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за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 

Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2019. 

Зміст анотації 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 

нове вирішення актуальної проблеми теорії і методики навчання хімії – 

забезпечення профільної хімічної освіти кваліфікованими педагогічними 

працівниками – шляхом обґрунтування методичної системи й розроблення 

навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Здійснено аналіз нормативних документів, психолого-педагогічної та 

науково-методичної літератури щодо з’ясування сутності, змісту та 

структури організації профільного навчання у закладах загальної середньої 

освіти. Визначено основні етапи становлення профільного навчання хімії. 

З’ясовано і охарактеризовано зміст хімічної компоненти інваріантної та 

варіативної складової освітньої галузі «Природознавство» у старшій 

профільній школі. 

Проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки 

майбутніх учителів хімії. Розкрито зміст поняття «готовність майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії». Готовність майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

визначено як складне, інтегроване структурне утворення особистості, що 

включає фундаментальні хімічні, психолого-педагогічні, методичні знання, 

уміння та навички, сукупність переконань, мотивів і потреб, емоційно-

вольових якостей, які необхідні для навчання хімії учнів старшої профільної 
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школи. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів хімії до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Розроблено концепцію підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, яка розглядається як 

складна, цілеспрямована, динамічна система теоретико-методологічних та 

методико-технологічних знань щодо формування готовності студентів 

педагогічних вишів до професійної діяльності в умовах профільної середньої 

освіти відповідно до потреб нової української школи. Метою концепції є 

теоретико-методологічне, дидактичне, методико-технологічне, а також 

нормативно-правове обґрунтування методичної системи підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої 

освіти. 

Теоретично обґрунтовано та розроблено методичну систему підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої 

освіти, під якою розуміємо цілісну, динамічну структуру взаємопов’язаних 

елементів навчального процесу (мети, змісту, засобів, методів, форм 

організації навчання, навчальної діяльності та контролю знань студентів, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та здобувачів вищої освіти), що 

спрямовані на формування в майбутніх учителів готовності до професійної 

діяльності у старшій профільній школі, їх здатності до самоосвіти і 

професійного вдосконалення, та утворюють систему, представлену такими 

складниками, як-от: цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуальний та 

результативно-оцінювальний. 

Обґрунтовано методичні засади підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти: визначення 

змісту та структури спеціально-методичної підготовки; удосконалення 

методики проведення аудиторних занять із застосуванням інтерактивних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, мікровикладання, ситуаційно-

методичних задач; посилення ролі самостійної роботи студенів шляхом 
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впровадження диференційованих за рівнем складності індивідуальних 

навчально-дослідних завдань; науково-дослідної діяльності майбутніх 

учителів хімії; створення навчально-методичного комплекту та електронного 

навчально-методичного комплексу підготовки майбутніх учителів; 

удосконалення змісту педагогічної практики у старшій школі; розробка 

засобів контролю та вимірювання результатів навчання. 

Результати педагогічного експерименту довели доцільність і 

педагогічну ефективність обґрунтованої у дослідженні методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти та необхідність її впровадження в освітній процес 

закладів вищої педагогічної освіти з метою підвищення якості підготовки 

майбутніх учителів до професійної діяльності в профільній школі.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше:  

– обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, що 

включає загальні положення, мету, передумови її створення, межі поширення 

та застосування, понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні 

основи (методологічні підходи та принципи методичної підготовки 

здобувачів вищої освіти до профільного навчання учнів), ядро 

(закономірності, ідеї, концептуальні положення), змістово-смислове 

наповнення;  

− розроблено та обґрунтовано методичну систему підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, що включає такі складники: цільовий (мета і завдання 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії, методологічні 

підходи і принципи її організації), мотиваційний (формування ціннісних 

орієнтацій, мотивів, потреб, інтересу та прагнення майбутніх учителів до 

здійснення успішної ефективної професійної діяльності у профільній школі); 

змістовий (предметна, психолого-педагогічна, загально-методична та 
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спеціально-методична підготовка до профільного навчання, змістове 

наповнення навчальних дисциплін «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі», «Методика організації допрофільної підготовки з хімії 

учнів основної школи»); процесуальний (форми організації освітнього 

процесу, методи і засоби підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії, форми організації навчальної діяльності), результативно-

оцінювальний (форми і методи діагностування й оцінювання готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів до зазначеного виду професійної діяльності, 

діагностичний інструментарій);  

− визначено компоненти готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії (мотиваційний, змістовий, процесуальний, рефлексивний) та 

рівні її сформованості (елементарний, репродуктивний, продуктивний, 

творчий); 

– розроблено критерії сформованості готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії (рівень мотивації до профільного навчання хімії 

учнів; повнота знань з методики навчання хімії у старшій профільній школі; 

здатність (уміння та навички) студентів до організації навчальної діяльності з 

хімії учнів старшої профільної школи з урахуванням профілю їх навчання; 

здатність до самоаналізу власних дій щодо організації профільного навчання 

хімії) та показники (коефіцієнт сформованості мотивації, коефіцієнт 

засвоєння знань, коефіцієнт сформованості умінь організації профільного 

навчання хімії, коефіцієнт сформованості рефлексивних умінь);  

− укладено перелік рекомендованих фахових компетентностей, 

сформованість яких визначає готовність майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти; 

удосконалено:  

− підготовку майбутніх учителів до профільного навчання хімії за 

рахунок розроблення мети, завдань і змісту навчальних дисциплін 
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«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» та «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи»; 

− методику проведення практичних і лабораторних занять з 

методичних дисциплін комплексним використанням інтерактивних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, ситуаційно-методичних задач, 

мікровикладання;  

− самостійну роботу студентів шляхом розроблення тематики 

індивідуальних навчально-дослідних завдань та змісту електронного 

навчально-методичного комплексу; 

дістали подальшого розвитку: 

− поняття «готовність до діяльності» за рахунок уведення в науковий 

обіг терміну «готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії»; 

− форми організації науково-дослідної роботи студентів за рахунок 

розроблення змісту роботи студентської наукової проблемної групи 

«Методичні проблеми навчання хімії у профільній школі»; 

– інструментарій діагностування готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії (анкети, тестові завдання). 

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні 

й упровадженні в підготовку майбутніх учителів хімії: 

− навчальних програм та навчально-методичних комплектів з 

дисциплін «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» і 

«Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної 

школи», до яких увійшли друковані навчальні посібники з курсу лекцій, 

лабораторний практикум та збірник тестових завдань; 

− електронних навчально-методичних комплексів із дисциплін 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» та «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи», які 

містять: методичні матеріали (навчальна і робоча навчальна програми), 

навчальні матеріали (конспекти лекцій, мультимедійні презентації, 

лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, індивідуальні 
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навчально-дослідні завдання), матеріали для контролю знань (тестові 

завдання, завдання для модульного контролю, запитання до екзамену), 

додаткові матеріали (навчальні програми з хімії для закладів середньої 

освіти, підручники з хімії для старшої школи, навчально-методичні розробки, 

навчальні посібники, відеотека). 

Навчальні комплекти цілком готові до використання в освітньому 

процесі університетів, що здійснюють підготовку майбутніх учителів хімії.  

Результати дослідження були використані під час розроблення 

освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського освітніх 

рівнів для спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) освітньої галузі 01 

Освіта / Педагогіка. 

Започатковано проведення на базі кафедри хімії та методики навчання 

хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського щорічної Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх учителів хімії: теорія і 

практика» (2014-2018 р.р.). 

Теоретичні положення і методичні матеріали дослідження можуть бути 

використані в системі підвищення кваліфікації вчителів хімії в інститутах 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Ключові слова: заклади вищої освіти, методична підготовка, майбутні 

вчителі хімії, профільне навчання, заклади загальної середньої освіти, 

готовність майбутнього вчителя до профільного навчання хімії. 
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ABSTRACT 

Blazhko O.A. Theoretical and methodological foundations of training 

teachers-to-be for subject oriented instruction of chemistry to pupils at 

general educational institutions. Qualifying research paper as manuscript. 

A dissertation submitted for the degree of Doctor of Education in speciality 

13.00.02 – Theory and methodology of teaching (chemistry). Vinnytsia Mykhailo 

Kotsiubynskyi State Pedagogical University. The Institute of Pedagogy of the 

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Text of the abstract 

The research work contains a theoretical overview and a novel solution of a 

major problem of theory and practice of teaching chemistry, namely the need for 

training highly qualified teaching staff for subject oriented instruction of 

chemistry. The author substantiated a system of methodology-related training of 

teachers-to-be for subject oriented instruction of chemistry to pupils at general 

educational institutions and developed relevant teaching and learning materials. 

The author carried out a survey of regulations as well as scientific literature 

in the field of psychology, education and methodology with the view to identifying 

the essence, subject-matter and structure of subject oriented instruction 

organisation at secondary educational establishments. Outlined are major stages of 

the development of subject oriented instruction of chemistry. Identified and 

characterised is the content of the chemistry component in compulsory and elective 

courses within the educational field of «Environmental Studies» at profession-

oriented senior high schools. 

Both domestic and overseas experience of training future chemistry teachers 

fall under analysis. Defined is “future teachers’ readiness for subject oriented 

teaching of chemistry”. In the given research work, future teachers’ readiness for 

subject oriented instruction of chemistry is interpreted as an integrative, coherent 

component of future teacher personality, consisting of chemical fundamental, 

psychological, pedagogical, and methodological knowledge and skills essential 

totality convictions, motives and requirements, emotional personality traits for 
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teaching chemistry to pupils at general educational institutions. The author 

identified components, criteria, indicators and levels of development of future 

teachers’ readiness for subject oriented instruction of chemistry to pupils at 

secondary educational establishments. 

Elaborated is the conception of training teachers-to-be for subject oriented 

instruction of chemistry to pupils at secondary educational establishments. The 

conception is viewed as a complex, goal-oriented, and dynamic system of 

theoretical and technological methodological knowledge about the formation of the 

readiness of students of teachers’ training higher educational establishments for 

professional activities at senior high schools meeting the requirements of the 

present-day educational system. The aim of the concept is the theoretical and 

methodological, didactic, methodological and technological as well as regulatory 

substantiation of the methodological system of training teachers-to-be for subject 

oriented instruction of chemistry to pupils at general educational institutions. 

Theoretically substantiated and elaborated is the methodological system of 

training teachers-to-be for subject oriented instruction of chemistry to pupils at 

general educational institutions. The above system can be viewed as an integral 

and dynamic structure consisting of interrelated elements of the training process 

(objectives, syllabus, resources, methods, modes of study, learning activity and 

academic performance rating, ways of activities of the teacher and students), which 

are aimed at developing future teachers’ readiness for carrying out professional 

activities at profession-oriented senior high schools and their ability to learn on 

their own and to pursue professional growth. The system is represented by the 

following components: target, motivational, content-related, process-related, and 

effect evaluation ones. 

Substantiated are methodological foundations of training teachers-to-be for 

subject oriented instruction of chemistry to pupils at general educational 

institutions, namely: defining the content and structure of special methodological 

training; improving the methodology of conducting classroom teaching by means 

of applying interactive and information and communication technologies, 
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microteaching, story quests; increasing the importance of students’ individual work 

through the introduction of individual teaching and research tasks of graded 

complexity; scientific research of future chemistry teachers; creating a teaching 

package and an electronic learning and teaching support kit for  training teachers-

to-be; improving the content of teaching practices at senior high schools; 

developing the means of monitoring and measuring teaching learning outcomes.  

The outcomes of the pedagogical experiment prove suitability and 

educational efficiency of the developed system of methods and its practical 

implementation in the course of occupational and methodological training of future 

teachers for subject oriented instruction of chemistry to pupils at general 

educational institutions as well as the necessity of its introduction in the 

educational process of teacher’s training universities with the view of increasing 

the level of professional qualifications of teachers-to-be. 

The scientific novelty of the research findings is as follows: 

For the first time: 

 Substantiated is the concept of training teachers-to-be for subject 

oriented instruction of chemistry, which is made up of general provisions, the goal, 

the presupposition, the range of application, the conceptual and categorical 

framework, the theoretical and methodological background (methodological 

approach and principles of methodical training), the core of the concept 

(regularities, ideas, conceptual provisions), and the subject matter. 

 Worked out and substantiated is a methodological system of training 

future teachers for subject oriented instruction of chemistry to pupils at general 

educational institutions, which comprises the following components: target 

(purpose and objectives of training teachers-to-be for subject oriented instruction 

of chemistry, its methodological approaches and principles of organisation), 

motivational (developing future teachers’ system of values, motives, needs, interest 

in and striving for efficient professional activities at profession-oriented schools), 

content-related (subject knowledge formation, carrying out psychological and 

pedagogical as well as general methodological and specific methodological 
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training, providing the informational content of the academic subject areas of 

«Methods of teaching chemistry at a profession-oriented senior high school», 

«Methods of the organisation of pre-profile chemistry training of pupils of a 

secondary school»), process-related (modes of organisation of educational process, 

methods and techniques of training future teachers-to-be for subject oriented 

instruction of chemistry, forms of organisation of learning activity), and effect 

evaluation ones (forms and techniques of diagnostics and assessment of future 

teachers’ readiness for subject oriented instruction of chemistry to pupils at general 

educational institutions; components, criteria and levels of maturity of future 

teachers’ readiness for such professional activities; diagnostic tools). 

– Defined are components of future teachers’ readiness for subject 

oriented instruction of chemistry (motivational, content-related, process-related, 

and reflexive) as well as levels of its development (basic, reproductive, productive, 

and creative). 

– Elaborated is  the criterions for the maturity of readiness teachers-to-be 

for subject oriented instruction of chemistry (the level of motivation for the subject 

oriented instruction of chemistry to pupils, the completeness of knowledge of 

methods of teaching chemistry at profession-oriented senior high schools, the 

ability (skills and habits) of students to teach chemistry at profession-oriented 

senior high schools with regard to a specific educational programme specialisation 

of pupils, the capacity for self-reflection of one’s own actions in the course of 

carrying out subject oriented instruction of chemistry) and indicators (coefficient 

for the maturity of motivation, coefficient for acquisition of knowledge, coefficient 

for the maturity of skills of organization profile teaching chemistry, coefficient for 

the maturity of the capacity for self-reflection). 

– Identified are core professional competencies, which determine future 

teachers’ readiness for subject oriented instruction of chemistry at general 

educational institutions. 

Improved are:   

– Future teachers’ training in subject oriented instruction of chemistry by 
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means of devising the goal, objectives and subject matter of the course units of 

«Methods of teaching chemistry at a profession-oriented senior high school» and 

«Methods of the organisation of pre-profile chemistry training of pupils of a 

secondary school»; 

− Plans of practical sessions and laboratory work in methodology-related 

course units due to the comprehensive use of interactive and information and 

communication technologies, story quests, microteaching, and the teaching 

package;  

− The organisation of students’ individual work thanks to applying a set of 

worked out individual research and training tasks as well as the use of an electronic 

learning and teaching support kit. 

Further developed were: 

− the concept of «readiness for activity» due to the introduction into the 

scientific circle of the term «readiness of teachers-to-be for subject oriented 

instruction of chemistry»; 

 forms of organisation of students’ scientific research work through 

elaborating scope of work of the students’ task group «Methodological issues of 

teaching chemistry at a profession-oriented school»; 

 diagnostic tools for determining future teachers’ readiness for subject 

oriented instruction of chemistry (questionnaires, test cases). 

Practical bearing of the research findings consists in the development and 

introduction into future chemistry teachers’ training of:  

– Curriculum documents and training packages (consisting of lecture 

books, a laboratory practicum, and a book of test assignments) in the course units 

of «Methods of teaching chemistry at a profession-oriented senior high school» 

and «Methods of the organisation of pre-profile chemistry training of pupils of a 

secondary school». 

– Electronic learning and teaching support kits in the course units of 

«Methods of teaching chemistry at a profession-oriented senior high school» and 

«Methods of the organisation of pre-profile chemistry training of pupils of a 
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secondary school» consisting of: guidance materials (the curriculum document and 

the steering document), learning support materials (compendia of lectures, 

multimedia presentations, laboratory operations manuals, learning packages, 

individual research and training tasks), materials for academic performance rating 

(test assignments, summative assessment tasks), supplementary resources 

(curriculum documents in chemistry for secondary schools, textbooks on chemistry 

for senior high schools, learning and teaching materials, study guides, and a video 

library). 

Educational complete sets are fully ready-to-use in the educational process 

of universities that carry out preparation of future teacher of chemistry. 

Research findings were used in the process of developing education and 

training programmes for both Bachelor’s degree and Master’s degree courses in 

speciality 014.06 Secondary education (Chemistry) of educational branch 01 

Education / Pedagogy. 

The subdepartment of chemistry and methods of teaching chemistry of 

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University launched the 

annual All-Ukrainian research-to-practice online conference «Topical issues of 

training future teachers of chemistry: theories and applications» (2014-2018). 

The theoretical provisions and methodological materials contained in the 

research work can be used for training chemistry teachers-to-be at teacher’s 

training colleges, at advanced training courses for chemistry teachers at institutes 

of postgraduate education of the teaching staff. 

Key words: higher educational establishments, instructional technology, 

chemistry teachers-to-be, subject oriented instruction, general educational 

institutions, readiness of teachers-to-be for subject oriented instruction of 

chemistry. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасні підходи до 

організації освітнього процесу визначено в Законах України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту» та в «Концепції профільного навчання в 

старшій школі», де, зокрема, висунуто вимогу щодо реалізації профільної 

середньої освіти. Запровадження профільного навчання у закладах загальної 

середньої освіти покликано забезпечити необхідні умови для врахування 

індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів під час організації їх 

навчально-пізнавальної діяльності та значно розширити можливості 

старшокласників у виборі власної освітньої траєкторії й майбутньої професії.  

Реалізація Концепції профільного навчання у старшій школі зумовлює 

потребу в підготовці педагогічних кадрів нового покоління, спроможних 

забезпечити навчання хімії в старшій профільній школі на компетентнісній 

основі, впроваджувати в освітній процес з хімії факультативні курси і курси 

за вибором, успішно формувати у старшокласників предметну 

компетентність в хімії, готовність до свідомого професійного 

самовизначення та самовдосконалення. 

Це, в свою чергу, вимагає вдосконалення методичної підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, перебудови й оновлення змісту, форм та методів її 

здійснення, цілеспрямованого формування готовності студентів до 

зазначеного виду професійної діяльності.  

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання учнів закладів загальної середньої освіти 

досліджувалися багатьма вітчизняними науковцями, серед яких 

І.А. Акуленко [6], Т.Г. Гуцан [170], Л.Я. Зеня [219], В.В. Оніпко [338], 

О.І. Ордановська [340], М.А. Пайкуш [348], М.А. Пригодій [371] тощо. 

Дидактичні основи організації профільного навчання хімії в закладах 

загальної середньої освіти сільської місцевості розкриваються у працях 
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Н.І. Шиян [477-479]. 

Водночас, вітчизняними вченими вивчалися лише деякі аспекти 

підготовки вчителя хімії до майбутньої професійної діяльності, а саме: 

використання технічних засобів навчання у професійній підготовці вчителя 

хімії (А.К. Грабовий) [157]; розвиток професійних інтересів майбутніх 

учителів хімії (Н.І. Лукашова) [282]; підготовка студентів до організації 

позакласної роботи учнів з хімії (Т.С. Іваха) [221]; підготовка майбутніх 

учителів хімії до навчання учнів розв’язувати розрахункові хімічні задачі 

(О.В. Іващенко) [230], до екологічної освіти і виховання учнів (Т.С. Нінова) 

[326], до використання хімічного експерименту в загальноосвітніх 

навчальних закладах (Н.А. Прибора) [370], до оцінювання навчальних 

досягнень учнів з хімії (А.В. Криворучко) [262]; використання пізнавальних 

задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів 

(С.Ф Решнова) [400]; формування системи понять про будову речовини в 

процесі фахової підготовки вчителя хімії (О.О. Шишкіна) [474]; розвиток 

творчого потенціалу майбутніх учителів хімії (Н.О. Чувасова) [464]. Проте, 

цілісних досліджень методичної підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти в 

Україні дотепер не було проведено, підготовка студентів в цьому напрямі не 

стала предметом спеціальних досліджень. 

У процесі аналізу наукових досліджень та практики підготовки 

майбутніх учителів хімії в педагогічних університетах було виявлено 

суперечності між:  

– законодавчо закріпленою спрямованістю повної загальної середньої 

освіти на врахування здібностей і освітніх потреб учнів та недостатньою 

розробленістю теоретичних і методичних засад підготовки майбутніх 

учителів до реалізації зазначеного у майбутній професійній діяльності;  

– потребою суспільства в якісному профільному навчанні хімії учнів 

старшої школи та недостатньою сформованістю у майбутніх учителів хімії 

готовності до його здійснення; 
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– існуючою практикою методичної підготовки майбутнього вчителя 

хімії у закладах вищої педагогічної освіти до профільного навчання хімії та її 

невідповідністю потребам нової української школи.  

Виявлені суперечності, відсутність цілеспрямованих досліджень 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

середньої освіти детермінують необхідність розроблення й обґрунтування 

теоретико-методичних засад методичної підготовки студентів педагогічних 

вишів до даного виду професійної діяльності. 

Ураховуючи актуальність, практичну і теоретичну значущість 

підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи, її недостатню 

наукову розробленість, обрано тему дисертаційного дослідження 

«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського за темою «Теоретико-методичні засади формування 

загально-педагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті 

становлення європейського простору вищої освіти» (державний 

реєстраційний номер 0115U002571). Тему дисертації затверджено на 

засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського (протокол № 5 від 30 листопада 2011 р.) і 

погоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 20 грудня 

2011 р.). 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних і 

методичних засад підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

 Відповідно до мети окреслено основні завдання дослідження: 
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1. На основі аналізу психологічної, педагогічної та методичної 

літератури з’ясувати ґенезу профільного навчання хімії учнів у закладах 

загальної середньої освіти. 

2. Вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки майбутніх 

учителів хімії до профільного її навчання учнів закладів загальної середньої 

освіти. 

3. Розкрити суть готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, визначити 

компоненти, критерії, показники та рівні її сформованості. 

4. Обґрунтувати концепцію підготовки майбутніх учителів до навчання 

хімії учнів профільної школи. 

5. Розробити методичну систему підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

6. Створити навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти. 

7. Експериментально перевірити результативність методичної системи і 

створеного навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів 

вищої освіти до профільного навчання хімії у закладах загальної середньої 

освіти.  

Об’єкт дослідження – освітній процес з методики навчання хімії у 

закладах вищої освіти.  

Предметом дослідження є зміст, форми, методи і засоби підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

Концепція дослідження розкриває основні положення розроблення та 

реалізації методичної системи підготовки майбутніх учителів хімії, яка 

забезпечить цілеспрямоване формування їхньої готовності до проектування 

освітнього процесу в сучасних умовах старшої профільної школи, 

розвиватиме здатність до саморозвитку і самовдосконалення в професійній 
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діяльності. Обґрунтування здійснено на методологічному, теоретичному, 

методичному й експериментальному рівнях.  

Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

окреслює наукові підходи, зокрема: системний (дає змогу розглядати 

підготовку студентів до профільного навчання хімії як систему), 

акмеологічний (сприяє посиленню професійної мотивації студентів та 

формуванню в них прагнення до неперервного професійного саморозвитку і 

самовдосконалення), аксіологічний (забезпечує формування особистісно 

значущих та професійних цінностей, ціннісного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності), інтегративний (забезпечує інтеграцію в освітньому 

процесі хімічних, психолого-педагогічних, загальних та спеціальних 

методичних знань), діяльнісний (спрямований на оволодіння студентами 

фаховими вміннями і навичками, опанування способами здійснення 

майбутньої професійної діяльності), компетентнісний (забезпечує 

формування здатності до організації й здійснення профільного навчання 

хімії), особистісно орієнтований (полягає у створенні оптимальних умов для 

становлення і розвитку особистості студента в освітньому процесі).  

Теоретичний концепт відображає систему ідей, наукових понять щодо 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти, що сукупно забезпечують розуміння необхідності 

реалізації профільної середньої освіти, її змісту, дають змогу теоретично 

обґрунтувати закономірності, принципи, методичні засади підготовки 

майбутніх учителів хімії до означеної діяльності в закладах середньої освіти.  

Методичний концепт репрезентує методичну систему підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої 

освіти, що ґрунтується на поетапному формуванні й розвитку мотивів, 

цінностей, знань і вмінь професійної діяльності у профільній школі із 

застосуванням традиційних методів, форм і засобів навчання у поєднанні з 

інтерактивними та інформаційно-комунікаційними технологіями, розв’язу-
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ванням ситуаційно-методичних задач, мікровикладанням, використанням 

навчально-методичних комплектів та електронних навчально-методичних 

комплексів, а також посиленням ролі самостійної роботи, науково-дослідної 

діяльності та педагогічної практики студентів.  

Експериментальний концепт передбачає проведення експеримента-

льної перевірки результативності обґрунтованої методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти із застосуванням відповідного діагностичного 

інструментарію на констатувальному, пошуковому та формувальному етапах 

педагогічного експерименту. 

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано комплекс 

методів дослідження, серед яких: 

− теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, моделювання, 

узагальнення) – для з’ясування стану розв’язання досліджуваної проблеми в 

теорії і методиці навчання хімії, визначення методологічних і теоретичних 

основ дослідження, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, визначення сутності й особливостей готовності майбутніх 

учителів хімії до реалізації завдань профільної середньої освіти; 

− емпіричні (анкетування, бесіда, пряме і непряме спостереження, 

самооцінювання) – для вивчення рівня готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти на всіх 

етапах педагогічного експерименту; 

− педагогічний експеримент (констатувальний, пошуковий, 

формуваль-ний етапи) – з метою виявлення практичного стану проблеми та 

перевірки результативності розробленої методичної системи підготовки 

студентів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти; 

− математичної статистики (критерій Крамера-Уелча, критерій 

Пірсона) – для опрацювання експериментальних даних і встановлення міри їх 
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випадковості. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше:  

– обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, що 

включає загальні положення, мету, передумови її створення, межі поширення 

та застосування, понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні 

основи (методологічні підходи та принципи методичної підготовки 

здобувачів вищої освіти до профільного навчання учнів), ядро 

(закономірності, ідеї, концептуальні положення), змістово-смислове 

наповнення;  

− розроблено та обґрунтовано методичну систему підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, що включає такі складники: цільовий (мета і завдання 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії, методологічні 

підходи і принципи її організації), мотиваційний (формування ціннісних 

орієнтацій, мотивів, потреб, інтересу та прагнення майбутніх учителів до 

здійснення успішної ефективної професійної діяльності у профільній школі); 

змістовий (предметна, психолого-педагогічна, загально-методична та 

спеціально-методична підготовка до профільного навчання, змістове 

наповнення навчальних дисциплін «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі», «Методика організації допрофільної підготовки з хімії 

учнів основної школи»); процесуальний (форми організації освітнього 

процесу, методи і засоби підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії, форми організації навчальної діяльності), результативно-

оцінювальний (форми і методи діагностування й оцінювання готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів до зазначеного виду професійної діяльності, 

діагностичний інструментарій);  
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− визначено компоненти готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії (мотиваційний, змістовий, процесуальний, рефлексивний) та 

рівні її сформованості (елементарний, репродуктивний, продуктивний, 

творчий); 

– розроблено критерії сформованості готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії (рівень мотивації до профільного навчання хімії 

учнів; повнота знань з методики навчання хімії у старшій профільній школі; 

здатність (уміння та навички) студентів до організації навчальної діяльності з 

хімії учнів старшої профільної школи з урахуванням профілю їх навчання; 

здатність до самоаналізу власних дій щодо організації профільного навчання 

хімії) та показники (коефіцієнт сформованості мотивації, коефіцієнт 

засвоєння знань, коефіцієнт сформованості умінь організації профільного 

навчання хімії, коефіцієнт сформованості рефлексивних умінь);  

− укладено перелік рекомендованих фахових компетентностей, 

сформованість яких визначає готовність майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти; 

удосконалено:  

− підготовку майбутніх учителів до профільного навчання хімії за 

рахунок розроблення мети, завдань і змісту навчальних дисциплін 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» та «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи»; 

− методику проведення практичних і лабораторних занять з 

методичних дисциплін комплексним використанням інтерактивних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, ситуаційно-методичних задач, 

мікровикладання;  

− самостійну роботу студентів шляхом розроблення тематики 

індивідуальних навчально-дослідних завдань та змісту електронного 

навчально-методичного комплексу; 

дістали подальшого розвитку: 

− поняття «готовність до діяльності» за рахунок уведення в науковий 
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обіг терміну «готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії»; 

− форми організації науково-дослідної роботи студентів за рахунок 

розроблення змісту роботи студентської наукової проблемної групи 

«Методичні проблеми навчання хімії у профільній школі»; 

– інструментарій діагностування готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії (анкети, тестові завдання). 

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні 

й упровадженні в підготовку майбутніх учителів хімії: 

− навчальних програм та навчально-методичних комплектів з 

дисциплін «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» і 

«Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної 

школи», до яких увійшли друковані навчальні посібники з курсу лекцій, 

лабораторний практикум та збірник тестових завдань; 

− електронних навчально-методичних комплексів із дисциплін 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» та «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи», які 

містять: методичні матеріали (навчальна і робоча навчальна програми), 

навчальні матеріали (конспекти лекцій, мультимедійні презентації, 

лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, індивідуальні 

навчально-дослідні завдання), матеріали для контролю знань (тестові 

завдання, завдання для модульного контролю, запитання до екзамену), 

додаткові матеріали (навчальні програми з хімії для закладів середньої 

освіти, підручники з хімії для старшої школи, навчально-методичні розробки, 

навчальні посібники, відеотека). 

Навчальні комплекти цілком готові до використання в освітньому 

процесі університетів, що здійснюють підготовку майбутніх учителів хімії.  

Результати дослідження були використані під час розроблення 

освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського освітніх 

рівнів для спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) освітньої галузі 01 

Освіта / Педагогіка. 
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Започатковано проведення на базі кафедри хімії та методики навчання 

хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського щорічної Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх учителів хімії: теорія і 

практика» (2014-2018 р.р.). 

Теоретичні положення і методичні матеріали дослідження можуть бути 

використані в системі підвищення кваліфікації вчителів хімії в інститутах 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику 

роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (довідка № 06/14 від 27.02.2018 р.), Полтавського націона-

льного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка № 712/01-

60/25 від  06.03.2018 р.), Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-28/336 від 

28.02.2018 р.), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка (довідка № 13 від 02.03.2018 р.), Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(довідка № 32-н від  07.03.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. У публікації з Т.М. Дабіжук [171] 

автору належить розробка видів та структури індивідуальних навчально-

дослідних завдань і добір завдань для індивідуальної роботи з методики 

навчання хімії; у статті з В.В. Сербіним [98] автором розкрито особливості 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії під час 

вивчення хімічних дисциплін; у статті з А.В. Блажко [68] автору належить 

аналіз та визначення основних напрямів реалізації компетентнісного підходу 

в професійній підготовці вчителя хімії; у статті з О.Г. Ярошенко [504] 

авторським є розроблення змісту методичної підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти; у спільному з 

Т.С. Івахою навчальному посібнику [225] автором підготовлені розділи 

«Методика вивчення органічних сполук в основній та старшій школі» та 
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«Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук в основній та старшій 

школі». 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри хімії та методики 

навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (2008-2018 р.р.). Апробація результатів 

дослідження також здійснювалася шляхом участі в науково-практичних 

конференціях різних рівнів: 

- міжнародних: «Методика викладання природничих дисциплін у 

вищій школі» (Полтава, 2008 р.), «Сучасна профільна освіта: традиції та 

інновації» (Чернівці, 2012 р.), «Актуальные проблемы химического и 

экологического образования» (Санкт-Петербург, 2012 р.), «Методика 

преподавания химических и экологических дисциплин» (Брест, 2015 р.), 

«Актуальные проблемы естественнонаучной подготовки педагогов» 

(Астрахань, 2015 р.), «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи 

розвитку» (Вінниця, 2015 р., 2017 р.), «Інтеграція вищої освіти і науки» 

(Київ, 2015 р.); 

- всеукраїнських: «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи 

розвитку» (Вінниця, 2008 р., 2012 р.), «Завдання і перспективи навчання хімії 

у профільній школі» (Полтава, 2010 р.), «Теорія і практика сучасного 

природознавства» (Херсон, 2011 р.), «Домбровські хімічні читання − 2012» 

(Ніжин, 2012 р.), «Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку» (Полтава, 

2013 р.), «Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» 

(Вінниця, 2014 р.), «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя 

хімії: теорія і практика» (Вінниця, 2015 р., 2016 р.), «Сучасні тенденції 

навчання хімії» (Львів, 2017 р.). 

