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Забезпечення диференційного навчання в ВНЗ – ключове завдання 

модернізації освіти в Україні. Воно покликане сприяти гуманізації навчання, 

утвердженню унікальності, неповторності і індивідуальності студента, 

детермінується зростаючими вимогами суспільства до професійної 

компетентності і активності майбутніх фахівців, зумовлене реаліями сучасної 

соціально – економічної ситуації, коли професійна освіта стає гарантом 

соціальної стабільності людини, основою соціально – економічного розвитку 

держави [1]. 

Метою дослідження є розробка варіативної моделі та системи 

методичного супроводу при викладанні хімії в ВНЗ та експериментальна 

перевірка рівня засвоєння знань студентами та їх застосування на практиці [2]. 

У процесі експериментальної роботи нами розроблена авторська 

варіативна модель диференційного навчання хімії. На першому етапі 

відбувається індивідуальний різнорівневий контроль знань студентів. 

Причому базовий рівень поділяється на 3 рівні: С – репродуктивний, В – 

частково –  пошуковий, А – творчий.  Другий етап – засвоєння знань – 

спільна робота викладача зі всіма студентами з оволодіння матеріалом, що 

вивчається [3]. Цей етап триває до тих пір, поки студенти групи не 

виявляться підготовленими до виконання завдань. На третьому (а) етапі 

студенти високого рівня приступають до виконання самостійної роботи, 

орієнтованої на розширення набутих знань на уроці. На цьому ж етапі 

студенти базових груп (А, В і С ) під керівництвом викладача продовжують 

підготовку до самостійної роботи. На третьому (б) етапі студенти базових 
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груп приступають до виконання самостійної роботи. На цьому ж етапі 

студенти високого рівня отримують консультацію у вчителя стосовно 

самостійно опрацьованого матеріалу. На третьому (в) етапі студенти  

високого рівня переходять до виконання самостійної роботи. В той час 

студенти базових груп разом з викладачем проводять аналіз виконаної 

роботи та пояснюють виконані завдання. На четвертому етапі проводиться 

підведення підсумків групової на індивідуальної роботи студентів та 

виставляються відповідні оцінки [3].  

На основі проведеного нами педагогічного експерименту було 

встановлено, що запропоновані варіативні моделі та система методичного 

супроводу лабораторних занять сприяє розвитку пізнавально інтересу 

студентів, необхідного для засвоєння знань та застосування їх на практиці.  
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