполук». У той час, коли клас виконував досліди, школярі з 

особливими потребами переглядали цей процес на своїх планшетах, а 

переглянувши вони могли, повернутись до класу та спостерігати за роботою 

інших учнів, за тим, як протікає хімічна реакція. 

Вважаємо, що застосовані на різних етапах уроку форми, методи і 

прийоми навчання, орієнтовані на школярів з порушенням опорно-рухового 

апарату, забезпечують індивідуалізацію освітнього процесу та сприяють 

покращенню навчальних досягнень школярів. Динаміку результатів 

навчального процесу розкрито в наступному підрозділі. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

По закінченню педагогічного дослідження для оцінки ефективності 

розробленої системи методів, форм, прийомів для навчання хімії в інклюзивних 

класах, нами було проведене повторне анкетування, для того щоб зрозуміти, як 

сприйняли школярі запропоновану методику. Анкетування включало як 

запитання вже відомі учням, так і нові. 

1) Чи подобаються тобі уроки хімії? 

2) Як краще проводити уроки хімії – у традиційній, чи ігровій формі? 

3) Які завдання на уроках хімії ти робиш із задоволенням? 

4) Коли ти розумієш навчальний матеріал краще? 

5) Які труднощі виникають у тебе на уроках хімії? 

6) Що могло б допомогти у подоланні цих труднощів? 

7) Чого тобі не вистачає на уроках хімії? 

Аналізуючи відповіді учнів на перше запитання можна побачити, що 

думка восьмикласників не змінилася. 92% опитаних говорять про те, що їм 

подобається хімія, і лише 8% опитаних хімія не подобається. 

Щодо того, як краще проводити уроки хімії, учні змінили свою думку. 

63% вважають, що краще уроки проводити в ігровій формі, а 37% - у 

традиційній формі (рис. 16). 

 

 

Рисунок 16. Розподіл відповідей на запитання: «Як краще проводити уроки 

хімії?» 
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Також учням було поставлено запитання: «Які завдання на уроках хімії ти 

робиш із задоволенням?». 42% опитаних до таких віднесли написання хімічних 

рівнянь, 33% – складання назв хімічних сполук, 17% – виконання хімічних 

дослідів. 17% опитаних указали, що всі завдання на уроках хімії роблять із 

задоволенням (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17. Розподіл відповідей на запитання: «Які завдання на уроках хімії ти 

робиш із задоволенням?» 

 

Для того, щоб зрозуміти, які форми вивчення навчального матеріалу на 

уроці школярам більше до вподоби, їм було запропоновано дати відповідь на 

таке запитання: «Коли ти розумієш навчальний матеріал краще?». 75% 

опитаних вважають, що начальний матеріал розуміють краще, якщо пояснює 

вчитель, 17% – якщо завдання виконуються у групах, і 8% – якщо самостійно 

читають у підручнику (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Розподіл відповідей на запитання: «Коли ти розумієш навчальний 

матеріал краще?» 
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Аналізуючи відповіді школярів на питання: «Які труднощі виникають у 

тебе на уроках хімії?», з’ясували, що розподіл відповідей також змінився. 

Кількість школярів, у яких виникають труднощі із розв’язуванням задач 

зменшилася до 28%; 14% указують, що вони взагалі нічого не розуміють; у 21% 

школярів виникають труднощі з ланцюжками перетворень, і 37% опитаних 

підкреслюють, що на уроках хімії у них не виникає ніяких труднощів (рис. 19). 

 

 

Рисунок 19. Розподіл відповідей на запитання: «Які труднощі виникають у тебе 

на уроках хімії?» 

 

Коли школярів запитали: «Що могло б допомогти у подоланні цих 

труднощів?», 34% опитаних восьмикласників відповіли, що їм необхідно 

вивчити формули для розв’язку задач, 25% упевнені, що потрібно більше 

розв’язувати задачі на уроках, 33% вважають що вони повинні опрацьовувати 

матеріал самостійно, і 8% вважають, що у подоланні цих труднощів їм 

допоможе вчитель (рис. 20). 
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Рисунок 20. Розподіл відповідей на запитання: «Що могло б допомогти у 

подоланні цих труднощів?» 

 

У відповідях на запитання: «Чого тобі не вистачає на уроках хімії?», 

думка дітей також змінилася. Так, 58% наголошують, що їм не вистачає 

лабораторних дослідів, тоді як 42% відповідають, що всього вистачає (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21. Розподіл відповідей на запитання: «Чого тобі не вистачає на уроках 

хімії?» 

Для здійснення якісного та кількісного аналізу запропонованої нами 

методики ми проаналізували контрольні роботи школярів із порушенням 

опорно-рухового апарату та визначили коефіцієнт засвоєння знань (табл. 3).  

Коефіцієнт засвоєння був розрахований за формулою (1):  

КЗ =
З

n∙N
 ∙ 100%  , (1) 

25%

34%

33%

8%
Вивчити формули 

для розв’язку задач 

Більше розв’язувати 

задачі на уроках 

Самостійно 

опрацьовувати 

матеріал 

50%

58%
50%

42%

0

20

40

60

80

100

Анкетування №1 Анкетування № 2

Лабораторних 

дослідів
Всього 

вистачає



27 
 

де  З – сума засвоєних елементів змісту; 

n – кількість учнів з порушенням опорно-рухового апарату, що писали 

контрольну роботу; 

N – кількість елементів змісту, що підлягають засвоєнню. 