Кандидатська дисертація на тему «Організація пізнавальної 

діяльності учнів основної школи з початковим рівнем досягнень у навчанні 

хімії» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) 
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захищена у 2006 році. Її матеріали у тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено в 50 

публікаціях, з них 45 ‒ одноосібні. Основні наукові результати дисертації 

представлені в 1 монографії та 22 статтях, 20 з яких опубліковано в наукових 

фахових виданнях України (5 з них включені до наукометричної бази Index 

Copernicus) і 2 ‒ у зарубіжних наукових періодичних виданнях з педагогічних 

наук. За темою дисертації опубліковано 27 наукових праць, які засвідчують 

апробацію матеріалів дисертації: 7 навчальних посібників, 3 навчальні 

програми, 17 тез і матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації,  

вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (508 найменувань, з них 10 – іноземними мовами), 11 

додатків на 49 сторінках. Повний обсяг роботи складає 485 сторінки (21,2 

авторських аркушів), з них 379 сторінок основного тексту (16,1 авторських 

аркушів). Робота містить 32 таблиці та 29 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1.  

СУТНІСТЬ ТА ҐЕНЕЗА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ  

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

1.1. Профільне навчання як вид диференційованого навчання у 

закладах загальної середньої освіти 

 

В сучасних реаліях організацію профільного навчання старшокласників 

потрібно розглядати як важливу складову модернізації загальної середньої 

освіти, розв’язання якої покликане реалізувати новий соціальний запит 

суспільства у сфері освіти.  

У Концепції профільного навчання у старшій школі зазначено, що 

«профільне навчання – це вид диференційованого навчання, який передбачає 

врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів, створення умов для 

навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного 

самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі 

та організації навчального процесу» [251, с.22]. 

Основна ідея впровадження профільного навчання на ІІІ ступені 

загальноосвітньої школи полягає в тому, що освіта повинна стати 

диференційованою та орієнтованою на задоволення освітніх потреб 

старшокласників. Реалізація цієї ідеї спрямована на зміну мети, змісту, 

технологій організації навчання, підходів до оцінки освітніх результатів 

школярів. 

Оскільки основою профільного навчання є диференціація, з’ясуємо 

суть даного поняття. У літературних джерелах зустрічаються поняття 

«диференціація», «диференціація навчання», «диференційоване навчання» та 

«диференційований підхід».  

У науково-методичній літературі існують різні підходи до визначення 

дефініції «диференціація», а саме: «поділ, відмінність, розчленування на різні 
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частини, форми, ступені» [446, с. 383]; «форма індивідуалізації, коли учні, 

схожі за певними індивідуальними особливостями, об’єднуються в групи для 

окремого навчання» [309, с. 306]; «повне врахування потреб та особливостей 

(розум, схильності, здібності) учнів, а також забезпечення їх соціально 

ефективною освітою» [501, с.1]; «засіб досягнення індивідуалізації навчання» 

[394, с. 18]. 

Поняття «диференціація навчання» розуміють як: «створення 

спеціалізованих класів і шкіл, які спрямовані на врахування психологічних 

особливостей школярів» [241, с. 31]; «урахування індивідуальних 

особливостей учнів у тій чи іншій формі, коли учні групуються на основі 

якихось особливостей для роздільного навчання» [447, с. 8]; «урахування 

індивідуально-типологічних особливостей у формі групування учнів і 

різноманітної побудови процесу навчання у виокремлених групах» [344, с. 7]; 

«форма врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання 

на основі їх поділу на характерні типологічні групи за різними показниками 

(рівнем навчальних можливостей, успішністю, пізнавальними інтересами, 

темпом навчання)» [205, с. 210]; «форма організації навчального процесу, яка 

створює оптимальні умови для реалізації у навчанні принципу 

індивідуалізації» [462, с. 95]; «забезпечення кожному учневі необхідних умов 

для максимального розвитку його здібностей, нахилів, задоволення 

пізнавальних потреб і інтересів у процесі засвоєння змісту загальної освіти» 

[177, с. 10]; «різне навчання учнів однієї вікової групи (одного класу) та 

створення необхідних умов для розвитку предметних знань та вмінь, 

інтелектуальних можливостей учнів, творчості у навчальній роботі, 

формування їх пізнавальної активності та профільної орієнтації» [126, с. 10]; 

Педагогічне поняття «диференційоване навчання» трактується, по-

перше, як «розподіл навчальних планів і програм у старших класах середньої 

школи» [152, с. 95]; по-друге, як «процес, організований із врахуванням 

індивідуально-типових особливостей учнів» [344, с. 124], тобто аналогічно до 

дефініції «диференціація навчання». 



38 
 

Поняття «диференційований підхід» у психолого-педагогічній 

літературі тлумачать як «цілеспрямований  педагогічний вплив на групи 

учнів, які існують у співтоваристві дітей як його структурні чи неформальні 

об’єднання або виділяються педагогами за схожими індивідуальними, 

особистісними якостями учнів» [355, с. 155]; а також як «спосіб оптимізації, 

який передбачає оптимальне співвідношення загальнокласних, групових і 

індивідуальних форм навчання» [23, с. 21]; або як «складний і розмежований, 

різнобічний процес, що виявляється у різних формах, як зовнішній, так і 

внутрішній, який узгоджується і підпорядковується й меті освіти, й 

загальноосвітнім процесам, а також великою мірою ідеологічним і 

соціоекономічним чинникам» [180, с. 6]. 

Аналізуючи вищенаведені визначення досліджуваних дефініцій 

«диференціація», «диференціація навчання», «диференційоване навчання»,  

«диференційований підхід», бачимо, що вони вживаються як синоніми, а 

автори при їх трактуванні акцентують увагу або на організаційний, або на 

змістовий аспект освітнього процесу. 

Деякі дослідники використовують поняття «диференціація змісту 

навчання», розуміючи освітню систему, при якій відбувається розділення 

навчальних планів, програм за різними напрямами, що використовуються у 

різних навчальних закладах [484, с. 16]. 

В психолого-педагогічній та науково-методичній літературі наявні 

різні підходи  до класифікації  видів диференціації.  

Так, Р. Вінклер виділяє зовнішньошкільну та внутрішньошкільну 

диференціацію. Під зовнішньошкільною диференціацією розуміється 

наявність різних типів закладів середньої освіти (гімназій, ліцеїв). Під 

внутрішньошкільною, яка в свою чергу поділяється на внутрішню та 

зовнішню, розуміється диференціація, яка реалізується в середині 

навчального закладу. Зовнішня диференціація передбачає диференціацію за 

інтересами (вибір теми, вибір дисципліни) та здібностями (за потоком, за 

напрямом), а внутрішня передбачає диференціацію змісту, методів, форм та 
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засобів навчання [500]. 

Такі види диференціації, як зовнішня та внутрішня, виділяються 

багатьма ученими (І. Е. Унт [447], В.М. Монахов,  В.А. Орлов,  В.В. Фірсов  

[311], М.В. Рижаков [406], О.В. Сухомлинська [180] та ін.). 

І.Е. Унт зазначає, що зовнішня диференціація передбачає зміну самої 

структури навчання і врахування особливостей учнів за допомогою їх 

об’єднання в окремі групи. На думку автора, зовнішня диференціація може 

бути реалізована в різних формах: 1) перерозподіл звичайних класів у 

відповідності з рівнем навчальних досягнень учнів і характером вимог до 

навчання; 2) організація спеціальних класів і шкіл для навчання дітей, які 

мають високий інтерес і здібності до певної галузі знань; 3) організація груп, 

для яких навчальний план пристосований до інтересів і потреб учнів; 4) 

навчання за вибором (обов’язковому або добровільному), при якому можливе 

поглиблене вивчення обов’язкових предметів, опанування додаткових 

предметів чи факультативів [447]. 

Зовнішня диференціація за В.М. Монаховим також передбачає 

створення стабільних груп і може здійснюватися в рамках селективної 

(жорсткої) системи, яка вимагає створення класів компенсуючого навчання, 

класів з поглибленим вивченням окремих предметів та профільних класів, а 

також в рамках елективної (гнучкої) системи, що реалізується в ході 

проведення факультативів з вільним вибором тематики, курсів за вибором, 

довільного набору навчальних предметів на базі інваріанту, позакласних 

форм діяльності  [311]. 

Під внутрішньою диференціацією М.В. Рижаков розуміє використання 

на уроках з учнями одного класу різних методів і засобів, які забезпечують 

максимальний розвиток можливостей та нахилів, задоволення пізнавальних 

потреб і інтересів кожного учня; а зовнішня диференціація за даним автором 

передбачає врахування індивідуальних особливостей, які притаманні групам 

учнів, і організацію варіативного навчального процесу з цими групами  [406]. 

На думку О.В. Сухомлинської, зовнішня диференціація передбачає 
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багатоманітність типів навчальних закладів, наявність додаткових  і 

спеціальних факультативів і курсів, які пропонують розширений зміст освіти, 

а внутрішня диференціація ‒ розподіл навчальних планів, програм за рівнем 

складності, наявність або відсутність деяких предметів, різні терміни 

навчання в межах навчальних закладів відповідно до їх типу та 

спрямованості [180, с. 6]. 

У вітчизняному академічному виданні «Енциклопедія освіти» також 

виділяють два види диференціації: внутрішню, яка передбачає організацію 

навчання в одному класі відповідно до завдань різного рівня складності з 

певною допомогою вчителя, та зовнішню, яка полягає в організації 

навчального процесу в спеціально створених диференційованих класах, 

школах. Зовнішня, в свою чергу, може бути рівнева (за здібностями та 

успішністю в навчанні) та профільна (за інтересами та пізнавальними 

нахилами до майбутньої професії) [205]. 

Автори В.І. Кизенко, Г.О. Васильківська, С.П. Бондар також 

притримуються думки, що у сучасній школі необхідно вирізняти «внутрішню 

(рівневу) диференціацію – за рівнем розвитку учнів, їх здібностями та 

успішністю у навчанні, а також зовнішню (профільну) диференціацію – за 

змістом освіти, інтересами та пізнавальними нахилами до майбутньої 

професії» [177, с.10].  

На думку М.В. Рижакова, рівнева диференціація передбачає таку 

організацію навчання, при якій учні мають можливість  і право засвоювати 

зміст навчання на різних рівнях глибини і складності. Автор вважає, що 

прикладом рівневої диференціації є поглиблене вивчення окремих предметів 

[406].  

Дійсно, переважна більшість науковців під рівневою диференціацією 

розуміють організацію процесу навчання в одному класі, за однією 

програмою та підручником, при якому учні можуть засвоювати навчальний 

матеріал на різних рівнях за рахунок варіювання форм, методів і засобів 

навчання. Отже, підґрунтям рівневої диференціації є зміст декларованої 
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підготовки учнів, на основі якого реалізуються рівні засвоєння навчального 

матеріалу, а визначальним чинником є готовність вчителя до використання 

різноманітних форм, методів, засобів навчання, його педагогічна 

майстерність. 

Оскільки у науково-методичній літературі зустрічаємо ототожнення 

понять  «профільна диференціація» та «зовнішня диференціація», необхідно 

підкреслити, що профільна диференціація є одним із видів зовнішньої 

диференціації. Отже, під поняттям «профільна диференціація» розуміють вид 

зовнішньої диференціації, що реалізується за рахунок зміни в структурі, 

змісті і організації навчального процесу і дозволяє більш повно враховувати 

інтереси, нахили і можливості учнів, створити умови для більш ефективної та 

цілеспрямованої підготовки старшокласників до продовження навчання в 

обраній галузі, майбутньої професійної діяльності [406].  

Білоруський учений Є.Я. Аршанський на основі аналізу літературних 

джерел також виділяє внутрішню та зовнішню диференціацію. Основними 

формами внутрішньої диференціації автор вважає традиційні форми 

реалізації диференційованого підходу до учнів у класі та рівневу 

диференціацію. У структурі зовнішньої диференціації автор виділяє 

елективну (гнучку) та селективну (жорстку) диференціацію. На думку автора, 

формами елективної диференціації є різні форми позакласної роботи, 

факультативні курси, елективні курси, класи перемінного складу, а 

селективної – класи з поглибленим вивчення предмету, профільні класи, 

мультипрофільна диференціація [19]. 

Проте В.М. Кушнір не розглядає профільне навчання як вид 

диференційованого навчання, а розуміє його як «систему спеціалізованої 

підготовки старшокласників, що орієнтована на надання педагогічної 

підтримки особистісному росту, професійному самовизначенню, соціальній 

адаптації учнів та готовності переходу до професійного навчання і 

ґрунтується на змінах у структурі, змісті і організації освітнього процесу 

залежно від особливостей профілю» [269, с.21].  
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Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що 

профільне навчання як вид диференційованого навчання є складним 

педагогічним явищем, в якому можуть виділятися різні аспекти в залежності 

від мети, яка ставиться перед дослідником. В одному випадку виділяються і 

підкреслюються організаційні сторони профільного навчання, коли 

акцентується варіативність освітніх систем, які функціонують в умовах 

диференціації. У другому випадку  акцент робиться на задоволенні освітніх 

потреб школярів, і тоді профільне навчання виступає в більшій степені як 

засіб створення індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня.  Деколи 

профільне навчання розглядають з позиції потреб суспільства – як засіб 

соціалізації  молоді і її підготовки до майбутньої професійної діяльності. В 

дидактиці профільне навчання розглядається з акцентом на специфіку 

процесу навчання в умовах профілізації. Але незаперечним є те, що не 

зважаючи на певні відмінності різних точок зору, профільне навчання  

засноване на особистісно орієнтованому підході, при якому учень стає 

головною діючою фігурою всього освітнього процесу. 

Особистісно-орієнтоване навчання, на думку І.С. Якиманської, повинно 

«забезпечити розвиток і саморозвиток особистості учня, виходячи із 

виявлення його індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнання і 

предметної діяльності»  [483, с. 5]. Отже, перехід до профільного навчання 

дозволяє створити для цього всі необхідні умови.  

Профільне навчання може бути реалізоване в системі профільних 

закладів середньої освіти і визначає діяльність суб’єктів навчально-

виховного процесу. За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання 

виділяються внутрішньошкільні та зовнішньошкільні форми його організації. 

До внутрішньошкільних форм організації профільного навчання належать: 

профільні класи в однопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах; 

профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах; 

класи з поглибленим вивченням предметів; профільне навчання за 

індивідуальними навчальними планами і програмами; динамічні профільні 



43 
 

групи (в тому числі різновікові). До зовнішньошкільних форм належать:  

міжшкільні профільні групи; профільна школа інтернатного типу; освітній 

округ; навчально-виховний комплекс; міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат; загальноосвітні навчальні заклади на базі професійно-технічних та 

закладів вищої освіти [251]. 

Враховуючи особливості загальноосвітніх шкіл сільської місцевості в 

соціокультурному середовищі села, Н.І. Шиян виділено п’ять основних 

моделей профільного навчання у сільській школі: 

1) модель профільного навчання на основі індивідуального вибору 

школярем рівня вивчення предмету, яка має три варіанти: внутрішньо 

шкільна, міжшкільна, позашкільна; 

2) ресурсний центр як модель опорної старшої школи; 

3) територіальне шкільне об’єднання; 

4) очно-заочна профільна школа; 

5) дистанційна модель селективного та елективного профільного 

навчання [477, 478]. 

На сьогоднішній день, не дивлячись на різноманітність форм 

організації профільного навчання, не всі вони застосовуються в закладах 

загальної середньої освіти. В першу чергу, це пов’язано з організаційними та 

методичними проблемами реалізації деяких форм профільного навчання. 

Тому створення одно- та багатопрофільних шкіл на сьогоднішній день є 

найбільш масовою формою здійснення профільного навчання.  

Профільне навчання у старшій школі здійснюється за такими 

основними напрямами: суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-

естетичним, природничо-математичним, технологічним, спортивним. В 

межах кожного напряму виділяються профілі навчання [251].  

Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі 

профіль навчання є основним способом організації диференційованого 

навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення 

циклу споріднених предметів.  Навчальний профіль визначається як добором 
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предметів, так і їх змістом та охоплює таку сукупність предметів: базові, 

профільні та курси за вибором [251]. 

Обов’язковими для всіх профілів є базові загальноосвітні предмети, що 

реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти та становлять 

інваріантну складову її змісту. Зміст навчання і вимоги до підготовки 

старшокласників визначаються Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти. 

Профільні загальноосвітні предмети – це предмети, що реалізують цілі, 

завдання і зміст кожного конкретного профілю. Оскільки профільні предмети 

вивчаються поглиблено, в учнів з’являється можливість більш ґрунтовно 

опанувати зміст певного навчального предмету, що забезпечує прикладну, 

професійну спрямованість навчання, зокрема, і за рахунок інтеграції знань і 

методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності. Концепцією 

передбачено вивчення не більше двох-трьох профільних предметів з однієї 

або споріднених освітніх галузей [251].  

Змістове наповнення навчальних предметів, як базових, так і 

профільних, детермінується Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти [380]. 

Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти 

[380] та Концепції профільного навчання у старшій школі [251, 384] 

опанування змісту навчальних предметів передбачається на різних рівнях їх 

засвоєння, а саме: з 2010 р. по 2017 р.  ‒ на рівні стандарту, академічному, 

профільному і поглибленому, а з 2018-2019 навчального року ‒  на базовому, 

профільному і поглибленому рівнях. 

Рівень стандарту – це обов’язковий мінімум змісту навчальних 

предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення. 

Академічний рівень – обсяг змісту достатній для подальшого вивчення 

предметів у закладах вищої освіти – визначається для навчальних предметів, 

які є не профільними, але є базовими або близькими до профільних. 

На рівні профільної підготовки зміст навчальних предметів 
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поглиблений і передбачає орієнтацію на майбутню професію [251]. 

Рівень поглибленого вивчення хімії реалізується в класах з 

поглибленим вивченням окремих предметів, в яких учні навчаються з 8 по 11 

клас і які забезпечують допрофільну підготовку в основній школі та 

реалізацію профільного навчання у старшій школі.  

Основною метою створення класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів є: 

1) виявлення і розвиток творчих здібностей учнів з певного 

навчального предмету чи освітньої галузі; 

2) поглиблене оволодіння системою знань і вмінь з обраних 

навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів; 

3) забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі, 

формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії; 

4) виховання у школярів здатності до самостійного вибору та 

прийняття рішення, формування навичок самоосвітньої, науково-дослідної  

роботи; 

5) задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів [372]. 

У навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих 

предметів інваріативною складовою визначено обсяг часу на вивчення усіх 

обов’язкових навчальних предметів на рівні стандарту (або академічному 

рівні). Варіативною частиною передбачається додатковий час на поглиблене 

вивчення того чи іншого предмету, введення додаткових предметів, курсів за 

вибором, факультативів, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що 

вивчаються поглибленою програмою. 

В системі профільного навчання важливу роль відіграють курси за 

вибором, або елективні курси. У концепції профільного навчання зазначено, 

що курси за вибором – «це навчальні курси, які доповнюють навчальні 

предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного 

навчання» [251, с. 24].  

Призначенням курсів за вибором у реалізації профільного навчання є: 
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сприяння самовизначенню учнів  щодо профілю навчання і сфери майбутньої 

професійної діяльності; забезпечення поглибленого та розширеного вивчення 

профільного предмету; сприяння вивченню непрофільного предмету 

(орієнтація на певний вид діяльності поза профілем навчання, обраним 

учнем); формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів. 

Особливостями курсів за вибором є: добровільність вибору учнями, але 

обов’язковість відвідування в межах конкретного профілю; варіативність 

програм за змістом (предметно орієнтовані та міжпредметні); достатня або 

надлишкова кількість (для забезпечення учням можливості реального 

вибору); короткочасність (9-17 годин); завершеність та оригінальність змісту 

[232]. Курси за вибором створюються та реалізуються за рахунок варіативної 

компоненти змісту освіти. 

Проблема організації і впровадження у навчальний процес курсів за 

вибором з хімії розкривається у роботах вітчизняних (Г.М. Дубковецької 

[189]) та закордонних вчених (Є.Я. Аршанського [20], О.С. Габрієляна [133, 

134], А.С. Звягіна [218] та інших).  

Профільне навчання передбачає два етапи: допрофільна підготовка 

учнів основної школи та профільне навчання старшокласників. Курси за 

вибором можуть реалізуватися на кожному з цих етапів, проте їх 

призначення різне. Курси за вибором на етапі допрофільної підготовки 

призначені допомогти учням зробити правильний вибір профілю навчання у 

старшій школі, визначити сферу майбутньої професійної діяльності, 

усвідомити та оцінити свої переваги та недоліки з точки зору майбутнього 

фаху. 

Загалом, допрофільна підготовка учнів основної школи є важливою 

складовою забезпечення профільного навчання у старшій школі. Вона 

здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння 

вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі. Основними 

формами реалізації допрофільної підготовки є поглиблене вивчення окремих 

предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором, 
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профільна орієнтація та інформаційна робота [448]. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій показав, що проблема 

допрофільної підготовки учнів основної школи є предметом дослідження як 

українських, так і закордонних вчених-педагогів. Зокрема, загально-

дидактичні засади допрофільної підготовки школярів розглядаються у 

роботах  В.І. Кизенка [177], Л.А. Липової [388], А.Ю. Сапожкової, 

Н.Л. Єфремової, Л.Е. Савашкевич [412] та ін. Більшість авторів під 

допрофільною підготовкою розуміють систему психологічної, педагогічної, 

інформаційної й організаційної діяльності, яка сприяє самовизначенню учнів 

відносно профілів подальшого навчання і сфери професійної діяльності. 

Необхідною умовою створення освітнього середовища, яке сприяє 

самовизначенню учнів основної школи до вибору профілю навчання, є 

введення допрофільної підготовки учнів через організацію курсів за вибором.  

Метою введення курсів за вибором у допрофільній підготовці учнів 

основної школи є створення умов, які дадуть можливість учням реально 

оцінити свої можливості навчання у старшій школі і зробити свідомий вибір 

профілю навчання.  

Функціями курсів за вибором у допрофільній підготовці є: 

– активізація пізнавальної діяльності школярів; 

– створення позитивної мотивації до навчання; 

– формування у школярів усвідомленого вибору профілю навчання; 

– визначення сфери майбутньої професійної діяльності; 

– підвищення інформаційної та комунікативної компетентностей 

учнів; 

– усвідомлення учнями власних можливостей в певній професійній 

діяльності [178, 251]. 

Варто підкреслити, що зміст курсів за вибором допрофільної 

підготовки не повинен дублювати зміст загальноосвітніх предметів. 

Натомість, до навчального змісту даних курсів рекомендовано включати 

інформацію, що виходить за межі навчальної програми та розширює знання 
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учнів, знайомить їх із способами діяльності, необхідними для успішного 

опанування програмового матеріалу з профілю навчання, обраного в 

майбутньому. З метою формування пізнавального інтересу і позитивної 

мотивації в учнів до того чи іншого профілю навчання, зміст курсів за 

вибором допрофільної підготовки має містити цікавий пізнавальний матеріал 

з високим розвиваючим потенціалом, що виходить за межі навчальної 

програми.  

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури [20, 133, 134, 

178, 189, 218, 412] засвідчує, що існують різні підходи до класифікації курсів 

за вибором.  

Так, Аршанський Є.Я. виділяє три види курсів за вибором: 

загальноорієнтаційні, предметно-орієнтаційні та міжпредметні (профільно-

орієнтаційні). Під загальноорієнтаційними курсами автор розуміє курси, 

завданням яких є ознайомлення учнів з різними професіями та профілями 

навчання в старшій школі та допомога при виборі профілю навчання з 

врахуванням індивідуальних особливостей кожного учня. Предметно-

орієнтаційні курси передбачають допрофільну підготовку учнів з певного 

предмету і сприяють розвитку пізнавального інтересу для його подальшого 

вивчення у профільній школі. Міжпредметні (профільно-орієнтаційні) курси 

орієнтують учнів не тільки на вивчення навчального предмету на 

профільному рівні, але й розкривають взаємозв’язок з іншими навчальними 

предметами [20]. 

У роботах О.С. Габрієляна зустрічаємо два підходи до класифікації 

курсів за вибором. В першій класифікації автор виділяє предметно-

орієнтовані, міжпредметні (інтегративні) та курси прикладного характеру 

[133], а в другій – міжпредметні, орієнтаційні та предметні курси за вибором 

[134]. На думку автора, предметно-орієнтовані курси спрямовані на розвиток 

пізнавального інтересу до предметів вибраного профілю, розширення та 

поглиблення знань учнів з профільної дисципліни. Міжпредметні 

(інтегративні) курси передбачають інтеграцію знань суміжних дисциплін як 
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необхідну умову успішного навчання в старшій профільній школі. 

Особливого значення набувають міжпредметні курси, в яких відбувається 

інтеграція хімії з гуманітарними предметами, оскільки вони забезпечують 

допрофільну підготовку учнів, що орієнтуються на вивчення хімії як 

непрофільного предмету. У більшості випадків такі курси відвідують учні, 

які цікавляться у більшій мірі не хімією, а гуманітарними предметами. На 

таких курсах учні отримують досвід нетрадиційного, оригінального 

використання знань у майбутній професії. Курси прикладного характеру 

показують зв’язок навчальної дисципліни з життям. Орієнтаційні курси 

реалізують психолого-педагогічну підтримку вибору профілю навчання і 

професійної орієнтації школярів. Предметні курси передбачають 

допрофільну підготовку учнів з певного предмету. О.С. Габрієлян предметні 

курси поділяє на три види. Основою даної класифікації автор визначає поділ 

учнів основної школи на типологічні групи в залежності від їх подальших 

планів щодо навчання.  Першу групу утворюють учні, які в подальшому 

планують у старшій школі вивчати хімію на профільному рівні. Другу групу 

утворюють учні, які в старшій школі планують вивчати хімію як 

непрофільний предмет, і до третьої групи входять школярі, що хочуть 

продовжити навчання в закладах професійно-технічної освіти та закладах 

вищої освіти І-ІІ рівня акредитації тощо.  

У роботах В.І. Кизенка, А.Ю. Сапожкової, Г.М. Дубковецької 

зустрічаємо поділ курсів за вибором на предметно-орієнтовані та 

міжпредметні. На думку В.І. Кизенка, предметні курси є пропедевтичними 

стосовно профільних загальноосвітніх предметів і дають можливість 

реалізувати учневі свої здібності та інтереси до обраної освітньої галузі, 

пересвідчитись у власній готовності засвоювати предмети цієї галузі в 

старшій школі на профільному рівні. Зміст і форма організації предметних 

курсів мають бути спрямовані на поглиблене вивчення окремих тем базових 

освітніх програм, а також їх розширення за межі шкільної програми [178].  

Г.М. Дубковецька поділяє предметні курси на: курси підвищеного рівня; 
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курси, де поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, що є 

обов’язковими у програмі; курси, де поглиблено вивчаються окремі розділи 

основного курсу, які не входять до обов’язкової програми; ужиткові курси; 

курси вивчення методів пізнання природи; курси з історії хімії; курси 

вивчення методів розв’язання хімічних задач. Міжпредметні курси ж 

допомагають школярам зорієнтуватись у сучасному світі професій, 

ознайомитись зі специфікою різних видів діяльності [189]. 

А.С. Звягін виділяє три види курсів за вибором: предметні, 

міжпредметні та орієнтаційні. Предметні курси за вибором є 

пропедевтичними по відношенню до майбутніх профільних предметів і 

допомагають учням зробити усвідомлений вибір профілю навчання. На 

думку автора, зміст і форми організації таких курсів повинні бути спрямовані 

на розширення знань учнів з навчального предмету і передбачати або 

поглиблене вивчення окремих тем шкільного курсу, або їх розширення, тобто 

вивчення тем, які не входять до змісту шкільної програми. Міжпредметні 

курси за вибором передбачають вихід за межі традиційних навчальних 

предметів й ознайомлюють учнів з комплексними проблемами і завданнями, 

які вимагають синтезу знань з ряду предметів, з шляхами їх розв’язання в 

різних професійних сферах. Орієнтаційні курси являють собою заняття, які 

сприяють самовизначенню учнів відносно профілю навчання в старшій 

школі, а в кінцевому рахунку – відносно професії [218].  

Узагальнюючи наведені підходи до класифікації курсів за вибором для 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи і повністю 

погоджуючись з думкою Є.Я. Аршанського та А.С. Звягіна, ми також 

вважаємо, що доцільно виділяти три види курсів за вибором: предметні, 

міжпредметні та орієнтаційні.  

Узагальнену класифікацію курсів за вибором з хімії для допрофільної 

підготовки учнів основної школи наведено на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1 Узагальнена класифікація курсів за вибором з хімії для 

допрофільної підготовки учнів основної школи 
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підготовки учнів основної школи з однієї навчальної дисципліни (хімії), 

сприяють розвитку пізнавального інтересу школярів до предмету та 

розширенню і поглибленню знань з нього. Прикладами предметних курсів 
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хімік» тощо. 
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поглибленню знань з певних предметів та розвитку пізнавального інтересу 

школярів до обраного профілю навчання. Прикладами міжпредметних курсів 

можуть бути: «Хімія і довкілля», «Хімія живих організмів», «Хімія і 

харчування», «Хімія і ми», «Хімічні елементи в організмі людини», «Хімічна 

екологія», «Хімія і здоров’я», «Хімія в сільському господарстві», «Хімія і 

економіка»  тощо.  

Орієнтаційні курси за вибором передбачають ознайомлення учнів з 

профілями навчання у старшій школі та з професіями, які пов’язані з 

вивченням хімії, допомогу учням при виборі профілю навчання відповідно до 

своїх інтересів, нахилів та здібностей.  Прикладами орієнтаційних курсів 

можуть бути: «Хімія в сучасних професіях», «Знайомство з професією хімік-

лаборант», «Пізнай свої можливості», «Твоя професійна кар’єра», «Вибір 

профілю навчання»  тощо. 

Підсумовуючи, зазначимо, що для вдалого вибору та реалізації 

елективного курсу на етапі допрофільної підготовки важливою є 

прогностична функція учителя щодо результатів навчання учнів. 

Торкаючись організаційного аспекту реалізації елективних курсів на 

етапі допрофільної підготовки, варто зазначити, що можливість обрання 

курсів на добровільних засадах повинні мати всі учні 8-9 класів. Оскільки 

допрофільні курси за вибором є короткочасними (9-17 годин), протягом 2-х 

років учні повинні вивчати не менше 2-х – 3-х таких курсів [251]. 

Курси за вибором в старшій школі – це обов’язкові для відвідування 

учнями курси, які реалізуються за рахунок шкільного компоненту 

навчального плану і входять до складу профілю навчання у старшій школі 

[178]. За період навчання кожен учень обирає для вивчення не менше 4-х – 5-

ти курсів за вибором. 

У старшій профільній школі курси за вибором сприяють формуванню 

індивідуальної освітньої траєкторії школярів, забезпечують поглиблене та 

розширене вивчення профільних предметів, орієнтують на усвідомлений та 

відповідальний вибір майбутньої професії [178]. Водночас вони можуть 
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сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид 

діяльності поза профілем навчання, який обрав учень. 

Таким чином, курси за вибором спрямовані на задоволення 

індивідуальних освітніх інтересів, запитів і нахилів кожного старшокласника. 

Вони є важливим засобом побудови індивідуальної освітньої програми, так 

як пов’язані з вибором кожним школярем змісту навчання в залежності від 

його інтересів, можливостей і подальших життєвих планів. Курси за вибором 

«компенсують» достатньо обмежені можливості базових та профільних 

предметів у задоволенні різних освітніх потреб старшокласників.  

Ця роль курсів за вибором в системі профільного навчання визначає 

спектр їх функцій. У психолого-педагогічній та науково-методичній 

літературі виділяють три основні функції курсів за вибором: 

1) доповнювати зміст профільного курсу, дозволяючи цьому 

профільному курсу стати по-справжньому поглибленим; 

2) розвивати зміст одного із базових курсів, вивчення якого в 

даному профілі відбувається рівні стандарту, дозволяючи підтримувати 

вивчення суміжного навчального предмету на профільному рівні або 

отримати додаткову підготовку до складання зовнішнього незалежного 

оцінювання з вибраного предмету на профільному рівні; 

3) сприяти задоволенню пізнавального інтересу учнів, виходячи за 

межі вибраного ним профілю, різних галузей діяльності людини [178]. 

У нормативних документах та науково-методичній літературі 

зустрічаються різні підходи до класифікації курсів за вибором у старшій 

профільній школі. 

Розрізняють такі види курсів за вибором у старшій школі: предметні, 

міжпредметні (надпредметні) та прикладні [178]. 

Предметні курси за вибором передбачають поглиблення та розширення 

знань навчального предмету, який входить до базового навчального плану і у 

свою чергу поділяється на: 

- вибіркові курси підвищеного рівня, спрямовані на поглиблене 



54 
 

вивчення предмету; 

- вибіркові спецкурси, у яких поглиблено вивчаються окремі розділи 

профільного навчального предмету; 

- вибіркові спецкурси, в яких розширено або поглиблено вивчається 

окремий розділ базового навчального предмету; 

- репетиційні елективні курси, завдання яких полягає у ліквідації 

наявних «прогалин у знаннях» старшокласників з предмету вибраного 

профілю за попередній рік та в підготовці до складання зовнішнього 

незалежного оцінювання з базового навчального предмету. 

Міжпредметні (надпредметні) курси за вибором забезпечують 

загальнокультурний розвиток і задоволення інтересу учнів до різних галузей 

знань, які відсутні у навчальному плані. 

Прикладні елективні курси мають на меті забезпечити знайомство 

учнів з важливими способами використання знань з предмету на практиці, 

розвиток інтересу учнів до майбутньої професійної діяльності [178]. 

У дослідженні [395] курси за вибором поділяються на  курси 

предметної підготовки та курси універсальної підготовки. 

Курси предметної підготовки мають на меті поглиблення та 

розширення знань учнів з предметів, які входять до базового або профільного 

компоненту навчального плану. У свою чергу, курси за вибором предметної 

підготовки поділяють на три групи за ознакою тематичного узгодження 

навчального предмету і курсу за вибором, а саме: 

− наскрізні курси підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення того 

чи іншого навчального предмету, який має як тематичне, так і часове 

узгодження з цим предметом (вибір такого елективного курсу дозволить 

вивчати всі розділи вибраного предмету на поглибленому рівні і в цьому 

випадку всі розділи курсу поглиблюються достатньо рівномірно); 

− компенсуючі (дискретно-тематичні) курси підвищеного рівня – 

курси за вибором, в яких поглиблено вивчаються окремі розділи предмету, 

який входить до базової та профільної компоненти навчального плану; 
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− варіативні (тематично-доповнюючі) курси – курси за вибором, в яких 

поглиблено вивчається окремий розділ навчального предмету, який не 

входить до обов’язкової програми цього предмету.  

Курси універсальної підготовки – елективні курси, що задовольняють 

пізнавальні інтереси учнів в галузі діяльності людини, які виходять за межі 

вибраного ними профілю. За ознакою формування змістової компоненти 

універсальні курси поділяють на міжпредметні і надпредметні курси за 

вибором. Міжпредметні курси за вибором інтегрують зміст навчальних 

предметів, які входять до навчального плану профілю. Надпредметні курси 

орієнтовані на вивчення предметів, які не входять до навчального плану. 

У свою чергу, курси за вибором універсальної підготовки за ознакою 

«провідна діяльність» поділяють на дві групи: навчально-пізнавальні та 

практико-орієнтовані. 

У складі навчально-пізнавальних курсів виділяють: 

- світоглядні курси за вибором, що присвячені вивченню методів 

пізнання природи; 

- культурно-історичні, що присвячені історії предмету, який 

входить до навчального плану школи, а також предмету, який не входить до 

навчального плану; 

- експериментальні курси за вибором, що присвячені вивченню 

методів розв’язування задач, складанню і розв’язуванню задач на  основі 

експерименту. 

Практико-орієнтовані курси за вибором поділяють на : 

- прикладні курси – курси, які знайомлять учнів з найважливішими 

шляхами і методами застосування знань на практиці, розвивають інтерес 

учнів до сучасної техніки, виробництва; 

- допрофесійні курси – курси за вибором, які реалізують  програми 

допрофесійної підготовки і орієнтовані на здобування учнями освітніх 

результатів для успішного просування на ринку праці [395]. 

У дослідженні [268] виділяють три групи курсів за вибором: предметні 
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елективні курси, міжпредметні елективні курси (спрямовані на інтеграцію 

знань) та елективні курси з предметів, які не входять базового навчального 

плану. 

У свою чергу, предметні елективні курси автори поділяють на декілька 

груп: 

- елективні курси підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення 

окремих розділів навчального предмету; 

- елективні спецкурси, спрямовані на поглиблення окремих 

розділів основного курсу, які входять до обов’язкової програми даного 

предмету; 

- прикладні елективні курси, спрямовані на ознайомлення учнів з 

важливими шляхами та методами застосування знань на практиці; 

- елективні курси, присвячені вивченню методів пізнання природи; 

- елективні курси, присвячені історії предмету, який входить до 

навчального плану, а також предмету, який не входить до нього; 

- елективні курси, присвячені вивченню методів розв’язування 

задач на основі фізичного, хімічного, біологічного експерименту [268]. 

На думку О.А. Богданової [107], при класифікації різних типів 

елективних курсів потрібно на кожному етапі чітко формулювати ознаки 

класифікації. Розглянемо запропоновану автором класифікацію курсів за 

вибором. За ознакою «зв’язок з предметами федерального і регіонального 

компоненту» виділено дві групи елективних курсів: елективні курси, 

пов’язані з навчальними предметами (І), та курси, не пов’язані з навчальними 

предметами (ІІ). 

Елективні курси першої групи за ознакою «міжпредметні зв’язки і 

зв’язки з іншими сферами діяльності людини» поділяються на дві групи 

курсів: курси, пов’язані з іншими предметами і сферами людської діяльності 

(І.1.), та курси, не пов’язані з іншими предметами і сферами людської 

діяльності (предметні) (І.2.). 

Відповідно, першу групу курсів (І1) за ознакою «об’єкт зв’язку» автор 
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поділяє на міжпредметні курси (І1а) та курси, пов’язані з різними сферами 

діяльності людини (І1б). Другу групу елективних курсів (І2) за ознакою 

«рівень вивчення предмету» класифікують на курси з предметів, що не 

вивчаються в даному профілі (І2а), курси з предметів, які вивчаються на 

базовому рівні (І2б) та курси з предметів, які вивчаються на профільному 

рівні (І2в). У свою чергу, курси за вибором (І2б) та (І2в) за ознакою 

«відношення виучуваного розділу до змісту обов’язкової програми з 

предмету» класифікують на курси, в яких розділ змісту міститься в 

обов’язковій програмі (α), та курси, в яких розділ не входить до обов’язкової 

програми (β).  

Елективні курси другої групи (ІІ) за ознакою «зв’язок з подальшою 

професійною діяльністю» автор класифікує на курси, не пов’язані з 

майбутньою професійною діяльністю (ІІ1), та курси, пов’язані з майбутньою 

професійною діяльністю (ІІ2) [107]. 

Українські науковці Ю.І. Мальований та В.І. Кизенко [299] вважають, 

що курси за вибором посідають помітне місце у структурі профілю навчання, 

разом із профільними предметами визначають специфіку профілю навчання 

та є дієвим засобом задоволення пізнавальних інтересів й індивідуальних 

освітніх потреб учнів поза межами профілю навчання. На думку авторів, 

спецкурси є основним педагогічним засобом, який забезпечує варіативність 

навчання в старшій школі, його спрямованість на учня і певною мірою 

запобігає виникненню суперечності між єдиними державними вимогами до 

загальноосвітньої підготовки старшокласників та їхніми індивідуальними 

інтересами, нахилами і потребами. Автори виділяють два типи курсів за 

вибором: спеціальні (спецкурси) і факультативні (факультативи). 

Спеціальні курси (спецкурси) у системі профільного навчання – «це 

навчальні курси, які разом з профільними предметами визначають 

особливості профілю навчання, ті істотні ознаки, за якими різняться ці 

профілі» [299, с.65], «це курси профільного доповнення, які поглиблюють, 

розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст, 
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забезпечують задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і 

нахилів учня, а також внутрішньо профільну спеціалізацію і професійну 

спрямованість, тобто спецкурси виконують роль надбудови, доповнення 

змісту профільного предмету» [388, с. 11-12], «навчальні курси, що 

доповнюють, поглиблюють зміст навчального предмету інваріативної 

складової навчального плану» [232, с. 59]. Зміст спеціальних курсів як 

складової змісту профілю навчання є обов’язковими для вивчення усіма 

учнями в межах годин варіативного освітнього компонента [299].  

Враховуючи пріоритетну навчальну мету викладання спецкурсів, 

Ю.І. Мальований, В.І. Кизенко виділяють такі їх основні види: 

- спеціальні курси, які поглиблюють і розширюють зміст окремих 

розділів профільних (непрофільних) предметів або містять додаткові розділи, 

відсутні в навчальних програмах; 

- спеціальні курси, які розкривають практичний аспект знань, 

здобутих у процесі навчання; 

- спеціальні курси, які ознайомлюють учнів із галузями знань, не 

наданими у змісті профільних (непрофільних) предметів, але орієнтованими 

на майбутню професію згідно з вибраним профілем навчання; 

- спеціальні курси наукових основ сучасних виробництв і 

технологій; 

- спеціальні курси міжпредметного узагальнювального характеру, 

які завершують формування цілісної природничо-наукової і соціально-

гуманітарної картини світу через інтеграцію знань, здобутих учнями 

засобами навчальної діяльності; 

- спеціальні курси професійної підготовки старшокласників [240, 

299].  

Основне призначення спецкурсів: розвиток пізнавальних інтересів і 

навчальних здібностей учнів; поглиблене вивчення окремих розділів 

основного курсу, що є обов’язковими в програмі певного предмету; 

поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, які не входять до 
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обов’язкової програми певної дисципліни; формування стійкого 

пізнавального інтересу до певного предмету; сприяння свідомій 

профорієнтації старшокласників, психологічній і практичній підготовці до 

здобуття обраної професії. Особливостями спецкурсів є обов’язковість 

вивчення учнями всього класу, предметне спрямування та науковість змісту, 

що базується на сучасних досягненнях галузі [232]. 

Спецкурси порівняно з профільними предметами мають більшу 

варіативність змісту, враховують потребу регіону і індивідуальні потреби 

кожного учня, посилюють практичну і дослідно-експериментальну складову 

профільного навчання, характеризуються різноманітністю і нестандартністю. 

На думку багатьох науковців, саме спецкурси допоможуть усунути 

суперечність між освітніми потребами молоді та існуючим традиційним 

набором навчальних предметів у школі [50]. 

Факультативні курси (факультативи) у системі профільного навчання – 

«це навчальні курси, які сприяють задоволенню пізнавальних інтересів та 

освітніх потреб старшокласників, загалом не пов’язані із специфікою 

вибраного профілю навчання» [299, с. 66], «це навчальні курси, що містять 

навчальний матеріал певного обсягу та структурно завершеного змісту, 

безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом» 

[232, с.60]. Факультативні курси не є обов’язковими для вивчення. На основі 

пріоритетності педагогічних завдань виділяють два види факультативних 

курсів: 

- факультативні курси, які підвищують загальноосвітню підготовку 

з непрофільних предметів порівняно з тією, що передбачена Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти; 

- факультативні курси галузей знань і видів діяльності, які не 

відображено у змісті загальної середньої освіти [299]. 

Призначення факультативних курсів полягає у: розвитку творчих 

здібностей учнів відповідно до їхніх пізнавальних інтересів; орієнтації на 

формування здатності особи до самовизначення, підготовці до активної 
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інтелектуальної праці; реалізації ідей загального, інтелектуального та 

морально-естетичного розвитку особистості; сприянні глибшому 

ознайомленню з одним або кількома предметами певної освітньої галузі. 

Особливості факультативних курсів визначаються добровільністю вибору 

учнями, оригінальністю змісту і виходом за межі тематики навчальних 

предметів інваріативної складової, відсутністю оцінювання навчальних 

досягнень учнів у балах [232]. 

Отже, забезпечення варіативної складової профільного навчання хімії у 

закладах загальної середньої освіти передбачено проведенням курсів за 

вибором, факультативів та спецкурсів. Різноманітність форм реалізації 

варіативної складової профільного навчання вимагає від майбутнього 

вчителя хімії оволодіння не тільки змістом інваріативної предметної 

складової, але й методикою розробки варіативної компоненти профільного 

навчання, технологією створення курсів за вибором (факультативів, 

спецкурсів) та впровадження в освітній процес.  

Проблема обґрунтування змісту та організації навчання хімії учнів у 

профільній школі знаходить своє відображення в наукових дослідженнях 

багатьох українських учених-методистів, а саме: Н.М. Буринської [305], 

Л.П. Величко [122], Н.Н. Чайченко [459], Н.І. Шиян [477,478], Р.Р. Абжалова 

[2], О.М. Бабенко [26], О.В. Березан [36], О.О. Гирі [142], М.М. Гладюка 

[146], Ю.В. Ліцман [277], Т.В. Ремезюк [398], А.М. Шевченко [472], 

К.Ф. Янків [488], А.М. Ясинської [496] тощо.  

Визначний внесок в обґрунтування змісту та методики профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти зробила 

Н.М. Буринська. Відомим вченим-методистом відібрано зміст курсу хімії для 

профільних класів (хіміко-біологічного, агрохімічного, хіміко-

технологічного, та класів з поглибленим вивченням предмету) [28, 29, 30, 

114, 115, 124, 456], підготовлено методичні посібники для учителів [110, 126, 

305] та підручники з хімії для учнів [111, 112, 116]. 

Проблема навчання органічної хімії у закладах загальної середньої 
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освіти розкривається у дослідженні Л.П. Величко [122]. Автором 

обґрунтовано теоретичні і методичні засади навчання органічної хімії, 

здійснено відбір і структурування навчального матеріалу з органічної хімії, 

розроблено навчальні програми для основної та старшої профільної школи 

[28, 29, 30, 114, 124, 456], а також класів з поглибленим вивченням предмету 

[115]. У дослідженні розроблено, апробовано та доведено педагогічну 

доцільність електронного додатку до підручника [127] з органічної хімії для 

учнів класів з поглибленим вивченням предмету та класів хіміко-

біологічного профілю.  

Дослідження Н.Н. Чайченко присвячене проблемі формування у 

школярів теоретичних знань з основ хімії [459]. У дисертаційному 

дослідженні розроблено та науково обґрунтовано концепцію особистісно 

діяльнісного, особистісно орієнтованого формування теоретичних хімічних 

знань і ціннісного ставлення до них школярів, модель триступеневої 

організації навчального процесу та відповідну методичну систему. Автором 

підготовлено ряд підручників [116] та навчальних посібників [461] з хімії для 

учнів профільної школи. 

У дисертаційному дослідженні Н.І. Шиян розкриваються дидактичні 

засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості 

на прикладі навчання хімії [477, 478]. Автором науково обґрунтовано 

варіативні дидактичні моделі профільного навчання в школі сільської 

місцевості; запропоновано багаторівневий зміст профільного навчання, який 

реалізується на рівні стандарту, академічному, профільному і поглибленому 

рівнях; розроблено навчально-методичне забезпечення допрофільної 

підготовки [185, 186] та профільного навчання [389, 390] хімії учнів закладів 

середньої освіти сільської місцевості. 

Р.Р. Абжаловим теоретично обґрунтовано і розроблено методику 

розвитку знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних 

заняттях міжпредметного спрямування [2]. У дослідженні запропоновано 

міжпредметний факультатив «Хімічні елементи в організмі людини» та 



62 
 

розроблено методичне забезпечення з його реалізації (навчальну програму та 

навчально-методичні посібники) [3, 4]. 

Проблема формування знань з основ біохімії в учнів класів біолого-

хімічного профілю розкривається у дослідженні О.М. Бабенко [26]. Автором 

обґрунтовано методику формування знань старшокласників з основ біохімії, 

розроблено спецкурс «Основи біохімії» та навчально-методичний комплекс з 

його реалізації [25], методичні рекомендації для учителів [24]. 

Дослідження О.В. Березан присвячене проблемі розвитку інтелектуаль-

них умінь учнів класів хіміко-біологічного профілю за допомогою системи 

розрахункових задач і вправ з хімії [36]. У дослідженні автором науково 

обґрунтовано та створено систему розрахункових задач і вправ, орієнтованих 

на формування інтелектуальних умінь учнів, а також створено методичну 

систему використання розрахункових задач і вправ у процесі навчання хімії. 

Розроблено навчально-методичний комплект для учнів до якого увійшли: 

навчальні посібники [35, 37], збірники задач [38], збірники рівневих завдань 

[39], дидактичні матеріали для експрес-опитування та тематичного 

оцінювання). 

Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук у класах хіміко-

біологічного профілю розглядається у дослідженні О.О. Гирі [142]. У 

дослідженні автором розроблено концентричну модель вивчення загальних, 

специфічних, індивідуальних особливостей хімічних елементів та їх сполук 

на основі системного, особистісно орієнтованого, проблемного та 

діяльнісного підходів  у поєднанні з груповою навчальною діяльністю 

школярів. Організаційними формами навчання у процесі формування систем 

хімічних понять є проблемні міні-лекції, уроки-дослідження, комбіновані 

семінари, практичні роботи, а також залучення учнів до роботи в малих 

навчальних групах. Розроблено змістовно-методичне забезпечення вивчення 

теми «Підгрупа Оксигену» [143, 144]. 

У дослідженні М.М. Гладюка допрофесійна підготовка школярів у 

класах агрохімічного профілю (на матеріалі спецкурсу «Основи агрохімії») 
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визначено критерії відбору і принципи структурування змісту навчального 

матеріалу, обґрунтовано систему агрохімічних знань учнів, які покладені в 

основу побудови спецкурсу «Основи агрохімії» [146]. Автором розроблено 

навчальну програму спецкурсу «Основи агрохімії» та навчально-методичний 

посібник [147], який забезпечує її реалізацію. 

Ю.В. Ліцман у своєму дослідженні вивчає проблему узагальнення і 

систематизації знань з хімії учнів профільних класів середньої 

загальноосвітньої школи [277]. У дисертації автором представлено методику 

узагальнення і систематизації знань учнів 10-х класів хіміко-біологічного 

профілю з органічної хімії, яка ґрунтується на комплексному використанні 

системного, проблемного, діяльнісного та особистісно орієнтованого 

підходів. Розроблені методичні рекомендації [278] можуть бути використані 

учителями хімії профільних класів. 

Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування 

творчих здібностей ліцеїстів була предметом вивчення Т.В. Ремезюк [398]. У 

дослідженні на основі модульного підходу виділено вісім типів хімічних 

задач, зміст яких має певну загальну ознаку, а також визначено педагогічні 

підходи, умови, форми і засоби організації навчання. 

Дослідження А.М. Шевченко присвячене проблемі формування 

хімічних знань учнів ліцеїв з допрофесійною військовою підготовкою [472]. 

У дослідженні обґрунтовано та експериментально перевірено доцільність 

використання курсу за вибором «Хімія у військовій справі», а також групової 

навчальної діяльності, пізнавальних задач і пошукових завдань, ігрових 

методів навчання з метою формування хімічних знань ліцеїстів. З метою 

реалізації розробленої методики автором створено навчальний посібник 

курсу за вибором «Хімія у військовій справі» [471]. 

У дослідженні К.Ф. Янків розкривається проблема формування у 

старшокласників понять про газові закони у факультативному навчанні хімії 

[488]. Автором запропоновано методику формування хімічних знань під час 

вивчення факультативного курсу «Газові закони», розроблено навчальну 
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програму, зміст і експериментальну частину даного факультативу. 

Проблема організації навчальної діяльності учнів спеціалізованих 

класів хіміко-екологічного профілю розкривається у дослідженні 

А.М. Ясинської [496]. Автором обґрунтовано доцільність створення класів 

хіміко-екологічного профілю, визначено специфіку застосування методів 

навчання та домінуючі форми організації навчальної діяльності учнів класів 

хіміко-екологічного профілю, визначено зміст пропедевтичного курсу та 

спецкурсу з основ хімічної екології, розроблено навчальну програму [497] та 

навчальний посібник [498] спецкурсу «Основи хімічної екології». 

Підсумовуючи огляд науково-методичної літератури, варто 

підкреслити, що наявність цілого ряду дисертаційних робіт вітчизняних 

вчених, присвячених навчанню хімії учнів профільної школи, засвідчує 

багатоаспектність і важливість розв’язання даної проблеми для педагогічної 

теорії та практики, для функціонування освітньої системи України в цілому і 

забезпечення її відповідності індивідуальним пізнавальним потребам 

кожного учня. Необхідність реалізації допрофільної підготовки в основній 

школі та профільного навчання у старшій школі вимагає від вчителя 

розуміння їх дидактичної сутності та методичних особливостей. 

 

 

 

1.2. Ґенеза профільного навчання хімії у закладах загальної 

середньої освіти України 

 

Реформування середньої освіти в Україні супроводжується оновленням 

її змісту та переструктуруванням освітньої системи старшої школи. 

Впровадження профільного навчання хімії у старшій профільній школі 

вимагає системного аналізу існуючого власного досвіду диференційованого 

навчання школярів, адже будувати нову систему освіти в старшій школі без 

врахування напрацювань попередніх поколінь та досвіду викладання хімії у 
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закладах загальної середньої освіти неможливо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що досліджувана 

проблема не була предметом цілісного вивчення українських вчених-

методистів, і лише деякі аспекти становлення та розвитку профільного 

навчання природничих дисциплін й, зокрема, хімії, у закладах загальної 

середньої освіти України розглядаються у роботах О.М. Донік [184], 

Н.І. Лукашової [283], В.В. Оніпко [337], І.І. Сотніченко [423], Н.І. Шиян [477] 

тощо.  

Вивчення окресленої вище проблеми грунтувалось на основі 

періодизації розвитку та становлення української методики навчання хімії, 

запропонованої Н.І. Лукашовою [283]. На думку автора, у генезисі 

української методики навчання хімії доцільно виділити три основних 

періоди: дореволюційний період (ХVІІІ − початок ХХ ст.), радянський період 

(1917 − 1991 р.р.) та період відродження української державності (1991 р. − 

початок ХХІ ст.). Отже, з’ясуємо, як відбувався розвиток профільного 

навчання хімії у зазначених трьох періодах. 

Перша спроба здійснення диференціації навчання у школі була здійснена 

в 1864 році. Відповідний наказ міністра освіти царської Росії передбачав 

організацію семикласних гімназій двох типів: класичної, де метою була 

підготовка особи до навчання в університеті, й реальної, в якій мета − 

підготовка до практичної діяльності та до вступу у спеціалізовані навчальні 

заклади) [276]. З 1964 року хімію як окремий навчальний предмет почали 

вивчати учні 5-6 класів реальних гімназій, реорганізованих у 1872 році в 

реальні училища; учні ж класичних гімназій не вивчали хімії як навчальну 

дисципліну, а знайомились з хімічними знаннями при вивченні курсу фізики. 

У 1888-1890 роках хімія як самостійна дисципліна була виключена з 

навчальних планів реальних училищ і вивчалася у змісті курсу фізики. У 

1906 році вивчення хімії як окремої дисципліни було знову відновлено в 

реальних училищах [349], а також введено в комерційних училищах та 

кадетських корпусах [283]. Отже, доходимо висновку, що становлення 
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профільного навчання хімії розпочалося ще з другої половини XIX століття в 

дореволюційний період розвитку хімічної методичної науки. 

У радянський період з 1917 по 1991 роки також були спроби 

впровадження профільного навчання хімії у закладах середньої освіти. 

Одним із шляхів реалізації профільного навчання в 20-х роках ХХ століття 

було створення системи професійних ухилів (профухилів) у загальноосвітній 

школі ІІ ступеня, які надавали учням можливість отримати і середню освіту, і 

певну спеціальність. Реалізувалися профухили шляхом внесення змін до 

циклу загальноосвітніх предметів і були спрямовані на підготовку 

робітничих професій. Наприклад, учні, які обирали хімічний ухил ‒ 

здобували професію лаборанта [283, 337, 477]. 

Відповідно до постанови ЦК ВКП(б) «Про навчальні програми і режим в 

початковій і середній школі», яка була прийнята в 1932 році, у навчальних 

закладах повністю відновили класно-урочну систему навчання. А 

постановою ЦК ВКП(б) та Ради Народних Комісаріатів СРСР «Про 

структуру початкової і середньої школи в СРСР», що була прийнята у 1934 

році, було жорстко стабілізовано навчальні програми з усіх навчальних 

дисциплін й визначено курс на одноманітність школи та сувору 

регламентацію всього навчально-виховного процесу [319]. Згідно даних 

документів реалізацію профільного навчання у закладах середньої освіти 

було фактично припинено, оскільки для всіх навчальних закладів було 

запроваджено єдиний навчальний план та єдині вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів. 

У 1932 році на західноукраїнських землях, які на той час входили до 

складу Польщі, на базі 7-8 класів гімназій були створені загальноосвітні ліцеї 

з дворічним терміном навчання, що мали різні відділи: гуманітарний, 

класичний, фізико-математичний та природничий. У навчальному плані для 

загальноосвітніх ліцеїв з українською мовою навчання, який був 

затверджений у 1937 році, передбачалася диференціація змісту вивчення 

хімії в залежності від того, на якому відділенні навчалися учні. Так, на 



67 
 

класичному й гуманітарному відділенні ліцеїв хімія як окрема дисципліна не 

вивчалася, а учні цих відділень опановували інтегрований курс «Фізика і 

хімія» лише один рік (2 години на тиждень − учні класичного відділення та 3 

години на тиждень – учні гуманітарного відділення); учні фізико-

математичного відділення вивчали інтегрований курс «Хімія з мінералогією 

та геологією» два роки (3 і 2 години на тиждень відповідно до відділень); 

учні природничого відділення вивчали хімію як самостійну навчальну 

дисципліну протягом двох років по 2 години на тиждень [499]. 

Підсумовуючи вище сказане, бачимо, що вивчення хімії на різних рівнях її 

засвоєння учнями західноукраїнських навчальних закладів є ще одним 

прикладом реалізації профільного навчання хімії в 30-х роках ХХ століття. 

Наступна спроба запровадити профільне навчання була здійснена 

професором М. Гончаровим на засіданні президії Академії педагогічних наук 

СРСР у 1958 році. У своїй доповіді «Про введення фуркації у старших класах 

середньої школи» М. Гончаров зазначив необхідність «… створення в 

старших класах такої системи диференційованого навчання, яка дає змогу 

учневі разом з отриманням середньої освіти більш поглиблено вивчати 

предмети обраної ним галузі…» [156, с. 23], а також висловив думку про 

створення в старших класах середньої школи фізико-технічного, хіміко-

технічного, природничо-аграрного та гуманітарного відділень.   

Важливим кроком до реалізації профільного навчання було прийняття в 

1966 році Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по 

дальшому поліпшенню роботи середньої загальноосвітньої школи», яка 

передбачала два напрями диференційованого навчання: за інтересами  учнів 

та відповідно до проектованої професії у дорослому житті. Перший напрям 

реалізувався шляхом викладання факультативних курсів у 7-10 класах, 

завдання яких полягало в розвитку інтересу школярів та поглибленні знань з 

природничо-математичних і гуманітарних наук [421]. Для забезпечення 

даного напряму диференційованого навчання було передбачено розробку 

програм факультативних курсів двох типів: 1) додаткові розділи і питання до 
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основного курсу хімії, які вивчаються паралельно із заняттями за основним 

навчальним планом; 2) спеціальні курси, що поглиблюють знання з хімії 

(«Хімія металів», «Речовини та їх перетворення», «Основи хімічного аналізу» 

тощо) [283]. В 1971 році в зв’язку з завершенням переходу на нові навчальні 

програми було скасовано факультативи, що містили додаткові розділи, а 

перелік факультативних курсів переглянуто й зменшено їх кількість [283]. У 

1972 році Г.М. Ніколаєвою і Т.З. Савич був підготовлений навчальний 

посібник факультативних занять для учнів 10-х класів «Хімія металів» [325], 

а у 1973 році вийшов збірник навчальних програм факультативних занять з 

хімії для 7-10 класів [385]. 

Другий напрям диференціації навчання здійснювався шляхом відкриття 

спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням одного предмету чи 

циклу за спеціальними програмами. У 60-х роках були відкриті 

спеціалізовані школи при Московському, Ленінградському, Київському та 

інших університетах [283]. Навчання хімії в спеціалізованих школах 

здійснювалося на двох етапах: 8-9 класи та 10-11 класи. В таких школах 

основним завданням викладання хімії у 8-9 класах було поглиблення знань 

учнів з основного курсу неорганічної хімії та посилення прикладної 

спрямованості при вивченні курсу «Основи хімічного аналізу». У 10-11 

класах передбачалося поглиблене вивчення органічної та загальної хімії, а 

також, в залежності від місцевих умов, спеціальних курсів «Хімія в 

промисловості» або «Хімія в сільському господарстві». Окрім обов’язкових 

занять у 10-11 класах виділялось по 1 годині на тиждень для проведення 

факультативів або курсів за вибором учнів. Розподіл предметів і кількості 

годин за класами наведено у таблиці 1.1. Однак, слід зазначити, що у 

радянський період шкіл з поглибленим вивченням хімії було відкрито дуже 

мало, а в сільській місцевості їх майже не було [283]. 

З метою здійснення диференційованого навчання, спрямованого на 

врахування індивідуальних здібностей учнів, у 1988 році розпочалася 

розробка нових концепцій освіти з наступних профілів: фізико-
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математичного, біолого-хімічного, філологічного, історичного, фізико-

технічного, хіміко-технологічного, педагогічного та інших [311]. 

Таблиця 1.1 

Розподіл предметів за класами у спеціалізованих школах  

з поглибленим вивченням хімії (1966-1973 р.р.) [67]  

Профілюючий предмет 
Кількість годин по класах 

8 9 10 11 

Неорганічна хімія 5 4/3 - - 

Основи хімічного аналізу - 1 - - 

Органічна хімія - - 4 4/2 

Хімія в промисловості (сільському 

господарстві) 
- - 2 2 

Основи загальної хімії - - - 0/2 

Разом годин на тиждень 5 5/4 6 6 

 

На початку 90-х років українськими вченими-методистами були 

підготовлені навчальні програми з хімії для учнів 8-11 спеціалізованих класів 

хіміко-біологічного [124] та агрохімічного [114] профілів середніх 

загальноосвітніх шкіл. 

Отже, в радянський період удосконалювався зміст шкільної хімічної 

освіти, значна увага на законодавчому рівні приділялася профільній та 

рівневій диференціації навчання, створювалися класи з поглибленим 

вивченням хімії, розроблялися факультативні курси, але профільне навчання 

хімії не було масовим і реалізувалося в Радянському Союзі лише створенням 

незначної кількості спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

предмету. 

У період відродження української державності (1991 р. − початок ХХІ 

ст.) розвиток профільного навчання відбувається шляхом створення 

навчальних закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл з 
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поглибленим вивченням предметів.  

Введення профільного навчання в закладах середньої освіти незалежної 

України законодавчо затверджено в державних нормативних документах: 

Законі України «Про загальну середню освіту» (1991),  Концепції 

безперервної базової хімічної освіти (1993), Концепції загальної середньої 

освіти (2001), Концепції хімічної освіти у 12-річній школі (2001), 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002), 

Концепції профільного навчання в старшій школі (2003, 2009).  

На даному етапі для забезпечення профільного навчання хімії 

створюються навчальні програми для класів з поглибленим вивченням 

предметів [115], спеціалізованих класів хіміко-технологічного профілю [28]. 

Українськими вченими хіміками-методистами у 1997-1998 роках було 

підготовлено та опубліковано низку навчальних посібників, які 

забезпечували викладання спеціальних курсів в класах з поглибленим 

вивченням хімії: «Основи загальної хімії» [461] (автори Н.Н.Чайченко, 

А.М. Скляр ), «Основи хімічної технології» [111] та «Основи загальної хімії» 

[112] (автор Н.М. Буринська), «Основи біоорганічної хімії» [363] (автор 

В.Г. Пивоваренко), «Основи хімічного аналізу» [403] (автор Н.В. Романова). 