Таблиця 3 

Якісний та кількісний аналіз контрольної роботи учнів з порушенням 

опорно-рухового апарату з теми «Основні класи неорганічних сполук» 

Очікувані 

результати 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

Застосовані методи 

та прийоми 

навчання 

Отримані 

результати 

Коефіцієнт 

засвоєння 

знань  

1 2 3 4 

Називати оксиди, 

основи, кислоти, 

амфотерні 

гідроксиди, середні 

солі за сучасною 

науковою 

українською 

номенклатурою 

Використавши 

картки складіть 

формули сполук 

назвіть її за 

сучасною 

номенклатурою 

Учні називають всі 

сполуки, які 

належать до того чи 

іншого класу сполук 

за сучасною 

українською 

номенклатурою 

68,75% 

Складати рівняння 

реакцій, які 

характеризують 

хімічні властивості, 

кислот, основ, 

середніх солей, 

амфотерних 

гідроксидів 

Використавши 

картки складіть 

формули кислот, 

основ солей та 

назвіть їх. 

 

Учні складають 

рівняння хімічних 

реакцій із 

помилками, є 

ускладнення з 

визначенням 

коефіцієнтів 

75% 



28 
 

Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 

Дія індикаторів у 

різних середовищах 

За допомогою 

програми Learning 

Apps, визначити як 

себе поводять 

індикатори, у 

лужному, кислому 

середовищі 

Учні правильно 

називають 

забарвлення 

розчину після 

додавання різних 

індикаторів у лужне 

чи кисле 

середовище 

87,50% 

Розрізняти реакції 

заміщення, обміну, 

нейтралізації 

За допомогою 

роботи з картками 

 

 

Учні допускають 

помилки під час 

визначення того чи 

іншого типу 

хімічної реакції 

83,33% 

Установлювати 

генетичні зв’язки 

між простими і 

складними 

речовинами, 

основними класами 

неорганічних сполук 

За допомогою 

програми Learning 

Apps складіть 

рівняння хімічних 

реакцій 

В учнів виникають 

утруднення зі 

встановленням 

генетичних 

зав’язків між 

основними класами 

неорганічних 

сполук 

66% 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 

Робити висновки 

на основі 

спостережень й 

експерименту 

За допомогою 

роботи в програмі 

«Віртуальна 

лабораторія» та за 

допомогою 

перегляду відео-

дослідів на YouTube 

каналі 

Учні роблять чіткі 

та правильні 

висновки на основі 

спостережень та 

експерименту 

88,80% 

Дотримуватися 

запобіжних заходів 

під час роботи з 

хімічними 

реактивами 

Створення лепбуку 

Учні добре засвоїли 

правила поводження 

з реактивами під час 

проведення хімічних 

дослідів 

93,75% 

 

Аналіз результатів анкетувань, що проводились на початку та в кінці 

експерименту, якісний і кількісний аналіз контрольних робіт учнів із вадами 

розвитку опорно-рухового апарату засвідчили, що запропонована нами система 

уроків з використанням різноманітних форм, методів і прийомів виявилася 

ефективною. Запропонована нами методика сприяла формуванню досить 

високих коефіцієнтів засвоєння елементів знань теми «Основні класи 

неорганічних сполук», що становили від 66% до 93,75%. 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз психолого-педагогічної, дидактичної і методичної літератури 

дозволив вивчити та охарактеризувати особливості інклюзивного навчання. 

З’ясовано, що інклюзивна освіта – це такий процес розвитку загальної 

освіти, який робить її доступною для всіх через пристосування до різних 

потреб дітей, що забезпечує рівний доступ до освіти для людей з 

індивідуальними потребами.  

2. Розкрито та охарактеризовано систему форм, методів, засобів навчання, що 

можуть бути застосовані в класах, де є учні з обмеженими фізичними 

можливостями, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату. До 

основних шляхів індивідуалізації навчання для таких школярів відносимо: 

– скорочення обсягу письмових робіт; 

– застосування альтернативних способів виконання завдань на 

опрацювання навчального матеріалу, його закріплення, для контролю та 

корекції; 

– максимальне усунення трудомістких операцій під час виконання хімічних 

експериментів;  

– часта зміна видів діяльності для запобігання втоми та підвищення 

розумової працездатності. 

3. Розроблено та структуровано систему уроків хімії з теми «Основні класи 

неорганічних сполук» для восьмого класу, що передбачає одночасну спільну 

роботу усіх восьмикласників. Провідними методами та прийомами 

навчально-пізнавальної діяльності школярів із порушеннями опорно-

рухового апарату на уроках хімії стали: робота з картками; створення 

лепбуку; робота в віртуальній лабораторії; робота в програмі «Learning 

Apps» чи з онлайн-сервісом. 

4. У ході педагогічного дослідження експериментально апробовано 

запропоновану нами методику та здійснено її якісний і кількісний аналіз. 

Аналіз контрольних робіт учнів із вадами розвитку опорно-рухового апарату 

показав досить високий рівень коефіцієнтів засвоєння елементів знань теми 
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«Основні класи неорганічних сполук», що становили від 66% до 93,75%. 

Отримані результати, а також результати проведеного анкетування 

засвідчили ефективність запропонованої нами методики. 
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