Оскільки в створених навчальних закладах нового типу значна увага 

приділялася гуманітарним наукам, то впровадження профільного навчання 

хімії не було масовим. Та все ж таки напрацювання вчених методистів-

хіміків утворили підґрунтя для реалізації профільного навчання хімії в 

сучасній українській школі.  

Початком нового етапу у становленні профільного навчання хімії в 

Україні стало прийняття у 2003 році Концепції профільного навчання в 

старшій школі, в якій закладено сучасні підходи до організації освіти в 

старшій школі, що має функціонувати як профільна та створити сприятливі 

умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів і 

для формування в них орієнтації на певний вид майбутньої професійної 

діяльності [251]. Профільне навчання здійснюється у 10-11 класах за такими 
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основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-

естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. У 

профільних загальноосвітніх навчальних закладах передбачається 

опанування змісту хімії засвоєнням його учнями на різних рівнях: рівень 

стандарту (обов’язковий мінімум змісту навчального предмету, який не 

передбачає подальшого його вивчення), академічний рівень (обсяг змісту 

достатній для подальшого вивчення хімії у закладах вищої освіти) та 

профільний рівень (зміст навчального предмету поглиблений, передбачає 

орієнтацію на майбутню професію, пов’язану з хімією). 

Для реалізації профільного навчання провідними вченими методистами-

хіміками та співробітниками лабораторії хімічної та біологічної освіти 

Інституту педагогіки АПН України розроблені навчальні програми з хімії 

рівня стандарту, академічного, профільного та рівня поглибленого вивчення 

[456]. Розподіл предметів і кількості годин за класами та рівнями засвоєння 

навчального матеріалу наведено у таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2 

Розподіл кількості годин з хімії за класами та рівнями засвоєння 

навчального матеріалу в старшій профільній школі України 

№ 

п/п 

Рівень засвоєння змісту навчального 

матеріалу 

Кількість годин по класах 

10 клас 11 клас 

1 Рівень стандарту 1 1 

2 Академічний рівень 1 2 

3 Профільний рівень 4 6 

4 Рівень поглибленого вивчення предмету 4 6 

Основи хімічного аналізу 2 – 

Основи хімічної технології 1 1 

Основи агрохімії 1 1 

 

Відповідно до кожного рівня засвоєння учнями змісту хімічних знань 
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розроблені варіативні підручники, робочі зошити, зошити для лабораторних 

дослідів і практичних робіт, зошити для тематичного контролю навчальних 

досягнень учнів тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Етапи становлення профільного навчання хімії в загальноосвітніх 

навчальних закладах України 

 

І етап 
 (1864-1906 рр.) 

ІІ етап 

1919-1932 рр. 

ІІІ етап 

1932-1937 рр. 

ІV етап 

1966 -1973 рр. 

 

Включення хімії як самостійної навчальної 
дисципліни до навчальних планів реальних і 
комерційних училищ та кадетських корпусів. 

 

Створення системи професійних ухилів у 
загальноосвітніх школах, спрямованих на 
підготовку робітничих професій (хімічний 

профухил передбачав підготовку лаборантів). 

 

Реалізація диференційованого навчання за 
інтересами та відповідно до проектованої 
професії. Впровадження факультативних 

курсів та відкриття спеціалізованих класів з 
поглибленим вивченням хімії. 

 

Створення природничих відділень у 
загальноосвітніх ліцеях на західноукраїнських 
землях, реалізація диференційованого змісту 

хімічних знань у класах різного профілю. 

V етап 
1991 -2003 рр. 

 

Відкриття навчальних закладів нового типу 
(ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл). 

Створення класів з поглибленим вивченням 
хімії, створення навчальних програм та 
навчально-методичного забезпечення. 

VI етап 
2003 р − до сьогодні  

 

Затвердження Концепції профільного 
навчання в старшій школі, впровадження 

профільного навчання в старшій школі, 
розробка програмного та навчально-

методичного забезпечення. 
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Ретроспективний аналіз проблеми профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах Україна дав можливість виділити 

основні його етапи, які представлені на рисунку 1.2, і зробити висновок, що 

вітчизняний досвід впровадження профільного навчання став підґрунтям для 

становлення сучасної профільного навчання хімії у старшій школі. 

Отже, на основі вищесказаного робимо висновок, що спроби 

профільного навчання хімії мали місце в системі загальної середньої освіти 

на всіх етапах розвитку методики навчання хімії, але не набули масового 

характеру і характеризуються переважно окремими елементами модернізації 

освітньої системи України. На відміну від попередньо розглянутих періодів 

розвитку методики навчання хімії на сучасному етапі розвитку хімічної 

методичної науки профільне навчання у закладах загальної середньої освіти  

носить масовий характер і вимагає підготовки вчителя, здатного забезпечити 

викладання хімії у старшій профільній школі. 

 

 

 

1.3 Структура та зміст хімічної компоненти інваріантної та 

варіативної складової освітньої галузі «Природознавство» у старшій 

школі 

 

Метою профільного навчання хімії є створення умов для рівного доступу 

учнів до здобуття загальноосвітньої підготовки з предмету з урахуванням їх 

здібностей, нахилів, потреб та інтересів; забезпечення можливості неперервної 

хімічної освіти впродовж усього життя; виховання конкурентоспроможної 

особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в 

умовах реформування сучасного суспільства; розвиток інтелектуальних, 

творчих, моральних, соціальних якостей учнів [126, с.17]. 

Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі [251] 

опанування змісту навчальних предметів відбувається на різних рівнях 
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(стандарту, академічному, профільному, поглибленому) в залежності від 

профілю навчання, обраному учнями. У контексті нашого дослідження 

майбутній учитель хімії має знати основні завдання, структуру та зміст 

навчального матеріалу з хімії, визначеному навчальною програмою для 

кожного із рівнів. 

Аналіз навчальних програм з хімії для старшої профільної школи [456] 

показав, що вони відрізняються за структурою, змістом, глибиною вивчення 

навчального матеріалу та часом, що відведено на вивчення предмету. 

Програма з хімії рівня стандарту призначена для вивчення учнями 

класів різних профілів (таблиця 1.3). 

Таблиця 1.3 

Перелік напрямів та профілів навчання,  

в яких хімія вивчається  на рівні стандарту 

Напрям навчання Профіль навчання 

Природничо-математичний напрям Фізико-математичний профіль 

Математичний профіль 

Суспільно-гуманітарний напрям Історичний профіль 

Правовий профіль 

Філософський профіль 

Економічний профіль 

Філологічний напрям Української філології 

Іноземної філології 

Технологічний напрям Технологічний профіль 

Інформаційно-технологічний профіль 

Художньо-естетичний напрям Художньо-естетичний профіль 

Спортивний напрям Спортивний профіль 

Військово-спортивний профіль 

 

Основними завдання вивчення хімії на рівні стандарту є: 

1) розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, 
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пам’яті, здатності до самоосвіти; 

2) формування наукового світогляду учня на основі засвоєння 

системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й 

теорії, методи наукового пізнання в хімії; 

3) формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його 

екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті 

та на виробництві; 

4) розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та 

забезпеченні добробуту людини [456, с. 9-10]. 

Структура та зміст навчальної програми рівня стандарту складається з 

двох розділів, які передбачають вивчення неметалічних і металічних 

елементів (10 клас), органічних сполук (11 клас). 

Зміст навчального матеріалу 10 класу складається з двох тем: 

«Неметалічні елементи та їхні сполуки» і «Металічні елементи та їхні 

сполуки». Засвоєння навчального матеріалу відбувається у такій  

послідовності: положення елемента в періодичній системі → будова атома → 

фізичні та хімічні властивості простої речовини → фізичні та хімічні 

властивості сполук (оксиду, гідрату оксиду, сполуки неметалічного елемента 

з Гідрогеном) → окремі найважливіші сполуки елемента (поширеність у 

природі, добування, використання), що дозволяє учням усвідомити та 

засвоїти знання про неметалічні та металічні елементи та їхні сполуки на 

якісно новому рівні. 

У темі «Неметалічні елементи та їхні сполуки» запропонована така 

послідовність формування знань: загальна характеристика неметалічних 

елементів та неметалів → основні фізичні та хімічні властивості неметалів → 

сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном → оксиди неметалічних 

елементів → найважливіші кислоти (сульфатна, нітратна, карбонатна). 

Засвоєння змісту теми «Металічні елементи та їхні сполуки» 

відбувається у наступній послідовності: загальна характеристика металічних 

елементів та металів → металічний зв’язок та металічні кристалічні ґратки → 
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загальні фізичні властивості металів → загальні хімічні властивості металів, 

корозія → лужні, лужноземельні елементи, Магній та їхні сполуки → 

Алюміній та його сполуки → Ферум та його сполуки → загальні методи 

добування металів. 

Зміст курсу хімії 11 класу розроблено з урахуванням відомостей про 

органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. У ньому посилено 

дедуктивний підхід і практичне спрямування навчального матеріалу. 

Засвоєння знань про органічні сполуки відбувається у такій 

послідовності: теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова → 

багатоманітність органічних сполук, їх класифікація → природні джерела 

органічних речовин → органічні речовини як основа сучасних матеріалів → 

органічні сполуки і здоров’я людини → органічні сполуки в побуті.  

Отже, вивчення хімії на рівні стандарту включає обов’язковий  мінімум 

змісту навчального матеріалу, передбачає формування засобами навчального 

предмету основних ключових компетентностей учнів та забезпечує їх 

загальнокультурну підготовку. 

Програма з хімії академічного рівня  [456] призначена для вивчення у 

класах, де хімія не є профільним, проте є базовим чи близьким до 

профільного, предметом (таблиця 1.4) та для учнів, які не визначилися з 

профілем навчання або він не забезпечується школою (універсальний 

профіль) і передбачає забезпечення їх загальноосвітньої підготовки з хімії. 

Таблиця 1.4 

Перелік напрямів та профілів навчання,  

в яких хімія вивчається на академічному рівні 

Напрям навчання Профіль навчання 

Природничо-математичний напрям Фізичний профіль 

Екологічний профіль 

Біолого-фізичний профіль 

Географічний профіль 

Біотехнологічний профіль 
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Основні завдання вивчення хімії на академічному рівні такі ж самі, як і 

програми рівня стандарту, оскільки вони за структурою є однаковими і 

передбачають вивчення хімічних елементів та органічних сполук.  

Структура і зміст навчального матеріалу програми академічного рівня 

передбачає вивчення неметалічних, металічних елементів та їх сполук у 10 

класі, органічних сполук у 11 класі. 

Зміст і послідовність вивчення хімії на академічному рівні у 10 класі 

передбачає також вивчення тем «Неметалічні елементи та їхні сполуки» і 

«Металічні елементи та їхні сполуки», але їх зміст розширюється за рахунок 

доповнення новим навчальним матеріалом та розв’язування нових типів 

розрахункових задач. Наприклад, тему «Неметалічні елементи та їхні 

сполуки» доповнено знаннями про добування амоніаку у промисловості, 

вивченням ортофосфатної, силікатної кислот та їхніх солей. У темі 

«Металічні елементи та їхні сполуки» розширені відомості про сплави й 

виробництво чавуну та сталі. Програма академічного рівня, на відміну від 

програми рівня стандарту, передбачає також формування в учнів умінь 

розв’язувати нові типи розрахункових задач: на обчислення виходу продукту 

реакції від теоретичного; на обчислення маси (об’єму, кількості речовини) 

продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один із 

яких узято у надлишку; на обчислення за хімічними рівняннями кількості 

речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою 

або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок. 

Зміст курсу хімії 11 класу передбачає вивчення двох тем: «Органічні 

сполуки» та «Роль хімії в житті суспільства». 

Навчальний матеріал теми «Органічні сполуки», на відміну від 

програми рівня стандарту, є значно розширений і вивчається у такій 

послідовності: теорія будови органічних сполук → вуглеводні (алкани, 

алкени, алкіни, бензин) → природні джерела вуглеводнів та їх переробка → 

оксигеновмісні сполуки (спирти, фенол, альдегіди, карбонові кислоти, 

естери, жири, вуглеводи) → нітрогеновмісні сполуки (аміни, амінокислоти, 
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білки, нуклеїнові кислоти) → синтетичні високомолекулярні  речовини і 

полімерні матеріали на їхній основі. 

При вивченні даної теми значна увага приділяється просторовій та 

електронній будові молекул органічних сполук, розкриттю взаємовпливу 

атомів, механізмам органічних реакцій, причинно-наслідковим зв’язкам між 

будовою, властивостями, застосуванням органічних сполук. 

Тема «Роль хімії в житті суспільства» має узагальнювальний характер і 

передбачає розкриття ролі хімії у матеріальному виробництві, охороні 

здоров’я, побуті.  

Під час вивчення органічних сполук на академічному рівні навчальною 

програмою передбачається формування в учнів умінь розв’язувати 

розрахункові задачі на виведення молекулярної формули газуватої речовини, 

чого не передбачено програмою рівня стандарту. 

Отже, вивчення хімії на академічному рівні має забезпечити 

випускникам загальноосвітню підготовку з предмету в обсязі, достатньому 

для продовження навчання за широким спектром спеціальностей. 

Однією з проблем, з якою стикаються вчителі при навчанні хімії на 

рівні стандарту та на академічному рівні у класах різного профілю, є низька 

мотивація учнів до вивчення хімії, адже, на думку більшості учнів, хімія є 

зайвим і непотрібним предметом. Одним із засобів підвищення мотивації до 

вивчення хімії учнів різнопрофільних класів є відповідне структурування 

змісту курсу хімії, метою якого є врахування особливостей профілю, за яким 

навчаються учні. Так, курс хімії у профільних класах на рівні стандарту та на 

академічному рівні має складатися із двох взаємопов’язаних частин − 

інваріативної та варіативної складової. Інваріативна складова відображена у 

навчальній програмі рівня стандарту та академічного рівня, а її зміст і об’єм 

регламентується Державним освітнім стандартом. Варіативна складова являє 

собою хімічну інформацію, яка дає можливість вчителю у більшій мірі 

врахувати професійно орієнтовані інтереси учнів профільних класів.  

На думку О.С. Габрієляна, способами підвищення мотивації учнів 
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різнопрофільних класів до вивчення хімії може бути: посилення прикладного 

характеру змістової та процесуальної сторін навчання; підкреслювання 

зв’язку хімії з повсякденним життям; розкриття зв’язків виучуваного 

матеріалу з майбутньою професійною діяльністю; надання навчальному 

матеріалу соціального або філософського змісту [135]. Зазначені способи 

підвищення мотивації учнів до навчання можуть бути використані при доборі 

додаткової інформації, яка і буде формувати зміст варіативної складової 

курсу хімії. Орієнтовний зміст варіативної складової курсу хімії для 

різнопрофільних класів наведено у таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Орієнтовний зміст варіативної складової курсу хімії  

для класів різного профілю 

Напрям 

підготовки, 

профіль 

Інваріативна 

складова 

Варіативна 

складова 

Суспільно-

гуманітарний 

напрям 

Програма 

рівня 

стандарту 

Історія становлення і розвитку хімії як науки 

(відкриття окремих речовин, хімічних 

законів, виникнення та розвиток хімічної 

теорії), історія розвитку окремих хімічних 

виробництв, життя і діяльність учених-хіміків 

тощо. 

Художньо-

естетичний 

напрям 

Програма 

рівня 

стандарту 

Роль хімії в становленні й розвитку 

художньої культури (живопису, архітектури, 

декоративно-прикладного мистецтва), 

розкриття ролі музики у житті видатних 

учених-хіміків тощо. 

Філологічний 

напрям 

Програма 

рівня 

стандарту 

Цитати і уривки із різних літературних 

джерел, в яких описані хімічні явища, 

помилки у назвах речовин, неправильне 

трактування властивостей речовин тощо. 

Фізико-

математичний 

профіль 

Програма 

рівня 

стандарту 

Використання фізичних законів і теорій при 

поясненні хімічного матеріалу; встановлення 

взаємозв’язку між фізичними і хімічними 

методами дослідження, розв’язування 

хімічних задач з використанням знань з 

фізики і математики; використання 

математичних методів при обґрунтуванні 

хімічних законів і теорій тощо. 
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Продовження таблиці 1.5 

Екологічний 

профіль 

Програма 

академічного 

рівня  

Відомості про вплив хімічних сполук та 

хімічного виробництва на навколишнє 

середовище, організм людини; наведення 

значень гранично допустимих концентрацій 

речовин; включення екологічних відомостей 

до змісту розрахункових задач з хімії; 

екологізація хімічного експерименту тощо. 

 

Для забезпечення виконання основних завдань профільного навчання 

при викладанні хімії в класах усіх без винятку профілів важливо 

реалізовувати прикладний та регіональний аспект змісту курсу хімії. 

Прикладний аспект розширює кругозір учнів, сприяє становленню їх 

світогляду, підвищує рівень знань, формує екологічно грамотну поведінку в 

побуті, на природі і виробництві. До прикладних аспектів шкільного курсу 

хімії можна віднести такі групи знань: хімія в побуті, хімія і харчування, 

хімія і організм людини. Регіональний аспект полягає у використанні 

місцевих даних при доборі сюжету розрахункових чи експериментальних 

задач, ілюстрацій, екскурсій, лабораторного експерименту з урахуванням 

особливостей природнього середовища, екологічної ситуації, історико-

культурних традицій регіону. 

Програма з хімії профільного рівня призначена для вивчення у класах, 

де хімія є профільним предметом (таблиця 1.6), і передбачає забезпечення 

загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки з хімії не лише за 

рахунок поглибленого вивчення хімії, а й упровадження курсів за вибором та 

факультативів. 

Основними завданнями вивчення хімії на профільному рівні є: 

1) розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, 

пам’яті, здатності до самоосвіти, навчально-пізнавальних і професійних 

інтересів на основі засвоєння системи знань про речовини та їх перетворення, 

закони й теорії хімії, методи наукового пізнання; формування наукового 

світогляду; 
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2) розвиток уявлень учнів про сучасну природничо-наукову картину 

світу, загальнокультурне значення й гуманістичну спрямованість хімічної 

науки, технологічне застосування законів хімії, її роль у розв’язуванні таких 

глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, продовольча, 

екологічна; вироблення в учнів розуміння суспільної потреби у необхідності 

подальшого розвитку хімічної науки і промисловості; 

3) розкриття біологічної ролі хімічних елементів та їх 

найважливіших неорганічних і органічних сполук; 

4) створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, 

формування ставлення до хімії як до галузі можливої майбутньої професійної 

діяльності; 

5) виховання дбайливого ставлення до природи, розвиток 

екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті 

[456, с. 69]. 

Таблиця 1.6 

Перелік напрямів та профілів навчання, 

в яких хімія вивчається  на профільному рівні 

Напрям навчання Профіль навчання 

Природничо-математичний напрям Біолого-хімічний профіль 

Хіміко-технологічний профіль 

Агрохімічний  профіль 

Фізико-хімічний профіль 

 

Структура та зміст програми профільного рівня складається з курсів 

неорганічної  (10-й клас), органічної та загальної хімії (11-й клас). 

Програма курсу 10-го класу з неорганічної хімії для профільного рівня 

складається з чотирьох розділів: «Повторення та поглиблення 

найважливіших теоретичних питань курсу хімії основної школи», 

«Неметалічні елементи та їхні сполуки», «Металічні елементи та їхні 

сполуки» та «Промислове виробництво найважливіших неорганічних 
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речовин». Навчальний матеріал з неорганічної хімії базується на знаннях, 

набутих учням в основній школі. Але їх явно недостатньо для того, щоб 

розкрити особливості хімічних елементів та їх сполук, пояснити залежність 

між складом, будовою, властивостями, способами добування і застосування 

речовин. Тому першим розділом курсу є «Повторення та поглиблення 

найважливіших теоретичних питань курсу хімії основної школи», де 

передбачається як повторення основних хімічних понять, так і поглиблення 

їх змісту й розширення обсягу, а також уведення деяких нових хімічних 

понять: про будову атома за рахунок розгляду енергії йонізації та 

спорідненості до електрона, збудженого стану атома, електронної 

конфігурації атомів елементів ІV періоду періодичної системи, ознайомлення 

з d-елементами; про будову речовини та окисно-відновні реакції, 

ознайомлення з їх типами; вивчення нового поняття «гідроліз солей». 

Засвоєння навчального матеріалу розділу «Повторення та поглиблення 

найважливіших теоретичних питань курсу хімії основної школи» 

відбувається у такій послідовності: класифікація хімічних елементів і 

речовин → властивості основних класів неорганічних сполук →  сучасні 

уявлення про будову атомів → періодичний закон і періодична система 

хімічних елементів Д.І. Менделєєва → хімічний зв’язок  → розчини. 

Вивчення розділів «Неметалічні елементи та їх сполуки» і  «Металічні 

елементи та їх сполуки» мають подібне структурування навчального 

матеріалу, що забезпечує однакову логічну послідовність розгляду всіх груп 

хімічних елементів за алгоритмом: положення елемента в періодичній 

системі → будова атома та його характеристика → будова простої речовини 

та її фізичні й хімічні властивості → склад, будова, фізичні та хімічні 

властивості найважливіших сполук → поширення у природі та біологічна 

роль елементів → добування і застосування, вплив елементів та їх сполук на 

організм людини і довкілля. Навчальний матеріал розділу «Неметалічні 

елементи та їх сполуки» передбачає вивчення неметалічних елементів за їх 

групами у такій послідовності: Гідроген. Водень  → елементи VІІ-А групи 
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(галогени) →  елементи VI-А групи  → елементи V-А групи → елементи IV-

А групи.  

Навчальною програмою передбачається формування в учнів умінь 

розв’язувати розрахункові задачі на обчислення маси, об’єму (газуватих 

речовин) або кількості речовини продукту за рівнянням хімічної реакції, 

якщо один з реагентів узято в надлишку;  обчислення речовини, маси або 

об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом 

вихідної речовини, яка містить домішки; обчислення виходу продукту від 

теоретичного; проведення розрахунків за законом об’ємних відношень газів 

та за термохімічними рівняннями реакцій. 

Структура теми «Металічні елементи та їхні сполуки» на профільному 

рівні майже не відрізняється від академічного рівня, але на профільному рівні 

відбувається поглиблення змісту навчального матеріалу кожної теми, 

вводиться поняття «електроліз», формуються уміння учнів розв’язувати нові 

типи розрахункових задач (розрахунки за рівнянням хімічної реакції між 

розчином солі та металом; обчислення вмісту металів у їх суміші). Основне 

завдання вивчення теми «Металічні елементи та їхні сполуки» на 

профільному рівні полягає у розвитку уявлень учнів про речовину (зокрема, 

про металічний її стан), та в усвідомленому засвоєнні основних питань 

сучасної будови металів, їх властивостей і застосування. 

У розділі «Промислове виробництво найважливіших неорганічних 

речовин» розглядаються промислові способи добування сульфатної кислоти, 

амоніаку, чавуну та сталі; хімічні реакції, що лежать в їх основі, та 

закономірності керування їх перебігом, основні наукові принципи 

виробництв та екологічні проблеми, що з ними пов’язані. У змісті курсу 

узагальнюються, поглиблюються та розширюються теоретичні знання учнів 

про хімічну реакцію. Так, вивченню промислового виробництва сульфатної 

кислоти передує опанування знань про хімічну рівновагу, які в подальшому 

використовуються і закріплюються під час вивчення виробництва амоніаку. 

У процесі розгляду способів добування металів вводиться поняття  
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електролізу розплавів і водних розчинів речовин. Основне завдання вивчення 

розділу «Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин» 

полягає в тому, щоб на основі конкретних знань про окремі хімічні 

виробництва сформувати в учнів уявлення про загальні поняття хімічної 

технології. 

Програма з хімії 11 класу профільного рівня складається з двох курсів: 

органічної хімії та загальної хімії (узагальнювальне повторення 

найважливіших питань курсу хімії). 

Вивчення органічних сполук на профільному рівні ґрунтуються на тих 

самих теоретичних засадах, що і програма академічного рівня, а саме ‒ на 

теорії будови органічних сполук. Однак, якщо на академічному рівні 

органічні речовини розглядаються переважно в аспекті хімічної будови, то на 

профільному рівні до цього додається електронна й просторова будова. 

Ключовими теоретичними питаннями курсу є гібридизація електронних хмар 

атомів Карбону, Оксигену, Нітрогену, електронні ефекти у молекулах, 

просторова ізомерія, конформації вуглеводнів, механізми реакцій заміщення і 

приєднання, оптична ізомерія. Цей матеріал є основою для розширення 

інформаційної бази вивчення органічних сполук. Фактичний матеріал 

профільного рівня доповнюється поняттям про галогенопохідні алканів, 

алкадієни, гомологи бензену, багатоядерні ароматичні вуглеводні, 

гетероциклічні сполуки, кетони, рибозу й дезоксирибозу, нітросполуки, 

ангідриди й хлорангідриди карбонових кислот. Ознайомлення з хімічними 

особливостями цих речовин пов’язано з вивченням їхньої ролі в живих 

організмах у курсі загальної біології. Всебічно розкриваючи взаємозв’язок 

між складом, структурою, властивостями і біологічними функціями 

органічних сполук, виявляючи специфічні особливості біологічно активних 

речовин на молекулярному рівні, учитель має більше можливостей 

формувати в учнів цілісну систему знань про природу. 

Навчальною програмою на вивчення органічних сполук на 

профільному рівні відводиться 125 годин. Структура та послідовність 
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вивчення органічних сполук на профільному рівні наведені у таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 

Структура вивчення органічних сполук на профільному рівні 

Назва навчальної теми 

Кількість годин, 

відведених на 

вивчення 

Повторення основних відомостей про  органічні 

сполуки. 
3 год. 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук. 5 год. 

Тема 2. Вуглеводні. 35 год. 

Тема 3. Гетероциклічні сполуки. 3 год. 

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка. 6 год. 

Тема 5. Оксигеновмісні сполуки. 37 год. 

Тема 6. Нітрогеновмісні сполуки. 18 год. 

Тема 7. Синтетичні високомолекулярні речовини і 

полімерні матеріали на їх основі. 
18 год. 

 

 Значна увага при вивченні органічних сполук на профільному рівні 

приділяється формуванню практичних умінь та навичок: навчальною 

програмою передбачено проведення одинадцяти практичних робіт та 

розв’язування задач на виведення формули газуватої речовини. 

Введення до програми профільного рівня розділу «Узагальнююче 

повторення найважливіших питань курсу хімії» спрямовано на формування в 

учнів більш цілісного уявлення про хімічну науку, підвищення якості знань і 

умінь з хімії, має зробити більш вагомим внесок навчального предмету в 

становлення й розвиток наукового світогляду учнів.  

Основна мета вивчення цього розділу – узагальнення і систематизація 

знань учнів про неорганічні та органічні речовини, набуті в попередніх 

розділах на спільній теоретичній основі. 



86 
 

Розв’язання поставленого завдання багато в чому забезпечується 

виділенням найважливіших блоків змісту, що охоплюють найбільш важливі 

теми (основні закони і теорії хімії, вчення про періодичну зміну властивостей 

елементів та їх сполук, вчення про будову речовини, вчення про хімічні 

реакції, вчення про дисперсні системи), і зведенням розрізнених понять у 

єдину систему. 

Програма з хімії для поглибленого вивчення призначена для учнів, які 

навчаються у класах з поглибленим вивченням хімії. Учні поглиблено 

вивчають хімію з орієнтацією на підготовку до здобуття: а) вищої хімічної, 

медичної, біологічної, технологічної освіти; б) масової робітничої професії 

хімічного профілю.  

Отже, завдання цього курсу полягає в тому, щоб забезпечити 

поглиблену допрофесійну підготовку випускників, які бажають у 

майбутньому набути спеціальність, пов’язану з використанням хімічних 

знань. 

Основні завдання вивчення хімії як поглибленого навчального 

предмету полягають у: 

−  формуванні загальнопредметних компетентностей на основі 

засвоєння учнями поглиблених і розширених знань про закони і теорії хімії, 

найважливіші поняття і факти, мову хімічної науки, доступні узагальнення 

світоглядного характеру; 

−   розвитку ключових компетентностей: вміння спостерігати і 

пояснювати хімічні явища, що відбуваються в лабораторії, на виробництві та 

у повсякденному житті; уміння порівнювати, виокремлювати суттєве, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, доказово і логічно викладати 

вивчений матеріал, самостійно здобувати і застосовувати знання; 

−   формуванні спеціальних компетентностей: умінь поводитися з 

речовинами і виконувати хімічні досліди, тобто, експериментально-

практичних вмінь, необхідних для роботи за хімічними спеціальностями; 

−   забезпеченні політехнічної підготовки учнів, глибокому 
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ознайомленні їх з технологічним застосуванням законів хімії, науковими 

основами сучасного виробництва, провідними тенденціями його розвитку, 

питаннями хімізації суспільного господарства і побуту, змістом праці 

робітників хімічних і споріднених професій; 

−   висвітленні творчої функції хімічної науки, її ролі у розв’язанні 

таких глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, екологічна та 

проблема створення нових матеріалів; 

−   показі гуманістичної спрямованості хімії, її ролі у житті людини; 

− сприянні розвитку гуманістичних рис особистості, творчих задатків 

учнів, вихованні екологічної культури [456, с.145]. 

Програма з хімії для поглибленого вивчення в 10 класі містить курс 

неорганічної хімії  (4 год. на тиждень) та практикум з основ хімічного аналізу 

(2 год. на тиждень), які вивчаються паралельно. Програма з хімії для 

поглибленого вивчення в 11 класі містить курс органічної хімії,  

узагальнювальний курс з основ загальної хімії (6 год. на тиждень) та курс з 

основ хімічної технології (хімія у промисловості – для міських шкіл) або з 

основ агрохімії (хімія в сільському господарстві – для сільських шкіл), які 

вивчаються як спецкурси протягом 10 та 11 класів (по 1 год. на тиждень). 

За змістом програма з хімії поглибленого вивчення майже ідентична з 

програмою для профільного рівня, але різниться відсутністю у 10 класі 

розділу «Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин». 

Оскільки спеціальні курси (спецкурси і спецпрактикуми) ‒ це курси 

профільного доповнення змісту, які забезпечують допрофесійну підготовку 

учнів і є обов’язковими для вивчення учнями у класах з поглибленим 

вивченням предмету, розглянемо їх зміст і структуру. 

Спецкурс «Основи хімічного аналізу» [456] вивчається учнями 10-х 

класів хіміко-біологічного, агрохімічного, біолого-хімічного, фізико-

хімічного, хіміко-технологічного профілів. На його вивчення відводиться 70 

годин (по 2 години на тиждень). Зміст і структура спецкурсу «Основи 

хімічного аналізу» складається з восьми тем (таблиця 1.8). 
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Таблиця 1.8 

Структура та зміст спецкурсу «Основи хімічного аналізу» 

№ 

з/п 
Назва навчальної теми 

Кількість 

годин 

1. Вступ 3 год. 

2. Тема 1. Теоретичні основи аналітичної хімії  11 год. 

3. Тема 2. Аналіз катіонів  18 год. 

4. Тема 3. Аналіз аніонів  7 год. 

5. Тема 4. Гравіметричний аналіз  5 год. 

6. Тема 5. Титриметричний аналіз  16 год. 

7. Тема 6. Колориметричний аналіз  3 год. 

8. Тема 7. Хроматографічний аналіз  2 год. 

 

Завдання спецкурсу «Основи хімічного аналізу» полягає в тому, щоб 

ознайомити учнів з методами якісного і кількісного аналізу, дати поняття про 

сучасні фізико-хімічні методи дослідження речовин, озброїти практичними 

уміннями і навичками виконання нескладних аналітичних робіт. Заняття з 

курсу «Основи хімічного аналізу» поглиблюють знання учнів з основного 

курсу хімії, розвивають інтерес до вивчення предмету, виховують позитивні 

якості особистості (цілеспрямованість, уважність, акуратність тощо). 

Спецкурс «Основи хімічного аналізу» має велике політехнічне 

значення, оскільки здійснює підготовку учнів до роботи в хімічній 

лабораторії, а знання, отримані під час його вивчення, є важливою основою 

для вивчення спецкурсу «Хімія в сільському господарстві (основи 

агрохімії)». 

В першому розділі «Вступ» учнів ознайомлюємо із завданнями 

аналітичної хімії, її значенням в розвитку різних галузей господарства та 

типовим обладнанням хімічної лабораторії, реактивами і матеріалами, 

формуємо в школярів уміння виконувати найважливіші лабораторні операції.  
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У другому розділі «Теоретичні основи аналітичної хімії» формуємо і 

поглиблюємо знання учнів про розчини, способи вираження складу розчинів 

(масова частка, молярна концентрація еквівалентів розчиненої речовини), 

електролітичну дисоціацію, реакції йонного обміну, закон діючих мас як 

теоретичну основу аналітичної хімії, ступінь і константу електролітичної 

дисоціації, амфотерність та її значення в аналітичній хімії, окисно-відновні 

реакції, дисоціацію води, йонний добуток води, водневий показник, буферні 

розчини, гідроліз солей, комплексоутворення у водних розчинах, уявлення 

про комплексні сполуки,  гомогенні й гетерогенні системи, добуток 

розчинності, екстракцію тощо.  

У розділах «Аналіз катіонів» та «Аналіз аніонів» ознайомлюємо учнів з 

характеристикою аналітичних реакцій, вимогами до них, умовами і 

способами їх проведення, кислотно-лужним способом класифікації катіонів, 

класифікацією аніонів за розчинністю солей Ag+ і Ва2+ та за окисно-

відновними властивостями. 

У розділах, які розглядають кількісні методи дослідження, 

ознайомлюємо учнів з хімічними методами кількісного аналізу, суттю 

гравіметричного аналізу та технікою його проведення, суттю 

титрометричного аналізу та його методами (кислотно-основним та окисно-

відновним титруванням), суттю фізико-хімічних методів кількісного аналізу 

(колориметричним і хроматографічним). 

Для викладання спецкурсу «Основи хімічного аналізу» розроблено 

відповідне навчально-методичне забезпечення [383]. 

Спецкурс «Основи агрохімії» [456] вивчається учнями 11 класів хіміко-

біологічного, агрохімічного, біолого-хімічного профілів. На його вивчення 

відводиться 70 годин. Зміст і структура спецкурсу «Основи агрохімії» 

складається з дванадцяти тем (таблиця 1.9).  

Спецкурс «Основи агрохімії» ознайомлює учнів старшої профільної 

школи з основними поняттями і закономірностями агрохімії, питаннями 

живлення рослин, сучасними методами аналізу ґрунтів, рослин, добрив, а 
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також з основними напрямками здійснення хімізації сільського господарства.  

Таблиця 1.9 

Структура та зміст курсу «Основи агрохімії» 

№ 

 з/п 
Назва навчальної теми 

Кількість  

годин 

1. Вступ 3 год. 

2. Агрохімічна лабораторія 4 год. 

3. Агрохімічні властивості ґрунтів 8 год.  

4. Живлення рослин 4 год. 

5. Нітроген в житті рослин 8 год. 

6. Фосфор у житті рослин 6 год. 

7. Калій у житті рослин 6 год. 

8. Мінеральні та органічні добрива 6 год. 

9. Хімічні засоби захисту рослин 4 год. 

10. Меліорація ґрунтів 4 год. 

11. Якість врожаю. Методи визначення якості врожаю 5 год. 

12. Хімія у тваринництві 8 год. 

 

Завданням спецкурсу «Основи агрохімії» є забезпечення учнів певним 

об’ємом агрохімічних знань, умінь та навичок для виконання основних робіт, 

пов’язаних із дослідженням ґрунтів, визначенням потреби рослин в основних 

елементах живлення, а також формування в учнів уявлення про хімічні 

засоби захисту рослин, стимулятори росту, розкриття значення хімічної 

науки у розвитку сільського господарства. 

У першому розділі «Вступ» ознайомлюємо учнів із завданнями 

агрохімії і предметом її вивчення, розкриваємо напрями хімізації сільського 

господарства, роль агрохімії у вирішенні продовольчої проблеми, 

ознайомлюємо учнів з основним обладнанням агрохімічної лабораторії. 

У другому розділі «Агрохімічні властивості ґрунтів» розглядаємо 

фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунтів.  
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У третьому розділі «Живлення рослин» розглядаємо загальні відомості 

про живлення рослин, роль окремих хімічних елементів (Нітрогену, 

Фосфору, Калію) у живленні рослин, методи їх визначення у рослинах та 

ґрунті, поглиблюємо знання учнів про мінеральні добрива та хімічні засоби 

захисту рослин, формуємо поняття про меліорацію ґрунтів та її види. 

У розділі «Якість врожаю. Методи визначення якості врожаю» 

формуємо в учнів поняття «показники якості врожаю», знайомимо з 

основними методами визначення якості врожаю. При вивченні теми «Хімія у 

тваринництві» знайомимо учнів з видами кормів, їх хімічним складом, 

раціонами, принципами складання раціонів, хімічним консервуванням кормів 

тощо. 

При вивченні курсу «Основи агрохімії» значне місце відводиться 

практичним роботам: із передбачених навчальною програмою 70 годин ‒ 34 

години виділяється для проведення практичних робіт. Перед виконанням 

практичних робіт вивчаються необхідні теоретичні знання з агрохімії в 

тісному взаємозв’язку їх з неорганічною та органічною хімією, основами 

хімічного аналізу, а також з біологією, що забезпечує більш осмислений 

підхід школярів до вивчення курсу. Вивчення курсу «Основи агрохімії» 

також передбачає формування в учнів уміння обчислювати вміст поживних 

елементів у добривах, доз добрив, поживних речовин у добовому раціоні 

кормів тварин, кормових одиниць, доз мінеральних добавок (за таблицями). 

Для забезпечення викладання спецкурсу «Основи агрохімії» вчителі  

можуть користуватися таким навчально-методичним забезпеченням [147]. 

Спецкурс «Основи хімічної технології» [456] вивчається учнями 11 

класів хіміко-технологічного, хіміко-біологічного, фізико-хімічного профілів. 

Зміст курсу «Основи хімічної технології» ґрунтується на знаннях учнів із 

шкільних курсів неорганічної та органічної хімії. На вивчення курсу 

відводиться 70 години (по 2 години на тиждень). Структура та зміст 

спецкурсу «Основи хімічної технології» наведені у таблиці 1.10. 
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Таблиця 1.10 

Структура та зміст курсу «Основи хімічної технології» 

№  

з/п 
Назва навчальної теми 

Кількість  

годин 

1. Загальні питання хімічної технології 5 год. 

2. Сировина та енергетика хімічних процесів 6 год. 

3. Виробництво сульфатної кислоти 8 год.  

4. Виробництво амоніаку 4 год. 

5. Виробництво нітратної кислоти 4 год. 

6. Технологія силікатів 5 год. 

7. Електрохімічні виробництва 6 год. 

8. Металургія 10 год. 

9. Хімічна переробка палива 10 год. 

10. Промисловий органічний синтез 10 год. 

 

Спецкурс «Основи хімічної технології» ознайомлює учнів старшої 

профільної школи з загальними  відомостями про принципи і закономірності 

хімічної технології, основними хіміко-технологічними процесами на 

прикладі виробництва конкретних неорганічних і органічних продуктів, що 

мають важливе господарське значення.  

Мета спецкурсу «Основи хімічної технології» – озброїти учнів середніх 

загальноосвітніх шкіл знаннями основ сучасної хімічної технології на 

прикладі вивчення найважливіших хімічних, нафтохімічних і металургійних 

виробництв, сприяти формуванню у них мотивації до професійної  діяльності 

на хімічних підприємствах. 

Основними завданнями спецкурсу «Основи хімічної технології» є: 

поглиблення політехнічної підготовки учнів, ознайомлення їх з основними 

ідеями хімічної технології, науковими основами сучасного виробництва й 

провідними тенденціями його розвитку; показ застосування теоретичної хімії 
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для розв’язання практичних проблем, зокрема, таких важливих, як 

сировинна, енергетична, продовольча, екологічна; озброєння випускників 

інженерно-хімічними знаннями і вміннями на рівні допрофесійної 

підготовки. 

Для забезпечення викладання спецкурсу «Основи хімічної технології» 

вчителі можуть користуватися таким навчально-методичним забезпеченням 

[111]. 

Навчання у профільних класах має певну специфіку, що не може не 

позначитись на застосуванні методів навчання. У профільних класах широко 

застосовуються словесні, словесно-наочні й словесно-наочно-практичні 

методи навчання, проте особливості їх застосовування залежать від 

психофізіологічних особливостей учнів. При побудові занять доцільно 

використовувати ті форми й методи, що відповідають певному типу 

мислення (право- чи лівопівкульному) та домінуючій в учнів 

репрезентативній системі (візуальній, кінестетичній чи аудіальній). Серед 

словесних методів у профільних класах все поширенішим стає лекційний 

метод як найдієвіший спосіб, що забезпечує прискорений темп навчання, 

більш глибоке і повне розкриття явищ, понять, законів і теорій, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків, дає змогу подавати матеріал укрупненими 

блоками, чим сприяє цілісному його сприйманню та формує в учнів уміння 

логічно мислити. Сучасна лекція повинна формувати інтерес і прагнення до 

учіння, наблизити навчальний процес до умов професійної діяльності, 

сприяти обміну знаннями, досвідом і почуттями.  

Значна увага приділяється організації самостійної роботи учнів. Її як 

словесно-наочно-практичний метод навчання широко використовують при: 

засвоєнні нового матеріалу за підручником, одержанні знань із друкованих 

джерел і засобів масової інформації; виконанні усних і письмових вправ та 

задач; самостійному тренуванні; проведенні хімічного експерименту; 

підготовці до семінарських занять; виконанні індивідуальних та колективних 

проектів.  
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З метою розвитку здібностей і можливостей учнів, створення умов для 

їх саморозвитку, формування навичок дослідницько-пошукової роботи 

доцільно використовувати активні методи навчання (проблемну лекцію, 

евристичну бесіду, дискусію, рольові ігри, діалог, проблемний виклад, 

проблемне завдання тощо), інтерактивні (мозкову атаку, брифінг, опитування 

експертів, вивчення ситуацій, імітаційні вправи, тренінги тощо) та методи 

наукового пошуку (прогнозування, моделювання, аналогію, спостереження, 

експеримент тощо). 

Отже, ефективність навчання в старшій профільній школі залежить від 

уміння вчителя для кожного уроку раціонально добирати методи, форми і 

засоби навчання відповідно до цілей і змісту навчання й вікових 

особливостей учнів. Оптимальне поєднання методів, форм і засобів навчання 

сприятиме розвитку пізнавальних здібностей учнів, озброєнню їх уміннями й 

навичками використовувати набуті знання на практиці, готуватиме учнів до 

самостійного набуття знань, формуватиме їхній світогляд. 

Варіативна складова хімічної компоненти типового навчального плану  

закладів загальної середньої освіти може реалізуватися і за рахунок 

проведення курсів за вибором. З метою формування готовності учнів 

основної школи до вибору хімічного профілю навчання у старшій школі 

передбачається організація допрофільної підготовки з хімії через 

запровадження у навчальний процес курсів за вибором різного типу. З цією 

метою науковцями та вчителями-практиками розроблено програми курсів за 

вибором (факультативів) з хімії, які затверджені Міністерством освіти і науки 

України: «Хімія в побуті» [215], «Кроки до хімії» [106], «Розрахунки з 

розчинами» [434], «У світі окисно-відновних реакцій» [435], «Хімія живих 

організмів» [436], «Хімічні елементи в організмі людини» [190], «Хімія і 

медицина» [191], «Історія відкриття хімічних елементів» [317], «Світ хімії і 

ми» [192], «Хімія їжі» [193], «Роль неорганічних речовин в життєдіяльності 

організмів» [194], «Біологічна роль води» [195], «У світі лаків та фарб» [196], 

«У світі мила та синтетичних мийних засобів» [197], «Хімічні секрети 
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агронома» [198], «Металічні елементи та їх вплив на здоров’я людини» [486] 

та інші. 

 У старшій школі курси за вибором передбачають поглиблення знань 

учнів («Розв’язування задач підвищеної складності» [199], «Основи біохімії» 

[27], «Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук» [256], «Вибрані питання 

загальної та органічної хімії» [437]) або розвиток і задоволення пізнавальних 

інтересів старшокласників, які вивчають хімію на рівні стандарту або 

академічному («Хімія запахів» [487], «У світі кремів» [339], «Безпека 

харчування» [166], «Органічні речовини в житті людини» [222]). 

Характеристику курсів за вибором з хімії для допрофільної підготовки 

та профільного навчання учнів наведено у додатку А. 

Аналіз навчальних програм курсів за вибором з хімії для допрофільної 

підготовки дає змогу стверджувати, що їх основною метою є формування 

наукового світогляду, розвиток ключових компетентностей з природничих 

наук та предметної хімічної компетентності, а також пізнавального інтересу 

та мотивації до вивчення хімії. Зміст курсів за вибором з хімії для 

профільного навчання покликаний забезпечити розширення і поглиблення 

профільного предмету, формування теоретичних знань та практичних умінь, 

забезпечення прикладного характеру навчання та міжпредметних зв’язків, 

реалізації допрофесійної підготовки, задоволення пізнавальних інтересів 

учнів тощо. 

При реалізації курсів за вибором у вчителя хімії можуть виникати 

проблеми щодо добору змістового наповнення, оскільки, не дивлячись на те, 

що програмне забезпечення, затверджене Міністерством освіти і науки 

України, є в наявності, навчально-методичні матеріали розроблені лише для 

таких курсів як «Основи біохімії» [27], «Органічні речовини в житті людини» 

[222], «Хімічний та біологічний захист рослин», «Дослідження продуктів 

харчування», «Хімія та медицина» [399]. 

Варто зазначити, що вчитель хімії має можливість і самостійно 

створювати різні типи курсів за вибором відповідно до пізнавальних потреб 
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учнів шляхом розробки авторських програм. 

Особливої уваги при впровадженні курсів за вибором у навчально-

виховний процес закладу загальної середньої освіти заслуговує підбір 

організаційних форм, методів і засобів їх ефективної реалізації, що 

обумовлені змістом, метою та завданнями кожного курсу.  

Форми і методи організації навчального процесу при проведенні курсів 

за вибором зумовлені передусім вимогами профілізації, врахуванням 

індивідуальних особливостей учнів, перспективами їхнього розвитку і 

саморозвитку. У процесі вивчення курсів за вибором доцільно 

використовувати як академічні форми навчання (урок, практикум, лекцію, 

семінар), так і форми, орієнтовані на інноваційні педагогічні технології 

(комунікативні методи, групові, дослідницьку діяльність, метод проектів) 

[448]. Провідну роль потрібно відвести пошуковим і дослідницьким методам 

навчання, самостійній роботі школярів із різними джерелами інформації, які 

стимулюють пізнавальну активність учнів, перетворюючи їх з пасивних 

слухачів на активних суб’єктів навчального процесу.  

Стосовно методів засвоєння змісту курсів за вибором, то крім 

традиційних (розповідь, пояснення) пріоритетними сьогодні стають ті, що 

сприяють розвитку творчості, самостійності, реалізації особистісно 

діяльнісного підходу. Це, в основному, інтерактивні методи: рольові ігри, 

імітаційне моделювання, тренінги, методи проектно-пошукового і 

дослідницького характеру. Форми та методи занять на курсах за вибором 

мають забезпечувати розвиток загальнонавчальних, організаційних навичок і 

здібностей школярів. Оскільки курси за вибором є компонентом профільного 

навчання, то важливо передбачити використання таких форм і методів 

навчання, які б залучали учнів до практичної діяльності з урахуванням 

регіональних умов і формували уявлення про особливості майбутньої 

фахової діяльності відповідно до обраного профілю навчання, тобто 

адекватні майбутній професійній діяльності. 

При визначенні методів, форм і засобів навчання потрібно враховувати: 
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по-перше, мету, завдання і зміст курсу за вибором; по-друге, рівень 

підготовки учнів, їх вікові та індивідуальні особливості.  

Одним з етапів впровадження курсів за вибором є визначення форм і 

методів проміжного та заключного контролю знань, а також критеріїв оцінки 

досягнень школярів. Проміжний контроль досягнень школярів можна 

здійснювати шляхом спостережень за активністю учнів на заняттях, бесідами 

з ними, анкетуванням та тестуванням. Важливо використовувати оцінку 

проміжних досягнень не тільки в якості контролю, але й як інструмент 

позитивної мотивації і своєчасної корекції роботи учнів вчителем. Проводити 

підсумкову атестацію результатів вивчення учнями курсу за вибором можна 

як у формі залікової роботи (зрізу знань, тестування), так і підсумовуючи 

сукупність самостійно виконаних учнями робіт (рефератів, звітів). Однією з 

форм оцінювання досягнень учнів при проведенні курсів за вибором може 

бути заліково-рейтингова система, суть якої полягає в оцінюванні вчителем 

різних видів роботи учнів (відвідування занять, написання доповідей і 

рефератів, виступів на семінарах і круглих столах, результатів виконання 

експериментальних, розрахункових і творчих робіт тощо). Ще одним 

ефективним засобом фіксації навчальних досягнень учнів при вивченні 

курсів за вибором може бути портфоліо.  

Здійснивши аналіз інваріантної та варіативної складової хімічної 

компоненти освітньої галузі «Природознавство» для старшої школи, робимо 

висновок, що зміст шкільної хімічної освіти є важливим фактором 

модернізації методичної підготовки майбутніх учителів хімії профільної 

школи. Так, необхідність реалізації інваріативної складової курсу хімії на 

різних рівнях засвоєння його змісту вимагає від майбутнього вчителя знань 

особливостей та структури хімічної компоненти загальноосвітньої 

підготовки в класах різного профілю. Наявність варіативної складової курсу 

хімії і у вигляді додаткової інформації для класів різного профілю, і у формі 

курсів за вибором потребує від педагога як фундаментальних хімічних, 

дидактичних, так і спеціально-методичних знань та умінь.  
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Різноплановість, інтегративний внутрішньопредметний і, подекуди, 

міжпредметний характер змісту курсів за вибором актуалізує потребу 

сформованості у вчителя хімії предметних компетентностей (з різних 

розділів хімічної науки) та здатності інтерпретувати наукову інформацію 

згідно дидактичних вимог конструювання навчального змісту основної та 

старшої профільної школи. 

Удосконалення та корекції потребує і процес формування у студентів 

педагогічних вишів знань та вмінь щодо добору форм, методів і засобів 

навчання хімії у відповідності до потреб певного профілю та 

психофізіологічних особливостей учнів.  

Відтак, пріоритетним завданням удосконалення методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії є формування готовності студентів до проектування 

освітнього процесу з хімії, особливо його змістового та процесуального 

компоненту, на основі сучасних дидактичних підходів та принципів 

профільного навчання.  

 

 

 

Висновки до першого розділу 

Підсумовуючи результати проведеного теоретичного аналізу сутності 

та ґенези профільного навчання хімії у закладах загальної середньої освіти, 

сформулюємо наступні узагальнення. 

1. Реагуючи на сучасні цивілізаційні зміни, стратегічні європейські 

орієнтири, соціокультурні та економічні виклики, освітня система України 

зазнала модернізації на рівні закладів загальної середньої освіти шляхом 

запровадження профільного навчання та допрофільної підготовки. Реалізація 

профільного навчання викликана необхідністю підготовки конкуренто-

спроможного на сучасному ринку праці фахівця, готового до вирішення 

складних виробничих ситуацій (в тому числі шляхом встановлення зв’язків 

між виробництвом і наукою), здатного до особистісного розвитку та 
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професійного самовдосконалення впродовж життя. Огляд науково-

методичної та нормативно-правової літератури засвідчив, що запровадження 

профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах постає як одна 

з найбільш актуальних проблем онтології української школи. З’ясовано, що 

більшість авторів під профільним навчанням розуміють зовнішню 

диференціацію освітнього процесу, яка обґрунтована за допомогою 

принципів особистісно орієнтованого підходу й повинна забезпечити як 

задоволення освітніх потреб учнів, так і соціально-економічні запити 

держави щодо соціалізації молоді та її підготовки до професійної діяльності.  

2. Ретроспективний аналіз проблеми профільного навчання хімії у 

закладах загальної середньої освіти України дозволив виділити основні його 

етапи та з’ясувати, що вітчизняний досвід впровадження профільного 

навчання став підґрунтям для становлення сучасного профільного навчання 

хімії у старшій школі. Спроби профільного навчання хімії мали місце в 

системі загальної середньої освіти на всіх етапах розвитку методики 

навчання хімії, але не мали масового характеру і були переважно окремими 

елементами модернізації освітньої системи України. На відміну від 

попередньо розглянутих періодів розвитку методики навчання хімії, на 

сучасному етапі розвитку хімічної методичної науки профільне навчання у 

закладах загальної середньої освіти носить масовий характер і вимагає 

підготовки вчителя, здатного забезпечити викладання хімії у старшій 

профільній школі. 

3. Детальна характеристика профільної та допрофільної підготовки 

з хімії учнів закладів загальної середньої освіти засвідчила розширення їх 

структури та змісту в порівнянні з традиційною системою навчання, що 

актуалізує необхідність формування готовності майбутніх учителів хімії до 

забезпечення змін у цілях, змістовій і структурній організації освітнього 

процесу. Аналіз структури та змісту хімічної компоненти освітньої галузі 

«Природознавство» у старшій загальноосвітній школі показав, що зміст 

інваріантної складової курсу хімії визначається Державним стандартом 
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базової і повної середньої освіти та реалізується на різних рівнях його 

засвоєння, а варіативна складова має реалізуватися за рахунок курсів за 

вибором, факультативів та спецкурсів з хімії. Тому майбутній учитель 

повинен володіти не тільки змістом інваріативної предметної складової, але й 

методикою розробки варіативної компоненти профільного навчання, 

технологією створення різних курсів за вибором з хімії. 

Основні результати розділу висвітлені у таких публікаціях автора [56, 

57, 58]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ ХІМІЇ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  

 

 

2.1. Нормативно-правові основи підготовки майбутніх учителів 

хімії у закладах вищої освіти України 

 

Інтеграція освіти України в європейський освітній простір детермінує 

вдосконалення та модернізацію національної системи освіти з урахуванням 

найкращих здобутків європейських країн та згідно з принципами Болонської 

декларації. 

 Реформування освітньої системи України з метою її інтегрування у 

світовий і європейський науково-освітній простір регламентується в 

державних нормативних документах: законах України «Про освіту» [374] та 

«Про вищу освіту» [373], «Національній доктрині розвитку освіти України у 

ХХІ столітті» [321], «Програмі дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації у системі вищої освіти і науки України» [386], «Концептуальних 

засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський 

освітній простір» [253] тощо. 

З реалізацією вищезазначених нормативних документів пов’язано 

запровадження двоступеневої системи вищої освіти, стандартизація 

підготовки здобувачів вищої освіти та її синхронізація у різних вишах. В 

зв’язку з приєднанням нашої держави до Болонського процесу особливої 

актуальності набувають питання узгодження структури та формування змісту 

загальної та професійної підготовки майбутнього вчителя для різних ступенів 

вищої освіти. 

Впровадження основних положень «Концептуальних засад розвитку 

педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір» 
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передбачає «створення такої системи педагогічної освіти, яка на основі 

національних надбань світового значення та усталених європейських 

традицій забезпечує формування педагогічних працівників, здатних 

здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних 

засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, 

що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її 

освітніх і духовно-культурних потреб, а також потребу бути 

конкурентоспроможними на ринку праці» [253, с. 2]. 

Нормативно-правовою основою, що регламентує підготовку вчителя, і, 

зокрема,  вчителя хімії, та організацію навчального процесу в закладах вищої 

освіти України є Закон України «Про освіту» [374], Закон України «Про 

вищу освіту» [373], Закон України «Про загальну середню освіту» [375], 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» [376], Державна 

національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [173], Національна 

доктрина розвитку освіти [321], Концептуальні засади розвитку педагогічної 

освіти України та її інтеграція в європейський освітній простір [253], 

державна програма «Вчитель» [174], Концепція профільного навчання у 

старшій школі [251], Національна рамка кваліфікацій [381] тощо. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1719 від 

13.12.2006 р. [378] та наказу Міністерства освіти і науки України № 58 від 

27.01.2007 р. «Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими 

здійснюється підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра» [378] підготовка майбутніх учителів хімії 

здійснюється за напрямом підготовки 6.040101 Хімія* галузі знань 0401 

Природничі науки за умови виконання психолого-педагогічної, методичної 

та практичної складової галузевого стандарту педагогічної освіти. З 2011 

року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 787 від 

27.08.2010 р. [379] затверджено перелік спеціальностей для освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра, і підготовка вчителя хімії за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст відбувалася за спеціальністю 
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7.04010101 Хімія*, а магістр – за спеціальністю 8.04010101 Хімія* галузі 

знань 0401 Природничі науки. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 

29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» підготовка 

майбутніх учителів повинна відбуватись за новою галуззю знань 01 Освіта / 

Педагогіка та спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) [382]. Наказом Міністерства освіти і науки України № 506 

від 12.05.2016 р. було затверджено перелік предметних спеціальностей 

спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» [383]. 

Тому, з 2016‒2017 навчального року підготовка майбутніх учителів хімії у 

закладах вищої освіти України за ступенем вищої освіти бакалавр і магістр 

відбувається за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка. 

Закон України «Про вищу освіту» [373] передбачає підготовку 

майбутніх учителів хімії у закладах вищої освіти України за двома рівнями 

вищої освіти: бакалавр та магістр. Бакалаврський рівень вищої освіти 

передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків 

майбутнього вчителя хімії. Освітній ступінь «бакалавр» присвоюється вищим 

навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів 

ЄКТС. Магістерський рівень вищої освіти передбачає здобуття поглиблених 

теоретичних та практичних знань, умінь, навичок майбутнього вчителя хімії, 

опанування загальними засадами методології наукової та професійної 

діяльності та іншими компетентностями, достатніми для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності. Ступінь магістра здобувається за двома програмами: освітньо-

професійною (обсяг становить 90 кредитів ЄКТС) та освітньо-науковою 

(обсяг становить 120 кредитів ЄКТС). Освітньо-наукова програма магістра 
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обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту, обсяг якої 

становить не менше 30 % від загальної кількості кредитів [373]. 

Розроблення змісту освіти й навчання у закладах вищої освіти 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [373] передбачає створення 

таких нормативних документів як Національна рамка кваліфікацій, 

професійні стандарти та стандарти вищої освіти, які розробляються та 

затверджуються центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і 

науки, а також таких документів як освітні програми, навчальні плани, робочі 

навчальні плани, програми навчальних дисциплін, які розробляються й 

затверджуються у закладах вищої освіти. 

Основним нормативним документом, який визначає опис системи 

кваліфікацій та їх визначення у вигляді узагальненого опису результатів 

навчання, що містять чітко сформульовані критерії належності до певної 

кваліфікації, є Національна рамка кваліфікацій [381]. Вона призначена для 

використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що 

реалізують державну політику в сфері освіти, навчальними закладами з 

метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і 

розвитку кваліфікацій [381]. Кваліфікаційні рівні Національної рамки 

кваліфікацій описуються через дистрактори, які формулюються у термінах 

результатів навчання на основі вимог до знань, умінь, комунікативної 

компетентності, автономності, відповідальності та загальної компетентності 

[343]. Відповідно до Національної рамки кваліфікацій підготовка майбутніх 

учителів хімії за ступенем вищої освіти «бакалавр» має відбуватися за 7 

рівнем, а за ступенем вищої освіти «магістр» ‒ за 8 рівнем. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій розробляються 

стандарти вищої освіти. У Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що 

«стандарт вищої освіти ‒ це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності» [373]. Стандарти вищої 

освіти розробляються для конкретної спеціальності в межах кожного рівня 
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вищої освіти та використовуються для оцінювання якості змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти. На даний час в 

Україні відбувається розробка стандартів вищої освіти, в тому числі 

розроблено проект стандарту вищої освіти бакалаврського рівня для 

спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.06 Середня 

освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка [387].  

На основі стандартів вищої освіти вищими навчальними закладами 

розробляються освітні (освітньо-професійні) програми для певної 

спеціальності та рівня вищої освіти. У Законі України «Про вищу освіту» 

зазначено, що «освітня програма ‒ система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 

до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти» [373]. 

У освітньо-професійній програмі визначаються основні компетентності 

та результати навчання, якими має оволодіти майбутній фахівець. У Законі 

України «По вищу освіту» зазначено, що компетентність – «динамічна 

комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти», а результати навчання – «знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів» [373]. 

Основна відмінність між результатами навчання та компетентностями 

полягає в тому, що перші формулюються викладачами, а другі набуваються 

особами, що навчаються. Окрім того, результати навчання визначаються для 
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деякого модулю, курсу певної дисципліни, періоду навчання, а 

компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються 

на різних етапах освітнього процесу. 

Розробка освітньо-професійних програм здійснювалася з урахуванням 

методичних рекомендацій [307, 343, 402]. 

При побудові освітньо-професійної програми бакалаврського рівня зі 

спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.06 Середня 

освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка нами було взято за основу 

проект стандарту вищої освіти даної спеціальності [387], який доповнили 

загальними компетентностями, а також фаховими компетентностями, що 

передбачають методичну підготовку здобувачів вищої освіти до реалізації 

допрофільного навчання хімії та компетентностями, які мають бути 

сформовані під  час опанування  додатковою предметною спеціалізацією 05 

Біологія. 

Освітньої-професійна програма передбачає виділення трьох видів 

компетентностей: інтегральної, загальних та спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність визначена нормативними документами [381] і 

для здобувачів вищої освіти рівня бакалавра полягає в «здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов» [381, с. 6]. 

В основу розробки загальних компетентностей майбутнього вчителя 

хімії були взяті компетентності з переліку проекту TUNING [307] і в 

освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра середньої освіти (хімія) 

їх зміст викладено у такій інтерпретації: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання на практиці та дії в нових 

ситуаціях. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
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ЗК4. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній 

діяльності.  

ЗК5. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до оволодіння сучасними знаннями  та пошуку, 

оброблення й аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК10. Цінування та повага різноманітності, мультикультурності. 

ЗК11. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК13. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо й 

усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК15. Ціннісне ставлення до здоров’я (власного та інших людей). 

Визначені фахові (спеціальні) компетентності майбутнього вчителя 

хімії за рівнем бакалавр мають наступне формулювання: 

ФК 1. Здатність користуватися символікою й сучасною термінологією 

хімічної мови, а також розуміти системи традиційних назв та тривіальну 

номенклатуру. 

ФК 2. Здатність розкривати загальну структуру та зміст хімічних наук 

на основі взаємозв’язку основних вчень про будову речовини, періодичну 

зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, а також про 

спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість (хімічна кінетика) 

хімічних процесів та їх механізми [387].  

ФК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та 

сучасний стан хімічної промисловості, їх роль у суспільстві [387]. 

ФК 4. Здатність застосовувати основні хімічні та фізико-хімічні методи 

дослідження для встановлення складу, будови і властивостей речовин, 
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інтерпретувати результати досліджень [387].   

ФК 5. Здатність до безпечної й методично вмотивованої організації та 

проведення хімічного експерименту, використання хімічних сполук на основі 

знань про їх хімічні властивості згідно правил охорони праці та техніки 

безпеки. 

ФК 6. Здатність до опису та пояснення хімічної та біологічної суті 

об’єктів та явищ природи, процесів техногенного походження на основі 

положень матеріалістичного світорозуміння. 

ФК 7. Здатність застосовувати знання фундаментальних законів фізики, 

знань та вмінь з математики для опису закономірностей хімічних явищ, 

характеристики будови речовини, для інтерпретації результатів якісних та 

кількісних методів хімічного аналізу. 

ФК 8. Здатність розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку 

людства [387]. 

ФК 9. Здатність до перенесення системи наукових хімічних знань у 

практичну діяльність та площину навчального предмету хімії, здійснення 

структурування навчального матеріалу [387]. 

ФК 10. Здатність чітко і логічно відтворювати основні теорії, закони 

хімії, систему хімічних понять та оцінювати нові відомості й інтерпретації 

хімічної науки в контексті формування в учнів цілісної природничо-наукової 

картини світу відповідно до вимог Державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство» в основній (базовій) середній школі [387]. 

ФК 11. Здатність до проектування власної педагогічної діяльності, 

добору та реалізації форм, методів і засобів навчання хімії, спрямованих на 

розвиток здібностей учнів та з врахуванням психолого-педагогічної 

характеристики учнів класу [387]. 

ФК 12. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) 

компетентності та здійснювати міжпредметні зв’язки хімії в рамках вимог 

Державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» в основній 

(базовій) середній школі [387]. 
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ФК 13. Здатність до реалізації допрофільної підготовки учнів основної 

школи та проектування й здійснення позакласної роботи з хімії. 

ФК 14. Здатність характеризувати структуру та відтворювати зміст 

основних розділів біології відповідно до фундаментальних екологічних 

законів та закономірностей. 

ФК 15. Здатність до формування в учнів системи біологічних понять та 

спеціальних компетентностей в процесі реалізації біологічної складової 

освітньої галузі «Природознавство» відповідно до вимог державного 

стандарту.  

ФК 16. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів [387]. 

ФК 17. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у 

тому числі й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного 

процесу в закладах загальної середньої освіти [387].   

ФК 18. Здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями 

навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та 

корекції навчально-виховного процесу в середній школі [387].  

Програмні результати навчання, які мають виявити майбутні вчителі 

хімії за бакалаврським рівнем, сформульовані наступним чином: 

ПР 1. Знає хімічну термінологію та сучасну номенклатуру [387]. 

ПР 2. Знає та розуміє основні концепції, теорії, загальну структуру та 

зміст хімічних наук, оперує системою хімічних понять різних галузей хімії 

[387]. 

ПР 3. Володіє вміннями безпечної й методично вмотивованої 

організації та проведення хімічного експерименту, використання хімічних 

сполук на основі знань про їх хімічні властивості згідно правил охорони 

праці та техніки безпеки. 

ПР 4. Уміє здійснювати хімічні та фізико-хімічні методи якісного та 

кількісного аналізу для встановлення складу, будови і властивостей речовин 

та інтерпретувати результати досліджень. 
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ПР 5. Знає способи одержання і синтезу неорганічних та органічних 

речовин, характеризує сучасний стан хімічної промисловості, досягнення 

хімічної технології та їх роль у суспільстві в контексті стратегії сталого 

розвитку людства. 

ПР 6. Володіє різними методами розв’язування розрахункових і 

експериментальних задач з хімії, а також методикою навчання школярів їх 

розв’язувати [387]. 

ПР 7. Уміє здійснювати структурування теоретичного матеріалу, 

перенесення та адаптацію системи наукових хімічних знань до 

загальноосвітнього предмету «Хімія» та оцінювати нові відомості й 

інтерпретації хімічної науки для реалізації навчального потенціалу хімічної 

складової освітньої галузі «Природознавство» відповідно до вимог 

Державного стандарту в основній (базовій) середній школі. 

ПР 8. Володіє знаннями та вміннями, що дозволяють проектувати 

власну педагогічну діяльність, здійснювати добір та реалізацію форм, 

методів і засобів навчання хімії (в тому числі сучасних освітніх технологій) з 

врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, психолого-

педагогічної характеристики класу в цілому з метою забезпечення якості 

освітнього процесу в основній школі. 

ПР 9. Пояснює хімічну та біологічну суть об’єктів та явищ природи, 

процесів техногенного походження на основі положень матеріалістичного 

світорозуміння та володіє знаннями, необхідними для формування в учнів 

цілісної природничо-наукової картини світу за рахунок використання 

міжпредметних зв’язків відповідно до вимог державного стандарту з 

освітньої галузі «Природознавство». 

ПР 10. Володіє знаннями та уміннями, що дозволяють забезпечити 

формування в учнів основної школи ключових та предметних 

компетентностей в ході реалізації інваріантної та варіативної складової 

загальноосвітнього предмету «Хімія», організації допрофільної підготовки 

учнів та здійснення позакласної роботи з хімії. 
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ПР 11. Уміє здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з хімії та біології. 

ПР 12. Знає структуру та зміст основних розділів біології та володіє 

вміннями формування в учнів системи біологічних понять та спеціальних 

компетентностей в процесі реалізації біологічної складової освітньої галузі 

«Природознавство» відповідно до вимог державного стандарту.  

ПР 13. Володіє навиками використання в освітній діяльності 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПРН 14. Знає психолого-педагогічні основи процесів навчання, 

виховання і розвитку особистості учнів основної школи. 

ПР 15. Володіє навиками здійснення професійної діяльності на основі 

етичних міркувань, усвідомлення рівних можливостей, мультикультурності 

та особистої соціальної відповідальності, а також психологічних 

особливостей суб’єктів навчання. 

ПР 16. Уміє застосовувати знання фундаментальних законів фізики, 

знань та вмінь з математики для опису закономірностей хімічних явищ, 

характеристики будови речовини, для інтерпретації результатів якісних та 

кількісних методів хімічного аналізу. 

ПР 17. Володіє знаннями та вміннями, необхідними для збереження 

здоров’я (власного та інших людей), а також навколишнього середовища. 

ПР 18. Уміє абстрактно мислити, здійснювати мисленнєвий аналіз та 

синтез при оволодінні сучасними знаннями, обробці навчальної інформації з 

різних джерел, а також застосовувати власні знання в практичній діяльності 

як в стандартних, так і нових умовах. 

ПР 19. Уміє спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПР 20. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для здійснення 

освітньої діяльності та роботи з науково-методичною літературою. 

При побудові освітньо-професійної програми підготовки магістра 

середньої освіти (хімія) було визначено основні компетентності, якими має 

оволодіти майбутній вчитель хімії, та основні результати його навчання, що 
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він має продемонструвати. 

Інтегральна компетентність здобувачів вищої освіти рівня магістра 

полягає у «здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог» [381, с. 6]. 

Загальні компетентності, якими мають оволодіти майбутні вчителі хімії 

за ступенем вищої освіти «магістр», в нашій інтерпретації виглядають так: 

ЗК1. Здатність до оперування основними загальнонауковими методами 

пізнання. 

ЗК2. Здатність до обґрунтування власної світоглядної позиції, аналізу 

та критичної оцінки досягнень сучасної цивілізації, підходів до розв’язання 

фундаментальних гносеологічних проблем та функціонування наукового 

знання в суспільстві. 

ЗК3. Здатність до проектування та здійснення наукових досліджень, 

генерування нових ідей під час розв’язання дослідних і практичних задач, 

аналізу особливостей процесу та результатів власної діяльності з метою її 

вдосконалення. 

ЗК4. Здатність трактувати власні наукові дослідження крізь призму 

різноманітних ідей та аргументів. 

ЗК5. Здатність до застосування знань іноземної мови для 

продуктивного здійснення  своєї діяльності в академічному середовищі та в 

міжособистісному спілкуванні. 

ЗК6. Здатність визначати коло своїх обов’язків за напрямом 

професійної діяльності та прийняття рішення у сфері цивільного захисту. 

ЗК7. Здатність до ефективного застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в науково-дослідній та освітній діяльності. 

ЗК8. Здатність до застосування знань на практиці та дії в нових 

ситуаціях. 

ЗК9. Здатність до застосування та оволодіння сучасними знаннями та 
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пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати в команді, розробляти та управляти 

проектами. 

При розробці спеціальних (фахових) компетентностей майбутнього 

вчителя хімії нами враховувався опис відповідного кваліфікаційного рівня 

Національної рамки кваліфікацій. Визначені нами спеціальні (фахові) 

компетентності, що мають сформуватися у майбутнього вчителя хімії за 

ступенем вищої освіти магістра, наведені нижче. 

ФК1. Усвідомлення цілей, мотивів, стимулів власної педагогічної 

діяльності та стійке прагнення до вдосконалення своїх знань та вмінь для 

успішної професійної діяльності у старшій профільній школі. 

ФК2. Здатність здійснювати добір навчальної інформації, методів (в 

тому числі інноваційних), засобів і форм навчання хімії з урахуванням 

профілю навчання, психофізіологічних особливостей пізнавальної діяльності 

учнів, а також відповідно до сучасних освітніх тенденцій. 

ФК3. Здатність до проектування навчального процесу з хімії в старшій 

профільній школі, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів в ході 

організації та проведення курсів за вибором та спеціальних курсів з хімії. 

ФК4. Здатність до здійснення аналізу власної педагогічної діяльності та 

її результатів, самооцінки професійних якостей, самокорекції та 

саморегуляції. 

ФК5. Здатність до формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей в процесі навчання хімії в класах різного профілю та 

об’єктивного оцінювання навчальних досягнень школярів. 

ФК6. Здатність до застосування базових знань з педагогіки і психології 

вищої школи з метою планування та організації освітнього процесу в 

закладах І-ІV рівнів акредитації. 

ФК7. Здатність до організації освітнього процесу у вищій школі, 

добору змісту хімічних дисциплін, методів і засобів їх навчання, контролю та 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 
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ФК8. Здатність до формування системи інтегрованих природничих 

понять та організації пізнавальної діяльності учнів в умовах реалізації 

загальноосвітнього курсу «Природничі науки». 

ФК9. Здатність до організації освітнього процесу з біології та 

природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах на основі 

компетентнісного підходу та вимог особистісно орієнтованого навчання. 

ФК10. Здатність до розробки та використання в освітньому процесі 

сучасних електронних засобів навчання хімії. 

ФК11. Здатність до використання системи хімічних знань з органічної 

хімії, електрохімії, теорії механізмів хімічних реакцій, агрохімії, хімічної 

безпеки у професійній діяльності при реалізації освітнього потенціалу 

хімічної компоненти освітньої галузі «Природознавство» старшої школи та 

при оцінюванні сучасних досягнень хімічної технології. 

ФК12. Здатність чітко і логічно відтворювати основні теорії, закони 

хімії, систему хімічних понять та оцінювати нові відомості й інтерпретації 

хімічної науки, орієнтуватися на загальному рівні в певній вузькій області 

хімії, що лежить поза межами вибраної спеціалізації з метою забезпечення 

професійної мобільності. 

ФК13. Здатність до проведення хімічних, фізико-хімічних та 

біологічних методів аналізу ґрунту, рослин, добрив та оцінки їх агрохімічних 

властивостей для реалізації спеціального курсу «Основи агрохімії» у старшій 

профільній школі. 

ФК14. Здатність до проведення синтезу неорганічних і органічних 

речовин з використанням традиційних та сучасних методів. 

ФК15. Здатність здійснювати кількісний аналіз речовин та їх 

ідентифікацію з використанням сучасних методів. 

ФК16. Здатність до хімічно та екологічно грамотного використання 

речовин у професійній діяльності та повсякденному житті, застосування 

знань з хімічної безпеки при організації пізнавальної діяльності з хімії учнів 

старшої школи. 
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ФК17. Здатність до практичного застосування професійних 

інтегрованих знань, умінь, навичок у галузі охорони природи та особистісне 

переконання в необхідності збереження навколишнього середовища. 

ФК18. Здатність застосовувати знання з теорії еволюції в професійній 

діяльності під час формування в учнів матеріалістичних основ 

світорозуміння та цілісної природничо-наукової картини світу. 

Програмні результати навчання майбутнього вчителя хімії нами 

сформульовані наступним чином:  

ПР1. Усвідомлює цілі, мотиви, стимули власної педагогічної 

діяльності, вміє її аналізувати, має навики самокорекції та саморегуляції, 

переконаний у необхідності вдосконалення своїх знань та вмінь для успішної 

професійної діяльності у старшій профільній школі. 

ПР 2. Уміє здійснювати добір навчальної інформації, методів (в тому 

числі інноваційних), засобів і форм навчання хімії з урахуванням профілю 

навчання, психофізіологічних особливостей пізнавальної діяльності учнів, а 

також відповідно до сучасних освітніх тенденцій. 

ПР 3. Володіє знаннями, необхідними для організації навчального 

процесу з хімії в старшій профільній школі, проведення курсів за вибором та 

спеціальних курсів з хімії. 

ПР 4. Володіє знаннями та уміннями, необхідними для формування в 

учнів ключових і предметних компетентностей в процесі навчання хімії в 

класах різного профілю та об’єктивного оцінювання навчальних досягнень 

школярів. 

ПР 5. Володіє базовими знаннями з педагогіки і психології вищої 

школи, уміє планувати й організовувати освітній процес у закладах І-ІV 

рівнів акредитації. 

ПР 6. Уміє організовувати освітній процес у вищій школі, добирати 

зміст хімічних дисциплін, методи і засоби навчання, контролю та оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

ПР 7. Володіє знаннями й уміннями, необхідними для формування 
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системи інтегрованих природничих понять та організації пізнавальної 

діяльності учнів в умовах реалізації загальноосвітнього курсу «Природничі 

науки». 

ПР 8. Уміє організовувати освітній процес з біології та природознав-

ства у закладах загальної середньої освіти на основі компетентнісного 

підходу та з урахуванням вимог особистісно орієнтованого навчання. 

ПР 9. Уміє розробляти та використовувати в освітньому процесі 

сучасні електронні засоби навчання хімії. 

ПР 10. Уміє структурувати систему хімічних знань з органічної хімії, 

електрохімії, теорії механізмів хімічних реакцій, агрохімії, хімічної безпеки 

та використовувати її при реалізації навчального потенціалу хімічної 

компоненти освітньої галузі «Природознавство» старшої школи, оцінюванні 

сучасних досягнень хімічної технології. 

ПР 11. Знає основні теорії, закони та поняття хімії, уміє чітко і логічно 

їх відтворювати та оцінювати нові відомості й інтерпретації хімічної науки, 

орієнтуватися на загальному рівні в певній вузькій області хімії, що лежить 

поза межами вибраної спеціалізації з метою забезпечення професійної 

мобільності. 

ПР 12. Знає основні методи хімічних, фізико-хімічних та біологічних 

методів аналізу ґрунту, рослин, добрив та уміє здійснювати оцінку їх 

агрохімічних властивостей. 

ПР 13. Володіє знаннями, що дозволяють проводити синтез 

неорганічних і органічних речовин з використанням традиційних та сучасних 

методів. 

ПР 14. Уміє здійснювати кількісний аналіз речовин та проводити їх 

ідентифікацію з використанням сучасних методів. 

ПР 15. Володіє знаннями щодо хімічно та екологічно грамотного 

використання речовин у професійній діяльності та повсякденному житті, уміє 

застосовувати знання з хімічної безпеки при організації пізнавальної 

діяльності з хімії учнів старшої школи. 
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ПР 16. Уміє практично застосовувати професійні інтегровані знання, 

уміння, навички у галузі охорони природи та цивільного захисту. 

ПР 17. Володіє знаннями з теорії еволюції  та уміє їх використовувати в 

професійній діяльності під час формування в учнів матеріалістичних основ 

світорозуміння та цілісної природничо-наукової картини світу. 

ПР 18. Уміє здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел, 

ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

науково-дослідній та освітній діяльності. 

ПР 19. Володіє знаннями з іноземної мови та уміє використовувати їх 

для продуктивного здійснення своєї діяльності в академічному середовищі та 

в міжособистісному спілкуванні. 

ПР 20. Володіє основними загальнонауковими методами пізнання та 

вміннями проектування й здійснення наукового дослідження теоретичних і 

практичних проблем професійної діяльності. 

Розробка освітніх програм підготовки вчителя хімії з використанням 

понять «компетентність» та «результати навчання» слугує теоретичним 

підґрунтям для практичного використання інструментів ефективної реалізації 

студентоцентрованого навчання, яке забезпечує трансформацію освітнього 

середовища на основі врахування особливостей пріоритетів тих, хто 

навчається, та в сучасних соціально-економічних реаліях є вимогою часу й 

умовою забезпечення належної якості професійної освіти. 

Одним з найбільш важливих кроків у модернізації вищої освіти є 

надання ширшої автономії вищим навчальним закладам, згідно якої кожен 

університет самостійно розробляє план підготовки здобувачів вищої освіти 

на основі Державних стандартів вищої освіти та нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України.  

На основі відповідної освітньої програми заклад вищої освіти  

розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 
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форми поточного і підсумкового контролю. 

Для прикладу розглянемо зміст підготовки майбутнього вчителя хімії 

відповідно до навчальних планів Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (2016 року набору). 

Освітня програма підготовки бакалавра розрахована на 4 роки і 

передбачає накопичення 240 кредитів. Один кредит еквівалентний 30 

навчальним годинам, з яких 16 годин – аудиторних та 14 годин – самостійна 

робота студентів. Навчальне навантаження одного семестру становить 30 

кредитів і передбачає вивчення не більше 8 навчальних дисциплін. 

Навчальний план підготовки бакалавра з галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) з додатковою 

предметною спеціалізацією 05 Біологія складається з теоретичної та 

практичної підготовки. Теоретична підготовка складається з обов’язкових та 

вибіркових навчальних дисциплін, які поділяються на цикл дисциплін 

загальної та професійної підготовки. 

До обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки належать: історія 

України (3 кредити), українська мова за професійним спрямуванням (3 

кредити), філософія (3 кредити), історія української культури (3 кредити), 

іноземна мова для професійного спілкування (11 кредитів), сестринська 

справа (4 кредити), безпека життєдіяльності та основи охорони праці (4 

кредити), комп’ютерно орієнтовані технології навчання (4 кредити), 

математика (3 кредити), фізика (4 кредити). Отже, загалом обсяг 

обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки становить 42 кредити. 

На вивчення обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки 

виділяється 113 кредитів. У цьому циклі передбачається вивчення таких 

дисциплін: загальна хімія (9 кредитів), техніка хімічного експерименту (3 

кредити), неорганічна хімія (10 кредитів), аналітична хімія (14 кредитів), 

органічна хімія (16 кредитів), фізична хімія (15 кредитів), загальна хімічна 

технологія (9 кредитів), колоїдна хімія (4 кредити), психологія (6 кредитів), 

педагогіка (10 кредитів), методика навчання хімії (14 кредитів), методика 
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розв’язування задач з хімії (3 кредити). 

Вивчення вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки 

передбачається у 1-3 семестрах, на них виділяється всього 9 кредитів (по три 

кредити на дисципліну). Студентам пропонують вибрати одну із дисциплін у 

кожному семестрі із переліку запропонованих. Наприклад, у І семестрі 

студентам для вивчення пропонують такі дисципліни: українознавство, 

сучасні інформаційні технології та медіа-освіта, правознавство, ландшафтний 

дизайн, риторика, соціологія, інформаційне суспільство. 

На вивчення вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки 

виноситься 52 кредити, з них 28 кредитів ‒ на поглиблене вивчення хімічних 

та методичних дисциплін за першою спеціальністю та 24 кредити ‒  на 

вивчення додаткової предметної спеціалізації 05 Біологія. Вибіркові 

дисципліни циклу професійної підготовки за першою спеціальністю 

вивчаються в 5, 7, 8 семестрах, і студенти обирають одну із двох 

запропонованих дисциплін. Наприклад, студентам пропонуються для 

вивчення такі дисципліни: фізико-хімічні методи аналізу або інструментальні 

методи аналізу (3 кредити), основи загальної екології або основи хімічної 

екології (3 кредити), хімія високомолекулярних сполук або фізико-хімія 

полімерів (5 кредитів), методика організації позакласної роботи з хімії або 

інноваційні технології навчання хімії (3 кредити), історія хімії і хімічної 

освіти або історія і методологія аналітичної хімії (3 кредити), хімія 

навколишнього середовища або екологічна хімія (3 кредити), біологічна хімія 

або біоорганічна хімія (5 кредитів), методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи або основи педагогічної 

майстерності вчителя хімії (3 кредити). 

На практичну підготовку студентів виділяється 24 кредити, з них на 

навчальні практики – 14 кредитів (пропедевтичну – 2 кредити, хіміко-

лабораторну – 7 кредитів, хіміко-технологічну – 2 кредити, навчальну 

практику з біологічних дисциплін – 3 кредити) та виробничу практику – 10 

кредитів (практику в оздоровчих закладах – 4 кредити, педагогічну практику 
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в середніх закладах освіти – 6 кредитів). 

Атестація здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра відбувається у 

формі екзамену з хімії, комплексного екзамену з методики навчання хімії та 

педагогіки, а також екзамену з додаткової предметної спеціалізації.  

По завершенню навчання випускнику присвоюється освітня кваліфікація 

«Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Хімія»). Учитель хімії та 

біології». Випускники мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти та працювати за фахом в основній 

середній школі та закладах позашкільної освіти учнівської молоді. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розрахована на 1,5 

роки і передбачає накопичення 90 кредитів ЄКТС. При підготовці магістрів з 

30 годин: 10 годин відводиться на аудиторну роботу, а 20 годин ‒ на 

самостійну роботу здобувачів вищої освіти.  

Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) з додатковою 

предметною спеціалізацією 05 Біологія за структурою ідентичний з планом 

підготовки бакалавра.  

До обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки відносяться: 

філософія освіти (3 кредити), іноземна мова для академічного спілкування (3 

кредити), інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (3 

кредити), методологія і методика наукових досліджень (3 кредити), 

цивільний захист (3 кредити). Всього навчальним планом на вивчення 

обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки виділено 15 кредитів. 

На опанування обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки 

виділяється 25 кредитів. У цьому циклі передбачається вивчення таких 

дисциплін: методика навчання хімії у старшій профільній школі (5 кредитів), 

теоретичні основи органічної хімії (7 кредитів), педагогіка і психологія вищої 

школи (4 кредити), методика навчання хімії у вищій школі (4 кредити), 

сучасні методи аналізу та ідентифікації органічних сполук (5 кредитів). 

У циклі загальної підготовки з вибіркових дисциплін студентам 
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пропонується обрати дисципліну «Неорганічний і органічний синтез» або 

«Сучасні методи органічного синтезу», на вивчення яких відводиться 7 

кредитів.   

На вивчення вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки 

виноситься 22 кредити, з них 10 кредитів – на поглиблене вивчення хімічних 

та методичних дисциплін за першою спеціальністю та 12 кредитів – на 

вивчення дисциплін додаткової предметної спеціалізації 05 Біологія. 

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за першою 

спеціальністю обираються студентами із запропонованого переліку: основи 

агрохімії або основи хімічної безпеки (3 кредити), електрохімія або теорія і 

механізм хімічних реакцій (4 кредити), комп’ютерна хімія або інформаційні 

технології у викладанні хімії (3 кредити). 

На практичну підготовку студентів виділяється 9 кредитів, з них на 

педагогічну практику в середніх закладах освіти – 4 кредити, асистентську 

практику – 3 кредити та науково-дослідну практику – 2 кредити. 

На написання магістерської роботи навчальним планом виділяється 12 

кредитів. 

Атестація здобувачів вищої освіти за ступенем магістра відбувається у 

формі захисту магістерської роботи та екзамену з додаткової предметної 

спеціалізації. 

По завершенню навчання здобувачу вищої освіти присвоюється освітня 

кваліфікація «Магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Хімія»). 

Викладач хімії. Учитель хімії та біології». Випускники мають право 

продовжити  навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

та працювати за фахом в старшій профільній середній школі, професійно-

технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти І-ІV рівня акредитації 

та закладах позашкільної освіти учнівської молоді. 

Приведення у відповідність до європейських вимог системи педагогічної 

освіти України визначило зміни в структурі та вдосконалило зміст підготовки 

майбутнього вчителя хімії. Основними тенденціями модернізації підготовки 
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вчителя хімії, пов’язаними з сучасними умовами інтеграції України в 

європейський освітній простір, стали: запровадження двоступеневої 

підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження компетентнісного підходу 

в побудові та реалізації освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів та 

узгодження структури і змісту загальної та професійної підготовки майбутніх 

вчителів хімії згідно вимог Болонської декларації. У зв’язку з реалізацією 

основних завдань Болонського процесу вищі навчальні заклади України, що 

мають чималий досвід у підготовці вчителя хімії, отримали можливість 

забезпечити підвищення якості підготовки педагогічних кадрів з 

урахуванням сучасних реалій національного та європейського освітнього 

простору.  

 

 

 

2.2. Вітчизняний і зарубіжний досвід методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії  

 

Проблема методичної підготовки майбутніх учителів хімії 

розкривається у дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: 

І.А. Адаев [5], О.В. Александрова [10], О.В. Анічкіна [12], В.В. Аристенко 

[15, 16], Є.Я. Аршанський [18, 19], О.О. Бєлохвостов [40], О.А. Блажко [54, 

55, 59-69, 71, 72-81], Т.А. Боровських [102], Н.М. Буринська [110, 113], 

П.Д. Васильєва [120], Л.П. Величко [110], Марія  Ганайова [428], Р. Гмох 

[149], І.В. Горєва [151], А.К. Грабовий [157, 158, 160-164], Т.С. Іваха [221, 

223-229], О.В. Іващенко [230], А.В. Криворучко [262], Н.І. Лукашова [282, 

284-292], О.С. Максимов [297, 298], Нгуен Кионг [324], Рената Оросова [502, 

503], М.С. Павлова [346], Н.А. Прибора [370], С.Ф. Решнова [400, 401], 

О.В. Романова [404], П.В. Самойленко [409-411], В.І. Староста [428-433], 

Л.Г. Таскаєва [440], Г.М. Чернобельська [463], Н.О. Чувасова [464], 

М.А. Шаталов [466]. 
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В Україні накопичено значний досвід методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії у закладах вищої освіти. На 2016 р. в Україні підготовка 

майбутніх учителів за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка з додатковою предметною спеціалізацією 014.05 

Середня освіта (Біологія) або 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

здійснюється у 22 університетах, з яких 10 є класичними (Дніпровський, 

Миколаївський, Ніжинський, Одеський, Прикарпатський, 

Східноєвропейський, Ужгородський, Херсонський, Черкаський, 

Чернівецький) та 12 – педагогічними (Вінницький, Дрогобицький, Київський, 

Криворізький, Мелітопольський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, 

Уманський, Харківський, Центральноукраїнський, Чернігівський). 

На основі аналізу навчальних планів вищеперерахованих освітніх 

закладів зроблено висновок, що в основному методична підготовка студентів 

здійснюється на першому бакалаврському рівні під час вивчення 

нормативної дисципліни «Методика навчання хімії» або «Шкільний курс 

хімії та методика його викладання». Однак, проведений аналіз навчальних 

програм зазначеної дисципліни показав, що підготовку майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії вони забезпечують частково і не передбачають 

спеціально-методичної підготовки студентів до зазначеного виду 

професійної діяльності. 

Вітчизняні науковці Н.М. Буринська [110, 113], О.А. Блажко [82, 225], 

Л.П. Величко [110, 113], А.К. Грабовий [158], Т.С. Іваха [223-226], 

О.В. Іващенко [490], Н.І. Лукашова [287-289], О.С. Максимов [297], 

В.І. Староста [430, 432], Н.І. Шиян [475], О.Г. Ярошенко [224, 490] 

підготували ряд наукових публікацій та навчально-методичних посібників 

для здобувачів вищої освіти та вчителів хімії.  

Проблема методичної підготовки майбутніх вчителів хімії знаходить 

своє відображення у дисертаційних дослідженнях як вітчизняних 

(О.В.  Анічкіна [12],  В.В. Аристенко [16], Л.В. Бурчак [117], А.К. Грабовий 

[157], Т.С. Іваха [221], О.В. Іващенко [230], А.В. Криворучко [262], 
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Н.І. Лукашова [282],  Н.А. Прибора [370], С.Ф. Решнова [400]), так і 

зарубіжних вчених (І.А. Адаев [5], О.В. Александрова [10], Є.Я. Аршанський 

[18,19], О.О. Бєлохвостов [40], Т.А. Боровських [102], П.Д. Васильєва [120], 

Р. Гмох [149], І.В. Горева [151], Нгуен Кионг [324], М.С. Павлова [346], 

К.В. Пажитнєва [347], О.В. Романова [404], Л.Г. Таскаєва [440], 

Г.М. Чернобельська [463],  М.А. Шаталов [466]). 

Зазначимо основні напрями наукових досліджень підготовки 

майбутнього вчителя хімії, висвітлені у дисертаційних роботах. 

Професійно-педагогічну підготовку студентів педагогічних 

університетів до використання нових інформаційних технологій на уроках 

хімії досліджував В.В. Арестенко [16]. На думку автора, ефективність 

підготовки майбутніх учителів хімії до використання нових інформаційних 

технологій у школі забезпечується за рахунок системи, яка включає: модель 

комплексу дисциплін, педагогічну практику, курсові та дипломні роботи, 

професійно-педагогічні засоби, педагогічні умови, а саме: здатність учителя 

здійснювати за допомогою комп’ютерної техніки навчальний процес; 

організацію вивчення основ інформатики у закладах вищої освіти 

перенесенням умінь користуватися комп’ютером у шкільній практиці; 

врахування індивідуальних особливостей учнів і студентів. У дослідженні 

розроблено програму курсу «Хімія і комп’ютер» для студентів закладів 

вищої і загальної середньої освіти. 

Програма підготовки майбутніх учителів хімії до використання 

хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах була 

предметом дослідження Н.А. Прибори [370], О.В. Анічкіної [12]. 

На думку Н.А. Прибори, системотвірним чинником комплексної 

підготовки студентів до використання хімічного експерименту в навчанні 

учнів є спецпрактикум «Техніка і методика хімічного експерименту». У 

дослідженні Н.А. Прибори теоретично обґрунтовано методику підготовки 

майбутніх учителів хімії до використання хімічного експерименту в 

професійній діяльності, що включає мету, зміст і структуру підготовки, 
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методичні засади, умови, методи, засоби, форми організації навчання та 

навчальної діяльності студентів, інструментарій визначення її результатів. 

О.В. Анічкіна пропонує здійснювати професійну підготовку майбутніх 

учителів до проведення навчального хімічного експерименту шляхом 

обґрунтування та розробки змісту, форм, методів та засобів навчання 

нормативних дисциплін «Техніка шкільного хімічного експерименту» та 

«Методика навчання хімії». 

Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної роботи з хімії 

була предметом дослідження Т.С. Івахи [221]. У дослідженні автором 

обґрунтовано готовність студентів до організації позакласної роботи з хімії 

як інтегровану особистісну характеристику, що зумовлюється позитивною 

мотивацією до проведення пізнавальної роботи з учнями в позакласний час, 

яка підкріплена знаннями з методики організації позакласної діяльності 

школярів та практичними уміннями її здійснювати. З метою формування 

готовності майбутніх учителів до зазначеного виду професійної діяльності 

автором розроблено та впроваджено у навчальний процес спецкурс 

«Позакласна робота з хімії». 

У дослідженні О.В. Іващенко розкривається вирішення проблеми 

підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування 

розрахункових задач [230]. Автором теоретично обґрунтовано та розроблено 

технологію підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів 

розв’язування розрахункових задач на основі системного, діяльнісного, 

особистісного підходів та їх поєднання з модульним навчанням і 

рейтингового системного оцінювання результатів підготовки. Удосконалено 

методику організації та проведення практичних занять із дисципліни 

«Методика складання та розв’язування розрахункових задач з хімії». 

Дослідження А.В. Криворучко спрямоване на підготовку майбутнього 

вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів [262]. Автором 

теоретично обґрунтовано та розроблено методику підготовки майбутнього 

вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів у єдності 
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мотиваційно-цільового, змістового, організаційно-процесуального і 

результативно-корегуючого блоків. З метою формування готовності 

студентів до зазначеного виду діяльності розроблено зміст та навчально-

методичний комплекс дисципліни за вибором «Сучасні форми та методи 

оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії». 

Проблема формування дослідницької компетентності майбутнього 

вчителя хімії в системі вищої освіти розкривається у дослідженні Л.В. Бурчак 

[117]. У дослідженні визначено зміст поняття «дослідницька компетентність 

майбутнього вчителя», охарактеризовано його складові та обґрунтовано 

основні етапи його формування (аналітичний, мотиваційний, змістовний, 

організаційно-діяльнісний, завершальний). Розроблено зміст та методичний 

супровід спецкурсу «Підготовка майбутнього вчителя хімії до дослідницької 

діяльності». 

У дослідженні Г.М. Чернобельської [463] методологічно обґрунтовано 

систему методичної підготовки майбутніх учителів хімії в педагогічних 

закладах вищої освіти, основною метою якої є формування фахівця, що 

володіє сучасними методичними знаннями й уміннями, здатного самостійно 

приймати методичні рішення під час навчально-виховного процесу з хімії у 

школі. Основним завданням запропонованої автором системи є підвищення 

якості методичної підготовки учителя хімії шляхом її системної побудови на 

основі ідей послідовного підвищення професійної самостійності  студентів. 

П.Д. Васильєвою на основі синергетичної концепції самоорганізації 

обґрунтовано науково-теоретичні основи  професійно-методичної підготовки 

майбутнього вчителя хімії у виші як самоорганізованої системи. На думку 

автора, модернізація професійно-методичної системи засобами реалізації 

синергетичних ідей має бути спрямована в таких напрямах: оновлення змісту 

хімічної підготовки; проектування системи професійно-методичної 

підготовки учителя хімії; відбір методичних прийомів і засобів, які 

враховують синергетичність процесу навчання хімії та нелінійність розвитку 

мисленнєвих операцій. Запропонований синергетичний підхід до 
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професійно-методичної підготовки учителя хімії у вищому навчальному 

закладі  спрямовано на забезпечення наступності шкільного курсу хімії й 

курсу хімії у вищій школі та посилення методологічної рефлексії 

майбутнього вчителя хімії, допомагаючи йому по-новому осмислити зміст 

хімічних дисциплін і їх впливу на розвиток учнів [120]. 

На думку М.А. Шаталова, одним із методологічних орієнтирів 

модернізації методичної підготовки учителя хімії є організація освітнього 

процесу на основі проблемно-інтегративного підходу. Запропонована 

автором методична система проблемно-інтегративної підготовки студентів 

інтегрує в своєму складі підсистеми цілей і ціннісних орієнтацій, предметно-

методичний міждисциплінарний зміст, діяльність суб’єктів, дидактико-

методичний комплекс, передбачувані освітні результати, управління 

діяльністю і якість підготовки студентів. Важливим компонентом методичної 

системи підготовки майбутнього вчителя хімії є комплекс методичних 

дисциплін, в якому центральне місце займають курси методики навчання 

хімії та сучасних технологій навчання хімії [466]. 

Теоретичні і методичні основи системи формування інформаційно-

методичної компетентності учителя хімії розкриваються у дослідженні 

О.В. Романової [404]. Автором визначено зміст поняття «інформаційно-

методична компетентність учителя хімії» та його компоненти (аналітико-

синтетичний, гностичний, проектувальний, конструктивний, 

комунікативний, управлінський). Обґрунтовано теоретико-методичні основи 

та розроблено методичний апарат курсу «Методика використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні хімії», який є 

інтегруючим компонентом системи формування інформаційно-методичної 

компетентності майбутнього вчителя хімії. 

Проблема формування професійних компетенцій у майбутніх учителів 

хімії з використанням інформаційних технологій була предметом 

дослідження  І.А. Адаєва [5]. У дослідженні розкрита сутнісно-змістова 

характеристика професійних компетенцій майбутніх учителів хімії, визначені 
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критерії і показники, охарактеризовані рівні їх сформованості, розроблено 

модель та визначено педагогічні умови формування професійних 

компетенцій майбутніх учителів хімії з використанням інформаційних 

технологій. Автором розроблено електронний навчальний посібник 

«Професійні компетенції учителя хімії», методичні рекомендації у вигляді 

комплекту тематичних відео-файлів «Уроки хімії в школі» та дистанційний 

курс «Основи професійної діяльності учителя хімії», які є ефективними 

засобами професійної підготовки вчителя хімії.  

У дослідженні І.В. Горєвої [151] розроблені теоретичні основи 

безперервної підготовки студентів хіміко-педагогічних спеціальностей до 

організації й проведення шкільного хімічного експерименту та на цій основі 

створена модель експериментально-методичної підготовки. На думку автора, 

підготовка студентів до організації й проведення шкільного хімічного 

експерименту повинна здійснюватися під час вивчення хімічних дисциплін, 

що має бути невід’ємною складовою, починаючи з першого року навчання,  а 

також при вивченні методичних спецкурсів, які дозволяють пов’язати 

спеціальну хімічну підготовку студентів з методичною. Підготовка студентів 

хіміко-педагогічних спеціальностей до організації й проведення шкільного 

хімічного експерименту має бути безперервною, мати міждисциплінарний 

характер, відображати практичну і професійну спрямованість навчання. 

М.С. Павлова досліджувала методичну підготовку майбутнього 

викладача хімії до роботи у сільській школі в умовах класичного 

університету [346]. На думку автора, однією з основних методичних умов є 

розробка і впровадження у навчальний процес спецкурсу «Техніка і методика 

шкільного хімічного експерименту», реалізація якого передбачає 

удосконалення методичних знань і умінь, підвищення мотивації учіння 

студентів. 

У дослідженні Т.А. Боровських розглядається проблема пропедевтики 

методичної підготовки майбутніх учителів хімії на першому курсі 

педагогічного закладу вищої освіти [40]. На думку автора, формування 
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системи безперервної поетапної методичної підготовки майбутнього вчителя 

хімії, яка розпочинається з першого курсу, в поєднанні з фундаментальною 

хімічною підготовкою створюють умови для більш успішного розвитку 

професійних умінь, сприяють цілісній, системній підготовці студентів до 

професійно-методичної діяльності. Автор зазначає, що для успішного 

формування професійних умінь майбутніх учителів хімії в галузі техніки і 

методики проведення хімічного експерименту необхідно здійснювати 

методичну пропедевтику в умовах інтегрованого практикуму із загальної та 

неорганічної хімії на першому курсі. 

Проблема методичної підготовки студентів педагогічних вишів в 

процесі вивчення курсу біохімії розкривається у дослідженні 

О.В. Александрової [10]. Запропонована автором теоретична модель процесу 

навчання біохімії полягає в поєднанні спеціально-наукової й методичної 

підготовки студентів, що передбачає розв’язування модельних проблемних 

ситуацій і завдань методичного характеру, які дозволяють одночасно з 

засвоєнням біохімічного змісту розвивати методичні уміння студентів.  

Проблема формування готовності майбутніх учителів до роботи з 

обдарованими учнями профільних класів розкривається у дослідженні 

К.В. Пажитнєвої [347]. З цією метою автором розроблено спецкурс 

«Психолого-педагогічні основи викладання хімії обдарованим учням 

профільних класів», з’ясовано сутність поняття «готовність майбутнього 

учителя хімії до роботи з обдарованими учнями профільних класів», 

визначено структуру компоненти, критерії та рівні готовності майбутнього 

вчителя хімії до зазначеного виду діяльності. 

Актуальним для нашого наукового пошуку є дослідження білоруського 

вченого Є.Я. Аршанського [18, 19], який вивчав проблему методичної 

підготовки майбутніх учителів хімії до роботи у профільній школі. 

Кандидатська дисертація Є.Я. Аршанського [18] спрямована на розробку 

системи підготовки учителя хімії до роботи в класах гуманітарного профілю. 

З цією метою автором теоретично обґрунтовано та розроблено спецкурс 
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«Система роботи учителя хімії в класах гуманітарного профілю», який 

передбачає розгляд принципів добору змісту гуманітарного курсу хімії та 

формування на його основі в учнів класів гуманітарного профілю уявлень 

про хімію як частину загальної культури, а також найбільш ефективні форми, 

методи і засоби навчально-пізнавальної діяльності учнів-гуманітаріїв. 

У докторській дисертації Є.Я. Аршанський [19] теоретично 

обґрунтовує та розробляє концепцію неперервної хіміко-методичної 

підготовки в системі «профільний клас – педвуз – профільний клас». 

Створена автором система неперервної методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії, включає поетапне, послідовне формування у них хіміко-

методичних знань і умінь на різних етапах навчання в ході одержання 

педагогічної професії. Вона реалізується за рахунок викладання 

пропедевтичного елективного курсу «Вступ до методики навчання хімії» на 

етапі профільного навчання у класах педагогічного профілю в 

загальноосвітній школі та хімічних дисциплін, курсу «Методика навчання 

хімії», а також спецкурсу «Система роботи учителя хімії в класах різного 

профілю» на етапі навчання в педагогічному університеті. Автором також 

розкрито психолого-педагогічні аспекти профільної диференціації навчання 

хімії в світлі ідей неперервності освіти, методичні особливості моделювання 

шкільних курсів хімії для класів різного профілю, структуру та зміст 

професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя хімії в 

педагогічному виші. 

Проблема формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутнього вчителя хімії розкривається у дослідженні білоруського вченого 

О.О. Бєлохвостова [40]. Автором на основі системно-структурного, 

інтегративного, компетентнісного, культурологічного і особистісно-

діяльнісного підходів створена компетентнісно орієнтована модель системи 

методичної підготовки майбутнього вчителя хімії до роботи в умовах 

інформатизації освіти, яка передбачає послідовне формування у студентів 

інформаційно-комунікаційної компетентності на базовому, предметно-
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спеціальному та предметно-методичному рівнях. Системотвірним 

компонентом цієї системи є методичний спецкурс «Електронні засоби 

навчання хімії: розробка і методика використання». 

Аналізуючи досвід підготовки майбутнього вчителя хімії у Республіці 

Польща, зазначаємо, що в усіх університетах, які здійснюють підготовку 

студентів за напрямом «Хімія» з одержанням кваліфікації вчителя, є кафедри 

(відділи) дидактики хімії. Спектр методичних дисциплін, які забезпечують 

підготовку вчителя хімії, у різних вишах неоднаковий. Наприклад, у 

Ягелонському університеті в Кракові викладаються дисципліни: дидактика 

хімії, техніка дидактичного експерименту, інформаційно-комунікаційні 

технології навчання хімії [507], а в Університеті імені Адама Міцкевича в 

Познані майбутні учителі хімії опановують такі дисципліни: безпека в 

шкільній хімічній лабораторії, дидактика хімії, хімічний експеримент, методи 

навчання хімії, дидактичні засоби навчання хімії [508]. Хочемо зазначити, що 

навчальна дисципліна «Дидактика хімії» має на меті в основному 

формування загально-методичних  знань студентів і не передбачає засвоєння 

студентами методики вивчення конкретних хімічних понять, що заплановано 

навчальними програмами з методики навчання хімії в Україні. 

Польський учений Рішард Гмох досліджував проблему 

комп’ютеризації психолого-методичної підготовки учителя хімії у 

педагогічних вишах Польщі [149]. 

Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів хімії у Словацькій 

республіці розкриваються у наукових публікаціях як словацьких вчених  

(М. Ганайови, Р. Оросової), так і українських (В.І. Старости, В.В. Старости) 

[428, 502, 503]. 

Підготовка майбутніх учителів у навчальних закладах Словацької 

Республіки здійснюється у два етапи: перший етап – бакалаврський рівень 

(три роки), під час якого відбувається вивчення професійно орієнтованих та 

деяких суспільно-гуманітарних дисциплін; другий етап – магістерська 

підготовка (два роки), під час якої, власне, і відбувається методична 
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підготовка майбутніх учителів хімії. Наприклад, при підготовці майбутніх 

учителів хімії на другому рівні у Кошицькому університеті імені Павла 

Йозефа Шафарика студенти вивчають такі дисципліни: дидактика хімії, нові 

тенденції навчання хімії, інформаційно-комунікаційні технології навчання 

хімії, спеціальний практикум шкільних дослідів [428]. 

Проблема підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін, зокрема, і хімії, в Угорщині була предметом дослідження 

Є.І. Боркача [103].  Підготовка фахівців природничо-математичного напряму 

у закладах вищої освіти Угорщини здійснюється за трьома спеціалізаціями: 

академічною, прикладною та вчительською. Спеціалізація обирається 

студентами наприкінці другого семестру навчання. Для обрання студентом 

вчительської спеціалізації в нього не може бути жодної незадовільної оцінки, 

особливо із предметів, які реалізують додаткову вчительську спеціалізацію. 

Якщо незадовільні оцінки у студента наявні, тоді він далі навчається за 

програмою основної спеціальності й здобуває звання бакалавра, однак при 

цьому втрачає можливість подальшого навчання за магістерською 

програмою підготовки вчителя. Отже, основна підготовка вчителя 

відбувається на рівні магістерської підготовки, аналогічно тому, як і в 

Словацькій республіці [104].  

Навчальний план підготовки бакалаврів хімії Ньіредьгазського 

інституту поділений на дві частини (перша передбачає підготовку бакалавра, 

а друга підготовку зі спеціалізації, в тому числі й вчительської) та 

складається з обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін. Підготовка 

вчителя хімії в Угорщині поєднується зі спеціалізацією, здебільшого це – 

біологія або фізика [105]. 

Питання підготовки майбутніх учителів хімії у Республіці В’єтнам 

розкривається у дослідженнях Нгуен Кионг [324] та Фунг Куон Вьет [453]. 

Нгуен Клонг теоретично обґрунтував і розробив концепцію неперервної 

методичної підготовки учителя хімії. Фунг Куон Вьет розробив методичні 

основи комплексного використання технічних засобів навчання під час 
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підготовки майбутніх учителів хімії. На думку автора, використання 

технічних засобів навчання є одним із факторів інтенсифікації професійної 

підготовки учителя хімії. Розроблений і впроваджений у практику навчання 

педагогічних вишів В’єтнаму факультативний курс з комплексного 

використання засобів інформаційних технологій сприяє формуванню 

професійних знань й умінь студентів з відбору і структурування навчальної 

інформації, організації діяльності учнів на уроці, проведення контролю і 

корекції знань. 

На основі проведеного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

робимо висновок, що проблема підготовки майбутніх учителів хімії 

достатньо широко досліджується в педагогічній науці, отже, є соціально 

важливою та актуальною. Але у вітчизняній теорії та методиці навчання хімії 

недостатньо досліджень, які стосуються методичної підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти. В роботах закордонних авторів представлено більш ґрунтовний аналіз 

підготовки вчителя хімії до реалізації навчального процесу в умовах 

профільної школи, і, безперечно, визначено важливі для теорії і методики 

навчання концептуальні орієнтири. Проте зміст закордонних досліджень не 

може надати вичерпного вирішення проблеми підготовки майбутнього 

вчителя хімії до профільного навчання в сучасних умовах української 

освітньої системи в силу об’єктивно існуючих відмінностей в структурі, 

освітньо-методологічному та державно-нормативному забезпеченні 

функціонування як старшої школи, так і вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку вчителя. Сукупність психолого-педагогічних, 

дидактичних та науково-методичних знань, що накопичені в проаналізованих 

роботах вчених-методистів, склала теоретичну базу обґрунтування 

методичної системи підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів  закладів загальної середньої освіти України. 
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2.3. Готовність студентів до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти як результат професійної підготовки 

 

Дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, а також формування 

їх готовності до зазначеного виду діяльності передбачає з’ясування сутності 

понять «готовність», «готовність до педагогічної діяльності» та «готовність 

вчителя до профільного навчання». 

У психолого-педагогічній та філософській літературі під готовністю 

розуміють: «стан … бажання зробити що-небудь» [439, с. 257]; «внутрішню 

налаштованість на конкретну поведінку для виконання певних завдань, 

установку на активні і доцільні дії» [202, с. 337-338]; «озброєність людини 

необхідними для успішного виконання дій знаннями, вміннями та навичками, 

що забезпечують навчальну реалізацію програми дій у відповідь на появу 

певного сигналу» [451, с. 97]; «специфічний стан, який виникає в суб’єкта 

внаслідок наявності якої-небудь потреби і ситуації її задоволення» [445, 

с.62]; «внутрішня якість особистості, в якій виражено її прихильність до 

здійснення діяльності, а також ступінь засвоєння нею елементів, відповідного 

соціального досвіду та здатність використовувати цей досвід у професійній 

діяльності» [397, c. 44]; «цілісне особистісне динамічне утворення, придбане 

в результаті спеціального навчання, яке включає в свою структуру 

взаємопов’язані елементи: науково-теоретичний, практичний та 

психологічний» [108, c. 32]; «інтегративну якість особистості, що 

виявляється в діалектичній єдності всіх структурних компонентів, 

властивостей, зв’язків і відносин» [136, с. 9.]; «складне особистісне 

утворення, багатокомпонентну систему, сукупність компонентів якої надає 

особистості змогу виконувати конкретну роботу [310, с. 48]. 

Причину існування різноманітних підходів до тлумачення категорії 

«готовність» в науково-методичній літературі слід пояснити, на нашу думку, 

тим, яку педагогічну мету переслідували ті чи інші дослідники в залежності 
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від предмету свого дослідження.  

Проблема готовності до педагогічної діяльності є об’єктом наукового 

пошуку багатьох дослідників, таких як: І.В. Гавриш [136], К.М. Дурай-

Новакова [200, 201], М.І. Дьяченко [202, 203], Л.А. Кандибович [202, 203], 

А.Й. Капська [238], Л.В. Кондрашова [250], А.Ф. Линенко [279], 

В.О. Сластьонін [419] та інші. 

Поняття «готовність до педагогічної діяльності» розглядається у різних 

аспектах. Так, К.М. Дурай-Новакова під поняттям «професійна готовність до 

педагогічної діяльності» розуміє «складне структурне утворення, 

центральним ядром якого є позитивні установки, мотиви та засвоєні цінності 

учительської професії» [201, с. 229]. На думку автора, показниками 

професійної готовності до педагогічної діяльності є відповідне змістове 

наповнення потреб і мотивів педагогічної діяльності, рівень знань про 

сутність професії; ступінь усвідомлення відповідальності за результати 

педагогічної діяльності; рівень мобілізації і активізації знань, умінь та 

навиків, а також професійно значущих властивостей особистості; якість 

соціальних установок на педагогічну діяльність, рівень стабільності 

професійних інтересів [201]. 

Готовність до педагогічної діяльності, на думку В.О. Сластьоніна, 

являє собою єдність теоретичної, психологічної і практичної підготовки. 

Складовими готовності є професійна придатність особистості та 

підготовленість до педагогічної діяльності. Перша передбачає сукупність 

індивідуальних особливостей людини, здібностей і характерологічних рис, 

суттєвих для успішного професійного спілкування і діяльності, а також 

відсутність показників, які унеможливлюють участь людини в процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Друга включає в себе знання, вміння і 

навички, набуті в процесі професійної підготовки [419, с. 62]. Автор вважає, 

що професійна готовність складається з двох компонентів: мотиваційно-

ціннісного (особистісного) та виконавського (процесуального).  

А.Ф. Линенко розглядає готовність як інтегроване особистісне 
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утворення, що характеризується образно прогнозованою активністю 

особистості під час введення в діяльність. Автор виділяє такі прояви 

готовності, як позитивне ставлення до праці вчителя, певний рівень 

оволодіння педагогічними знаннями, уміннями і навичками, самостійність у 

розв’язанні професійних педагогічних задач, моральні якості особистості, 

розвиток педагогічних здібностей, наявність професійно-педагогічної 

зорієнтованості особистості [280]. 

На думку Л.В. Кондрашової, готовність до педагогічної діяльності ‒ це 

«складне особистісне утворення, що містить ідейно-моральні та професійно-

педагогічні погляди та переконання, професійну спрямованість психічних 

процесів, володіння собою, педагогічний оптимізм, налаштованість на 

педагогічну працю, здатність до подолання труднощів, до самооцінки 

результатів даної праці, потребу в професійному самовихованні, що 

забезпечить високі результати педагогічної праці» [250, с. 13]. 

В.А. Волкова та О.О. Хромишева визначають готовність студентів до 

педагогічної діяльності «і як психічний стан, і як якість особистості, як 

особливе особистісне утворення, що припускає наявність мотиваційно-

ціннісного відношення до майбутньої професійної діяльності, вираженість 

професійно важливих якостей особистості, а також володіння знаннями і 

уміннями в галузі освіти» [131, с. 324]. 

У вітчизняних дисертаційних дослідженнях, присвячених професійній 

підготовці майбутніх учителів хімії, науковці Т.С. Іваха [221], О.В. Іващенко 

[230], Н.А. Прибора [370], А.В. Криворучко [262] розкривають зміст поняття 

«готовності до певного виду педагогічної діяльності». 

Т.С. Іваха під поняттям «готовність до організації  позакласної роботи з 

хімії» розуміє «інтегративну особистісну характеристику студентів, яка 

виявляється в стійкому бажанні займатися позакласною роботою, прагненні 

до постійного позакласного спілкування з учнями, ґрунтовному оволодінні 

методикою організації діяльності школярів з предмету в позакласний час та 

уміннями здійснювати її практично» [221, с.56].  
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О.В. Іващенко визначає «готовність майбутніх учителів хімії до 

навчання учнів розв’язування розрахункових задач як цілісну, стійку, 

полікомпонентну якість особистості, що включає фундаментальні, теоретико-

практичні та методичні знання, фахові та психолого-педагогічні уміння і 

навички, формування яких відбувається за наявності позитивної мотивації до 

досліджуваного виду діяльності» [230, c.9]. 

Під готовністю майбутнього вчителя до використання хімічного 

експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах Н.А. Прибора розуміє 

«інтегровану характеристику майбутніх учителів хімії, що виявляється в 

стійкому бажанні систематично організовувати і використовувати різні види 

експерименту на заняттях і в позаурочний час, прагненні до постійного 

вдосконалення експериментальних умінь, ґрунтовних знаннях з техніки 

хімічного експерименту, оволодінні методикою його використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» [370,с.7].  

А.В. Криворучко під готовністю майбутнього вчителя хімії до 

оцінювання навчальних досягнень учнів розуміє «особливий особистісний 

стан, що передбачає наявність у студента позитивних мотивів, ціннісного 

ставлення до оцінювальної діяльності, володіння знаннями, уміннями та 

досвідом, що забезпечують якісну організацію та здійснення оцінювання 

навчальних досягнень учнів» [262, с. 62]. 

Перед тим як сформулювати поняття «готовність майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії», з’ясуємо, що взагалі розуміють під 

готовністю майбутніх учителів до профільного навчання. 

На думку С.В. Мантуленко, готовність майбутніх учителів до 

профільного навчання ‒ «складне особистісне утворення індивідуально-

психологічних якостей особистості, професійно-педагогічних знань, умінь, 

детермінованих специфікою профільного навчання, що визначають здатність 

до здійснення успішної діяльності у профільних закладах освіти [301, с. 104]. 

А.Л. Федорчук під готовністю вчителя до профільного навчання 

розуміє «складне утворення, що включає систему фахових, психолого-
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педагогічних та методичних знань, умінь та навичок організації навчальної 

діяльності учнів, що формується на основі усвідомлення мотивів та потреб у 

даній діяльності, залежить від розвитку та поєднання необхідних умов для 

професійного становлення вчителя … щодо здійснення професійно-

педагогічної діяльності» [449, с. 139].  

І.І. Сотніченко визначає готовність вчителя до профільного навчання 

старшокласників  «як складну, динамічну якість особистості педагога, яка 

характеризується певним рівнем сформованості і функціонуванням в єдності 

мотиваційно-вольового, когнітивно-методичного, операційно-технологіч-

ного, комунікативно-організаційного, оцінно-рефлексивного компонентів, 

що визначає рівень підготовленості вчителя до здійснення профільного 

навчання [423, с. 59].  

Т.Г. Гуцан під готовністю до професійної діяльності майбутнього 

вчителя в умовах профільного навчання розуміє «комплексне особистісне 

новоутворення, детерміноване специфікою профільного навчання, що 

характеризується внутрішньою структурою і зумовлене педагогічними 

умовами професійної підготовки у закладах вищої освіти» [170, с.170].  

М. А. Пайкуш під готовністю вчителя до профільного навчання розуміє 

«єдність видів його професійної діяльності, які забезпечують реалізацію і 

якість профільного навчання в загальноосвітніх закладах» [348, с.185]. Автор 

виділяє такі компоненти готовності вчителя до профільного навчання: 

мотиваційно-цільовий, інформаційно-змістовий, операційно-діяльнісний, 

оцінно-коректуючий.  

К.В. Пажитнєва під готовністю майбутнього вчителя хімії до роботи з 

одарованими учнями профільних класів розуміє «інтегроване професійно-

особистісне утворення, яке включає в себе потребу в роботі з обдарованими 

учнями, наявність теоретичних знань про сутність і специфіку обдарованості 

школярів в галузі хімії, про методи їх діагностики, уміння діагностувати 

обдарованість, організовувати педагогічний процес з використанням 

інноваційних технологій навчання хімії обдарованих школярів, творчі 
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здібності, емоційну стабільність» [347, с. 9]. 

Отже, на основі вищесказаного робимо висновок, що існують різні 

підходи до трактування готовності вчителя до профільного навчання. По-

перше, готовність до профільного навчання розглядають як стан особистості, 

якість якої зумовлена стійкими мотивами та її психологічними 

особливостями; по-друге, як динамічну структуру, яка має компоненти 

(мотиваційний, змістовий, процесуальний); по-третє, як відповідність 

особистості вимогам певної професійної діяльності і можливості її реалізації.  

На нашу думку, формування готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти ‒ це 

складний динамічний процес, який потребує створення відповідних умов 

організації освітньої діяльності здобувачів вищої освіти упродовж всього 

періоду навчання в закладі вищої освіти і має реалізуватися під час вивчення 

усіх навчальних дисциплін і видів практичної підготовки, визначених 

навчальним планом.  

Ми повністю погоджуємося з думкою О.Г. Ярошенко, яка зазначає, що 

«перед кожним викладачем вищої школи постає необхідність максимально 

використати можливості змісту навчальної дисципліни та методики його 

вивчення задля формування у студентів готовності до професійної 

діяльності, яка є особистісною якістю, що характеризується гностичним, 

конструктивним, організаційним, діагностичним і надважливим комуніка-

тивним компонентом професійно-практичної підготовки» [489, с. 60]. 

Отже, готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти розглядаємо як складне, інтегроване 

структурне утворення особистості, що включає фундаментальні хімічні, 

психолого-педагогічні, методичні знання, уміння та навички, сукупність 

переконань, мотивів і потреб, емоційно-вольових якостей, які необхідні для 

навчання хімії учнів старшої профільної школи. 
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2.4. Компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти 

 

Важливою умовою впровадження допрофільної підготовки та 

профільного навчання у закладах загальної середньої освіти є підготовка 

вчителів, здатних до педагогічної діяльності в сучасних умовах. Якість і 

ефективність освітньої діяльності залежить від багатьох факторів, одним з 

яких є професійна готовність вчителя, яка розглядається як обов’язкова 

передумова успішного виконання будь-якого виду педагогічної діяльності. 

Відтак, ефективна реалізація Концепції профільного навчання [251] 

неможлива без визначення компонентів, критеріїв, показників і рівнів 

сформованості готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти і є одним із важливих завдань 

дидактики вищої школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що готовність 

вчителя до професійної діяльності є актуальною проблемою сучасної 

педагогічної науки, проте єдиного підходу до визначення її структури та 

критеріїв сформованості серед дослідників немає.  

На основі аналізу дисертаційних досліджень, які стосуються фахової 

підготовки майбутніх учителів хімії, було з’ясовано, що у структурі їх 

готовності до певного виду професійної діяльності автори виділяють різну 

кількість та різні види компонентів: мотиваційний, змістовий та 

процесуальний (Т.С. Іваха [221], О.В. Іващенко [230], Н.А. Прибора [370]); 

мотиваційний, знаннєвий та діяльнісний (О.В. Анічкіна [12]); мотиваційно-

ціннісний, когнітивний та діяльнісний (Л.В. Бурчак [117]); мотиваційно-

потребнісний, когнітивний, діяльнісний та рефлексивний (А.В. Криворучко 

[262]) тощо.  

У структурі готовності майбутніх учителів різних загальноосвітніх 

предметів до роботи у профільній школі дослідниками виокремлюється 
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також різна кількість компонентів: мотиваційно-вольовий, когнітивно-

методичний, операційно-технологічний, комунікативно-організаційний та 

самооцінно-рефлексивний (В.В. Оніпко [338], І.І. Сотніченко [422]); 

мотиваційний, діяльністно-орієнтаційний, рефлексивний (М.А. Пригодій 

[371]); мотиваційно-цільовий, інформаційно-когнітивний, операційно-

діяльнісний, оцінно-корегуючий (М.А. Пайкуш [348]); мотиваційний, 

емоційно-вольовий, орієнтувальний, пізнавальний, діяльнісний, оцінний 

(Т.Г. Гуцан [170]); мотиваційний, когнітивний, операційний (Л.Я. Зеня [219]); 

мотиваційно-ціннісний, інформаційно-пізнавальний, діяльнісно-

технологічний, емоційно-вольовий, рефлексивно-креативний (С.В. 

Мантуленко [300]) тощо. 

Отже, на даному етапі розвитку педагогіки вищої школи відсутні 

дослідження, які б характеризували готовність майбутніх учителів хімії до 

роботи у старшій профільній школі. 

На основі відомих у вітчизняній педагогічній науці підходів із 

визначення структури готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності ми виділяємо такі компоненти готовності майбутніх вчителів хімії 

до профільного навчання учнів закладів загальної середньої освіти: 

мотиваційний, змістовий, процесуальний та рефлексивний.  

Мотиваційний компонент готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти включає в себе 

усвідомлення значущості організації профільного навчання у старшій школі, 

позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності в умовах профіль-

ного навчання, стійке прагнення до опанування методичним арсеналом 

зазначеного виду діяльності, бажання вдосконалювати знання й уміння, 

необхідні для успішної професійної діяльності в старшій профільній школі. 

Змістовий компонент готовності майбутніх учителів до досліджуваної 

складової професійної діяльності передбачає володіння наступними 

ґрунтовними знаннями: хімії; загальної методики навчання хімії; 

теоретичних основ організації профільного навчання у старшій школі та 
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допрофільної підготовки учнів основної школи; особливостей організації 

профільного навчання хімії учнів у класах різного профілю з урахуванням їх 

психофізіологічних особливостей та профільного навчання у закладах 

середньої освіти сільської місцевості; структури та змісту програм і 

підручників з хімії для старшої школи; методики навчання хімії на різних 

рівнях; методики формування хімічних понять про неорганічні й органічні 

речовини у профільних класах та класах з поглибленим вивчення предмету; 

підходів до розроблення навчальних програм курсів за вибором з хімії та їх 

проведення на етапі допрофільної підготовки та профільного навчання; 

методики викладання спеціальних курсів з хімії у класах з поглибленим 

вивченням предмету; особливостей організації інформаційної та 

профорієнтаційної роботи з учнями та їх батьками. 

Процесуальний компонент готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти включає 

в себе уміння та навички: організації допрофільної підготовки та 

профільного навчання; конструювання змісту профільного навчання хімії у 

сільській школі на основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення 

предмету; добору варіативної складової курсу хімії для класів різного 

профілю; врахування психофізіологічних особливостей учнів класів різного 

профілю під час організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності; 

ефективного використання форм, методів і засобів навчання хімії у старшій 

профільній школі; розробки та використання у навчальному процесі хімічних 

задач та хімічного експерименту з варіативною складовою; конструювання та 

проведення різних типів уроків хімії з варіативною складовою у 

різнопрофільних класах; використання рівневого підходу до формування в 

учнів знань про неорганічні та органічні речовини, навичок з розв’язування 

хімічних задач та проведення хімічного експерименту; складання навчальних 

програм курсів за вибором для допрофільної підготовки учнів основної 

школи та профільного навчання; проведення експертизи навчальних програм 

курсів за вибором; організації навчально-пізнавальної діяльність учнів під 
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час вивчення курсів за вибором та здійснення контролю їх навчальних 

досягнень; викладання спеціальних курсів з хімії у класах з поглибленим 

вивченням предмету; проведення інформаційної та профорієнтаційної роботи 

тощо. 

Важливим і необхідним компонентом у структурі готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти є рефлексивний компонент, який характеризується: сформованістю у 

педагогічного працівника умінь аналізувати освітній процес з хімії у старшій 

профільній школі та його результати; здатністю аналізувати й оцінювати 

результати власної професійної діяльності у профільній школі; наявністю 

рефлексивних здібностей та умінь самодіагностики, самокорекції, 

самоаналізу,  саморегуляції тощо. 

Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

закладів середньої освіти також вимагає визначення критеріїв та показників 

сформованості готовності педагогів до вищезазначеного виду діяльності.  

У психолого-педагогічній та науково-методичній літературі знаходимо 

різні трактування поняття «критерій»: «підстава для оцінки, визначення або 

класифікації чогось» [328, с. 7]; «ознака, на підставі якої дається оцінка 

якого-небудь явища, дії» [391, с.163]; «ознака, на основі якої оцінюється 

певна якість особистості» [482, с. 450]; «стандарт, який допомагає оцінити, 

порівняти педагогічне явище або процес з еталоном» [119, с. 51]; «ознака, 

оцінка досліджуваного об’єкта, процесу, явища, що визначає рівень його 

сформованості» [417, с. 99]. 

Отже, на основі вищесказаного можна зробити висновок, що критерій ‒ 

це певна сукупність ознак, які використовуються з метою оцінки певного 

процесу або явища. 

Ми також погоджуємося з думкою О.В. Іващенко [230], яка зазначає, 

що критеріями готовності є такі розпізнавальні її ознаки, на основі яких 

оцінюється ступінь її сформованості, й вони мають відповідати компонентам 
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готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти.  

При доборі критеріїв готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти нами враховувалися 

вимоги до критерію, запропоновані В.П. Беспальком:  

1) критерій має бути адекватним явищу, яке виміряє;  

2) критерій повинен відображатись у вигляді числа;  

3) критерій повинен бути простим [42]. 

Відповідно до компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти нами 

визначено наступні критерії їх визначення. Критерієм сформованості 

мотиваційного компоненту було визначено ціннісне усвідомлення та 

сформованість мотивації до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти. З метою визначення змістового компоненту було 

запропоновано критерій володіння знаннями з методики навчання хімії у 

старшій профільній школі. Критерієм визначення процесуального 

компоненту готовності було обрано здатність (уміння та навички) студентів 

до організації навчальної діяльності з хімії учнів старшої профільної школи з 

урахуванням профілю їх навчання. Для виявлення рефлексивного компоненту 

готовності критерієм є уміння самоаналізу власних дій щодо організації 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Отже, описані критерії визначення готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

показують сутнісні зміни оцінюваного явища і являють собою необхідний 

інструмент її оцінки, але самі вони не є оцінкою, тому потребують 

обґрунтування певних показників, які саме і виступають оцінкою розвитку 

зміни досліджуваного процесу чи явища. 

Під поняттям «показник» у наукових дослідженнях розуміють: 

«конкретний і типовий прояв однієї із суттєвих сторін критерію, за 

допомогою якого можна дослідити наявність якості та судити про рівень її 
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розвитку» [312, с. 5]; «кількісну та якісну характеристику сформованості 

ознак, які вивчаються та вимірюються» [245, с. 122]; «конкретний вимірник 

критерію, що робить його доступним для спостереження, обліку й 

фіксування» [13, с. 4].  

Ми погоджуємося з думкою Г.М. Олійник, яка стверджує, що поняття 

«критерій» за своєю сутністю є більш широким, ніж показник, і може 

розкриватися як через один, так і через цілу систему показників. Автор 

зазначає, що від вдалого вибору показника залежить повнота та об’єктивність 

обраного критерію [336]. 

При доборі відповідних показників оцінювання готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти було враховано вимоги, визначені у дослідженні [369]:  

1) чіткість змісту показників, можливість їх вимірювання;  

2) системність показників, що повинна забезпечувати найбільш повну 

характеристику досліджуваного процесу, бути гнучкою, адаптивною, 

здатною відобразити всі можливі зміни об’єкта;  

3) результативність та ефективність показників.  

Отже, до кожного критерію вимірювання готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії було обрано по-одному показнику. 

Відповідно, з метою оцінювання критерію «ціннісне усвідомлення та 

сформованість мотивації до профільного навчання хімії учнів закладів 

середньої освіти» було обрано коефіцієнт сформованості мотиву до 

профільного навчання хімії учнів старшої школи. Оцінювання критерію 

«володіння знаннями з методики навчання хімії у старшій профільній школі» 

проводили за коефіцієнтом засвоєння знань студентами з методики навчання 

хімії у старшій профільній школі. Здатність (уміння та навички) студентів до 

організації навчальної діяльності з хімії учнів старшої профільної школи з 

урахуванням профілю їх навчання визначали за допомогою коефіцієнту 

сформованості умінь майбутніх учителів щодо організації профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Показник «рівень 
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сформованості умінь самоаналізу та аналізу діяльності інших» було 

використано з метою оцінювання критерію «уміння самоаналізу власних дій 

щодо організації профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти». 

Виділені нами компоненти, критерії та показники формування 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти наведені в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

Компонент 

готовності 

Критерій 

готовності 

Показник 

готовності 

Мотиваційний 

рівень мотивації до 

профільного навчання хімії 

учнів закладів середньої 

освіти 

коефіцієнт сформованості 

мотивації до профільного 

навчання хімії учнів 

старшої школи 

Змістовий 

повнота знань з методики 

навчання хімії у старшій 

профільній школі  

коефіцієнт засвоєння 

знань студентів з 

методики навчання хімії у 

старшій профільній школі 

Процесуальний 

здатність (уміння та навички) 

студентів до організації 

навчальної діяльності з хімії 

учнів старшої профільної 

школи з урахуванням 

профілю їх навчання 

коефіцієнт сформованості 

умінь організації 

профільного навчання 

хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти 

Рефлексивний 

здатність до самоаналізу 

власних дій щодо організації 

профільного навчання хімії 

коефіцієнт сформованості 

рефлексивних умінь 
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На основі визначених критеріїв та показників, на нашу думку, доцільно 

виділити чотири рівні сформованості готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти: 

елементарний, репродуктивний, продуктивний та творчий.  

Елементарний рівень сформованості готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти ми 

визначили як такий, за якого студенти: байдуже ставляться до зазначеного 

виду діяльності, не усвідомлюють значення та необхідності допрофільної 

підготовки і профільного навчання; мають поверхневі знання з теоретичних 

основ організації допрофільної підготовки та профільного навчання, 

методики навчання хімії у класах різних профілів на рівні стандарту, 

академічному і профільному рівнях; при організації пізнавальної діяльності 

учнів не враховують їх психофізіологічні особливості, не використовують 

дидактичні можливості варіативної складової курсу хімії; при написані 

планів-конспектів уроків користуються готовими розробками, запозиченими 

з літературних джерел, не вдаються до розробки та проведення курсів за 

вибором з хімії; не вміють аналізувати власну професійну діяльність. 

Репродуктивний рівень сформованості готовності вчителя до 

профільного навчання хімії характеризується: позитивно-пасивним 

ставленням до зазначеного виду діяльності, недостатнім усвідомленням 

значення та необхідності допрофільної підготовки і профільного навчання; 

фрагментарними та несистематичними знаннями з теоретичних основ 

організації допрофільної підготовки та профільного навчання, методики 

навчання хімії у старшій профільній школі; лише епізодичним врахуванням 

психофізіологічних особливостей учнів при організації їх пізнавальної 

діяльності, недостатнім використанням дидактичних можливостей 

варіативної складової курсу хімії; при написанні планів-конспектів уроків 

використанням фрагментів готових розробок, запозичених з літературних 

джерел; частковою розробкою та проведенням курсів за вибором з хімії; 

лише частковим аналізом власної професійної діяльності (іноді може виявити 
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допущені помилки й недоліки, не відчуває потреби в самовдосконаленні, має 

завищену самооцінку щодо оцінки власної готовності). 

Продуктивний рівень сформованості готовності характеризується: 

позитивним ставленням до зазначеного виду діяльності, усвідомленням 

значення та необхідності допрофільної підготовки і профільного навчання; 

володінням на достатньому рівні знаннями з теоретичних основ організації 

допрофільної підготовки та профільного навчання, методики навчання хімії у 

старшій профільній школі; врахуванням психофізіологічних особливостей 

учнів при організації їх пізнавальної діяльності; майже повним 

використанням дидактичних можливостей варіативної складової курсу хімії; 

здатністю до умілого поєднання форм, методів та засобів навчання під час 

проведення різних типів навчальних занять; вмінням самостійного складання 

планів-конспектів уроків; здатністю до розробки та проведення курсів за 

вибором та спецкурсів з хімії; здатністю аналізувати власну професійну 

діяльність з урахуванням специфіки роботи у різнопрофільних класах, 

наявністю потреби в самовдосконаленні та самоосвіті, адекватною оцінкою 

власної професійної готовності. 

Творчий рівень сформованості готовності майбутніх учителів хімії до 

роботи у профільній школі визначається: стійким позитивним ставленням до 

вищезазначеного виду діяльності, усвідомленням значення та необхідності 

допрофільної підготовки і профільного навчання; високим рівнем знань з 

теоретичних основ організації допрофільної підготовки та профільного 

навчання, методики навчання хімії у старшій профільній школі; підвищеним 

інтересом до професійної діяльності; врахуванням психофізіологічних 

особливостей учнів при організації їх пізнавальної діяльності; використанням 

у повній мірі дидактичних можливостей варіативної складової курсу хімії; 

творчим підходом при проведенні різних типів навчальних занять, умілим 

поєднанням форм, методів, засобів навчання та інноваційних педагогічних 

технологій; високим рівнем самостійності та творчим підходом при 

написанні планів-конспектів уроків; вмінням розробки навчальних програм, 
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методичного забезпечення та проведення на високому рівні курсів за 

вибором та спецкурсів з хімії; умінням прогнозувати та передбачати 

результати своєї діяльності, здатністю аналізувати власну професійну 

діяльність з урахуванням специфіки роботи у різнопрофільних класах, 

наявністю потреби в самовдосконаленні та самоосвіті, об’єктивною оцінкою 

власної професійної готовності до роботи у старшій профільній школі. 

Отже, визначені нами компоненти, критерії, показники та рівні дають 

змогу оцінити готовність майбутніх учителів хімії до роботи у старшій 

профільній школі та вплинути на її якість в ході професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти у педагогічних вишах. 

 

 

 

Висновки до другого розділу  

1. Аналіз нормативних державних документів показав, що 

нормативно-правовою базою підготовки педагогічних кадрів, зокрема і 

вчителів хімії, в Україні є закони «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

загальну середню освіту» та низка інших нормативних актів, державних 

програм і концепцій. Підготовка майбутніх учителів хімії у закладах вищої 

освіти України відповідно до Закону «Про вищу освіту» відбувається за 

двома ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 

014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. Вимоги до 

змісту та результатів освітньої діяльності за кожною спеціальністю визначає 

стандарт вищої освіти, на основі якого заклади вищої освіти розробляють 

освітньо-професійну програму. З метою приведення у відповідність 

професійної підготовки майбутніх учителів до сучасних вимог 

компетентнісного підходу було розроблено освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів вищої освіти рівнів «бакалавр» і «магістр» для 

спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка та підготовлено відповідні навчальні плани. 
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Визначено основні спеціальні фахові компетентності майбутніх 

учителів хімії щодо проектування освітньої діяльності учнів з хімії в умовах 

старшої профільної школи: 

1) усвідомлення цілей, мотивів, стимулів власної педагогічної 

діяльності та стійке прагнення до вдосконалення своїх знань та вмінь для 

успішної професійної діяльності у старшій профільній школі; 

2) здатність здійснювати добір навчальної інформації, методів (в 

тому числі інноваційних), засобів і форм навчання хімії з урахуванням 

профілю навчання, психофізіологічних особливостей пізнавальної діяльності 

учнів, а також відповідно до сучасних освітніх тенденцій; 

3) здатність до проектування навчального процесу з хімії в старшій 

профільній школі, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів в ході 

організації та проведення курсів за вибором та спеціальних курсів з хімії; 

4) здатність до здійснення аналізу власної педагогічної діяльності та 

її результатів, самооцінки професійних якостей, самокорекції та 

саморегуляції; 

5) здатність до формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей в процесі навчання хімії в класах різного профілю та 

об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів; 

6) здатність до формування системи інтегрованих природничих 

понять та організації пізнавальної діяльності учнів в умовах реалізації 

загальноосвітнього курсу «Природничі науки»; 

7) здатність до реалізації допрофільної підготовки учнів основної 

школи та проектування й здійснення позакласної роботи з хімії. 

2. На основі вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців, 

що досліджували підготовку майбутніх учителів хімії, робимо висновок, що 

дана проблема знаходить своє відображення в педагогічній науці та 

достатньо широко представлена у наукових публікаціях та дисертаційних 

дослідженнях. Проте підготовка майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти не знайшла 
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достатнього вирішення у доробках вітчизняних учених. Щодо зарубіжних 

наукових досліджень ‒ вони спрямовані на вивчення підготовки майбутніх 

учителів хімії лише до роботи в класах гуманітарного профілю 

(Є.Я. Аршанський) та з обдарованими учнями профільних класів 

(К.В. Пажитнікова).  

Вивчення досвіду підготовки здобувачів вищої освіти в європейських 

країнах свідчить, що методична підготовка майбутніх учителів хімії 

відбувається на другому (магістерському) рівні вищої освіти і передбачає в 

основному формування загально-методичних знань та умінь студентів. 

3. Готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти розглядаємо як складне, інтегроване 

структурне утворення особистості, що включає фундаментальні хімічні, 

психолого-педагогічні, методичні знання, уміння та навички, сукупність 

переконань, мотивів і потреб, емоційно-вольових якостей, які необхідні для 

навчання хімії учнів старшої профільної школи. 

4. Компонентами готовності майбутнього вчителя до профільного 

навчання хімії визначено: мотиваційний, змістовий, процесуальний і 

рефлексивний. У якості критеріїв сформованості готовності майбутнього 

вчителя до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти обрано: рівень мотивації до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти; повноту знань з методики навчання хімії у 

старшій профільній школі; здатність (уміння та навички) студентів до 

організації навчальної діяльності з хімії учнів старшої профільної школи з 

урахуванням профілю їх навчання; здатність до самоаналізу власних дій 

щодо організації профільного навчання хімії. У межах кожного із 

компонентів виділені рівні їх сформованості: елементарний, репродуктивний, 

продуктивний та творчий. 

Основні результати розділу представлені у таких публікаціях автора 

[55, 59, 66, 68, 70].  
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РОЗДІЛ 3. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ УЧНІВ  

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 

Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти полягають в 

обґрунтуванні концепції, зокрема, виділенні методологічних підходів та 

принципів методичної підготовки, проектуванні методичної системи. 

 

3.1. Обґрунтування концепції методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії профільної школи у закладах вищої освіти 

 

На сучасному етапі розвитку наукового знання необхідною умовою 

фундаментальності та наукової значимості педагогічного дослідження є 

побудова авторської концепції. Проте робіт, що розглядають сучасні 

методологічні основи побудови педагогічних концепцій, по-перше, обмежена 

кількість, а по-друге, їх аналіз засвідчив, що до вирішення даної педагогічної 

проблеми єдиного підходу немає.  

Педагогічний словник тлумачить концепцію як «систему поглядів на те 

чи інше педагогічне явище, процес, спосіб розуміння, тлумачення якихось 

педагогічних явищ, подій; провідну ідею педагогічної теорії» [152, с.177]. 

А.Ф. Аменд трактує дану дефініцію як історично обумовлену, 

актуалізовану розвитком наукового знання і суспільства систему уявлень, 

поглядів, основних ідей про явища, що вивчаються [11]. 

Найбільш функціональним, і тому наближеним до вимог сучасної 

методології, на нашу думку, є визначення, запропоноване Є.В. Яковлєвим: 

«педагогічна концепція являє собою складну, цілеспрямовану, динамічну 

систему теоретико-методологічних та методико-технологічних знань про об’єкт 

дослідження, що базується на тих чи інших методологічних засадах» [485, с. 91]. 
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Тобто, педагогічна концепція як система фундаментальних знань про 

певний педагогічний феномен повинна розкривати не тільки 

багатоаспектність його сутності, але й технологію оперування ним згідно 

вимог сучасної освітньої системи. 

Як справедливо зауважив І.Д. Нищак, «… квінтесенція дефініції 

«концепція» трактується щонайменше у трьох аспектах: як основна стратегія 

науково-педагогічного дослідження, його замисел, керівна ідея; як певний 

спосіб розуміння, пояснення педагогічних явищ; як спосіб представлення 

науково-дослідної роботи» [327, с. 24]. 

При побудові концепції підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти враховували, що її 

реалізація повинна забезпечити виконання двох, виділених В.В. Краєвським 

та Є.В. Бережновою, функцій ‒ науково-теоретичної та конструктивно-

технічної [257]. 

Розробка концепції здійснювалась відповідно до загальнонаукових 

положень діалектики, синергетики та теорії систем, а також на основі 

принципів доповнюваності, системогенезу та синергізму. Зазначені 

принципи зумовили використання таких методів побудови концепції, як 

метод дуальних опозицій та генетично-конструктивний метод. Для побудови 

і викладу концепції підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти була використана структура, 

запропонована Є.В. Яковлєвим [485]. 

Загальні положення концепції. Концепція підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти 

розглядається нами як складна, цілеспрямована, динамічна система 

теоретико-методологічних та методико-технологічних знань щодо 

формування готовності студентів педагогічних вишів до професійної 

діяльності в умовах старшої профільної школи відповідно до вимог сучасної 

освітньої системи. 

Метою концепції є теоретико-методологічне, дидактичне, методико-
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технологічне, а також нормативно-правове обґрунтування методичної 

системи підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Передумови створення концепції. Концептуальні положення концепції 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти обумовлені:  

1) сучасними цивілізаційними змінами, що вимагають зростання 

якості підготовки фахівців багатьох галузей та формування потужного 

освітнього потенціалу нації як рушійної сили економічного розвитку нашої 

держави; 

2) необхідністю реалізації основних напрямів модернізації освітньої 

системи України, зокрема, профільного навчання в закладах загальної 

середньої освіти; 

3) усвідомленням важливості забезпечення формування хімічної 

компоненти природознавчої компетентності учнів закладів загальної 

середньої освіти і визначенням однією з основних детермінант успішності 

даного процесу ‒ вчителя хімії; 

4) потребою сучасної школи у висококваліфікованих вчителях, 

готових до проектування освітнього процесу в умовах профільності на 

засадах компетентнісного підходу та задоволення пізнавальних потреб учнів, 

формування творчої особистості школярів як суб’єктів розвитку всіх сфер 

суспільства і джерел його трансформації; 

5) приведенням у відповідність змісту підготовки майбутніх 

учителів хімії до потреб загальноосвітньої профільної школи, а також її 

удосконаленням на основі інноваційних методів навчання у вищій школі, 

сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки; 

6) необхідністю накопичення та розвитку науково-педагогічного 

досвіду, дидактичної, методичної, нормативно-правової бази для досягнення 

якісно нових результатів підготовки майбутніх вчителів хімії до роботи в 

старшій профільній школі та створення наукового підґрунтя для розробки 
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державного стандарту спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі 

знань 01 Освіта /Педагогіка; 

7) тенденцією до швидкої зміни змісту та характеру роботи вчителя 

хімії у зв’язку з постійним реформуванням освітньої системи України, 

зокрема: профілізацією і варіативністю навчального процесу в старшій 

школі; необхідністю організації допрофільної підготовки учнів; 

модернізаційними процесами щодо реалізації  компетентнісного підходу; 

переходом до філософії дитиноцентризму та недостатньою сформованістю у 

студентів педагогічних вишів готовності до професійної діяльності у 

вищезазначених реаліях. 

В межі поширення теоретично обґрунтованих положень концепції входять:  

1) об’єкти освітнього процесу – педагогічні заклади вищої освіти 

України, що забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів хімії; 

2) суб’єкти освітнього процесу – викладачі педагогічних вишів, що 

сприяють формуванню готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, а також здобувачі 

вищої освіти спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка. 

Межі застосування концепції визначаються: 

1) психолого-педагогічною характеристикою суб’єктів (майбутніх 

учителів хімії), на які поширюється дія пропонованих концептуальних 

положень; 

2) здатність об’єктів концепції забезпечити відповідну методичну 

підготовку майбутніх учителів хімії за рахунок формування в них готовності 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Понятійно-категоріальний апарат концепції включає робочі 

визначення педагогічних понять, що необхідні для обґрунтування методичної 

системи підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Теоретико-методологічні основи концепції. Теоретичні положення 
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педагогічної концепції визначені на основі відібраних  методологічних 

підходів, що обумовлені завданнями дослідження та особливостями об’єкта 

дослідження ‒ освітнього процесу з методики навчання хімії у закладах 

вищої освіти. До таких підходів належать аксіологічний, акмеологічний, 

системний, діяльнісний, компетентнісний, інтегративний, особистісно 

орієнтований (параграф 3.2). 

Відповідно до виділених методологічних підходів були визначені такі 

принципи методичної підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів середньої освіти: принцип системності,  

принцип систематичності і послідовності, принцип науковості,  принцип 

свідомості й активності, принцип доступності, принцип зв’язку теорії з 

практикою, принцип наочності, принцип індивідуалізації навчання, принцип 

міцного засвоєння знань, умінь і навичок, принцип інтегративності, принцип 

варіативності, принцип наступності, принцип  професійної  спрямованості, 

принцип бінарності,  принцип рефлексивності, принцип інноваційності, 

принцип компетентнісної спрямованості, принцип єдності навчальної та 

наукової діяльності. 

Ядро концепції. До ядра концепції входять закономірності, провідні 

ідеї, концептуальні положення та принципи підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, 

визначені на підставі основних положень теоретико-методологічної основи. 

Закономірностями підготовки майбутніх учителів хімії до роботи у 

профільній школі є: 

1) обумовленість цілей, завдань, змісту, методів і форм підготовки 

майбутніх учителів хімії діючими вимогами нормативної бази, науковими 

здобутками в галузі дидактики та методики навчання хімії, реаліями шкільної 

практики; 

2) взаємозв’язок між структурними компонентами освітнього 

процесу, що реалізує методичну підготовку майбутніх учителів хімії у 

закладах вищої освіти; 
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3) залежність результативності процесу формування готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії від методично 

вмотивованого використання змісту, методів та засобів освітнього процесу, 

ефективності самостійної діяльності студентів; 

4) залежність результатів методичної підготовки майбутніх учителів 

хімії від навчально-пізнавальної активності студентів, залучених до  науково-

дослідної роботи і якості складових освітнього середовища навчального 

закладу, зокрема, навчально-методичного забезпечення; 

5) детермінованість ефективності методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії наявністю мотивації до зазначеного напряму освітньої 

діяльності у її суб’єктів. 

 Провідні ідеї концепції: 

1) методична підготовка до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти – обов’язковий компонент професійної 

підготовки майбутніх учителів хімії; 

2) мета підготовки майбутніх учителів хімії ґрунтується на 

розумінні сутності їх подальшої діяльності в закладах загальної середньої 

освіти, що полягає у формуванні в учнів основ природничо-наукового 

світогляду, вмінь оперувати методами майбутньої фахової діяльності, 

розвитку особистісних якостей учнів, необхідних для активної трудової 

діяльності, забезпечення особистісно орієнтованого та творчо спрямованого 

навчання даного предмету;  

3) методична підготовка вчителя є складною, відкритою, здатною до 

самоорганізації системою, тому її дослідження і опис необхідно здійснювати 

за допомогою методології системного підходу; 

4) основний внесок у підготовку вчителя хімії до роботи в умовах 

старшої профільної школи може забезпечити формування у студентів 

готовності до зазначеного виду діяльності; 

5) формування готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії доцільно розглядати як методичну систему, ефективність 
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реалізації якої забезпечується комплексом організаційно-педагогічних, 

психолого-педагогічних, методико-технологічні та дидактичних умов; 

6) формування компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії сприятиме розвитку їх фахових компетентностей, 

підвищенню якості професійної діяльності, та, як наслідок, зростанню 

ефективності реалізації основних завдань концепції профільного навчання; 

7) методична система підготовки майбутніх учителів хімії до роботи 

у профільній школі повинна задовільняти як соціальні вимоги (потребу у 

висококваліфікованих педагогічних працівниках, спроможних до 

професійного вдосконалення в сучасних реаліях), так і особистісні 

(формування конкурентоспроможності і здатності до самореалізації в 

професійно значущій діяльності, забезпечення власного добробуту); 

8) методична система підготовки вчителів хімії повинна бути не 

тільки адаптована до нової діяльнісно-розвивальної парадигми освіти, 

відповідати цілям та цінностям профільного навчання, але й виступати в 

якості рушійної сили, ініціатора освітніх модернізаційних процесів; 

9) в умовах соціуму, що постійно змінюється, вчителю хімії 

необхідно вміти перебудовувати власну професійну діяльність щодо 

реалізації змісту, використання методів і технологій навчання у відповідності 

не лише з нормативними вимогами, але й керуючись  внутрішніми мотивами, 

професійно значущими вміннями реалізації власної методично обґрунтованої 

стратегії проектування освітнього процесу з хімії у профільній школі. 

Концептуальні положення концепції являють собою систему поглядів 

щодо розуміння сутності підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти:  

1. Професійна підготовка майбутніх учителів хімії профільної 

школи повинна здійснюватись на основі інтеграції фундаментальних 

хімічних, психолого-педагогічних, методичних знань студентів для 

формування в них потреб та вмінь використовувати  набуті системні знання в 

якості методологічного, теоретичного та технологічного засобу дослідження 
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педагогічних проблем, прийняття рішень в професійній діяльності.  

2. Визначальним компонентом професійної підготовки майбутніх 

учителів хімії до роботи в старшій профільній школі є методична підготовка, 

ефективність якої залежить від рівнів сформованості у студентів таких 

компонентів готовності, як мотиваційний, змістовий, процесуальний та 

рефлексивний. 

3.  Готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

розглядаємо як складне, інтегроване, цілісне структурне утворення 

особистості вчителя, що включає фундаментальні, психолого-педагогічні та 

методичні знання, уміння та навички студентів, необхідні для навчання хімії 

учнів старшої профільної школи.  

4. Формування компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії передбачає: виділення в змісті освітніх програм 

компетентностей та результатів навчання, що повинні бути сформовані у 

студентів для здійснення успішної професійної діяльності в профільній 

школі; виокремлення рівнів та критеріїв даної готовності, а також розробку 

способів їх визначення; орієнтацію при розробці навчальних програм 

методичних дисциплін на теоретично обґрунтовану модель методичної 

системи підготовки майбутніх учителів хімії.   

5. Актуальним є перехід від організації методичної підготовки 

майбутнього вчителя хімії до процесів самоорганізації, зміщення акцентів з 

домінування зовнішніх організуючих факторів на процеси самоорганізації 

діяльності студентів, що здійснюється на основі розвитку їх внутрішньої 

мотивації та єдності зовнішніх і внутрішніх факторів. 

6. В якості механізмів самоорганізації методичної підготовки 

виступають: укрупнення та індивідуалізація навчального матеріалу на етапі 

засвоєння знань; взаємодія методичних прийомів і посилення їх позитивного 

ефекту у разі їх спільного застосування. 

7. Оскільки професійна діяльність вчителя являє собою систему 

постановки і розв’язування методичних задач, доцільними методами при 
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підготовці майбутніх учителів хімії до роботи в старшій профільній школі є 

мікровикладання та розв’язування ситуативно-методичних задач, що 

відображають сутнісні характеристики майбутніх професійних викликів. 

8. Методична підготовка майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії повинна забезпечуватися шляхом цілеспрямованого вивчення 

таких дисциплін, як «Методика навчання хімії у старшій профільній школі», 

«Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної 

школи», зміст та технологія вивчення яких побудовані на засадах 

компетентнісного підходу. 

9. При формуванні у студентів компонентів готовності до 

профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти доцільним є 

врахування індивідуальних особливостей засвоєння змісту навчального 

матеріалу, посилення ролі різних методів і форм самостійної роботи 

студентів, їх системне використання, а також застосування діалогових форм 

навчання і завдань творчого характеру. 

10. Методична підготовка вчителя хімії до роботи у профільній 

школі як складова професійної підготовки відповідно з принципом 

бінарності повинна здійснюватись в умовах використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання, 

що сприяють одержанню професійного досвіду, розвитку професійно 

значущих якостей як гарантів педагогічної конкурентоспроможності, 

професійного зростання. 

Змістово-смислове наповнення концепції представлено у вигляді моделі 

методичної системи підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти (параграф 3.4.). 

Запропонована концепція підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти створює  

можливості для перебудови процесу методичної підготовки студентів в 

педагогічних вишах у відповідності до сучасних потреб суспільства та 

стратегії модернізації освітньої системи в Україні. 
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3.2. Методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів хімії 

профільної школи у закладах вищої освіти 

 

Професійне становлення майбутніх учителів хімії профільної школи є 

багатоаспектною проблемою, яка вимагає дидактичного та методичного 

розв’язання, і передбачає, в першу чергу, відбір та обґрунтування 

методологічних підходів, що забезпечать ефективну підготовку майбутніх 

фахівців освітньої сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема 

підготовки майбутніх учителів хімії до педагогічної діяльності, зокрема, її 

методологічні засади, розкриваються у роботах Є.Я. Аршанського [19, 21], 

А.К. Грабового [159, 155], О.С. Зайцева [213], Н.Є. Кузнєцової [264], 

Н.І. Лукашової [290], О.О. Макарені [296], М.С. Пак [350, 351], 

О.В. Романової [404], Н.Н. Чайченко [460], Г.М. Чернобельської [463], 

М.А. Шаталова [466], М.М. Шалашової [467] та ін. 

Однак методологія підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти у науково-

педагогічних дослідженнях розкрита не повністю. 

На загальнофілософському рівні методологічну основу дослідження 

складає теорія пізнання, діалектичний метод та діалектична логіка.  

Провідним методологічним орієнтиром підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти є 

системний підхід, що має високий пізнавальний потенціал та дозволяє 

цілісно досліджувати та проектувати складні за організацією об’єкти як 

системи. Доцільність використання системного підходу при вивченні 

різноманітних педагогічних явищ доведена в роботах А.М. Алексюка [8], 

Ю.К. Бабанського [23], А.П. Беляєвої [34], І.В. Блауберга [101], 

Б.С. Гершунського [141], С.У. Гончаренка [153], В.І. Загвязінського [212], 

Н.В. Кузьміної [266]. Особливості застосування системного підходу в 

методиці навчання хімії розглянуті в дослідженнях Л.П. Величко [123], 
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О.С. Зайцева [213], Н.Є. Кузнєцової [264], О.О. Макарені [296], 

Н.Н. Чайченко [460], Г.М. Чернобельської [463] й ін.. 

Системний підхід дозволяє статично розглянути складний 

багатоаспектний процес методичної підготовки вчителів хімії в його 

функціональній цілісності, тобто як педагогічну систему, а також виявити її 

структурні компоненти та вивчити взаємозв’язки між ними.  

Підвищення ефективності та приведення у відповідність до сучасних 

освітніх вимог методичної підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти передбачає  

застосування системного підходу. Це пов’язано з тим, що моделювання 

методичної підготовки вчителя хімії як системи дає змогу забезпечити 

комплексний характер даного педагогічного процесу, створити умови для 

управління ним без втрати його цілісності та динамічності, за рахунок 

виокремлення та вивчення його елементів, системотвірних зв’язків і 

чинників, факторів зовнішнього середовища, що впливають на нього. 

Важливим чинником методичної підготовки, на думку М.А. Шаталова, 

є акмеологічний підхід, засобами якого створюються умови для просування 

майбутнього вчителя хімії до вершини професіоналізму через самореалізацію 

його творчого потенціалу [466].  

Використання акмеологічного підходу у методичній підготовці 

майбутніх учителів хімії сприяє посиленню професійної мотивації студентів, 

стимулює розвиток їхнього творчого потенціалу, дає можливість виявляти та 

використовувати ресурси особистості для досягнення успіху в професійній 

діяльності у старшій профільній школі. Методична підготовка на засадах 

акмеологічного підходу має бути спрямована на формування в особистості 

прагнення до неперервного професійного саморозвитку та 

самовдосконалення як форми задоволення потреби в підкоренні нових 

вершин розвитку, забезпечення високого результату професійної підготовки, 

досягнення максимально можливого для кожного студента розвитку 

теоретичної та практичної досконалості в навчальній діяльності. 
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Застосування аксіологічного підходу в теорії та практиці предметного 

навчання, а також у різних аспектах підготовки майбутніх учителів, 

обґрунтовують в своїх дослідженнях І.Д. Бех [46], І.А. Зязюн [217], 

В.Г. Кремінь [260], Т.Г. Калюжна [235], В.О. Огнев’юк [333], В.В. Рибалка 

[396], В.А. Сластьонін [420] та ін.. 

Відповідно до аксіологічного підходу методична підготовка майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії може вважатися ефективною лише 

тоді, коли студенти чітко усвідомлюватимуть цінність своєї діяльності як в 

особистому, так і загальносуспільному аспектах. 

На теоретико-методологічному рівні сутність аксіологічного підходу 

полягає в формуванні, розвитку ціннісного компоненту методичної 

підготовки вчителя та в подальшому вдосконаленню системи цінностей 

обраної професії, суб’єктивне сприйняття, осмислення і присвоєння яких 

особистісно важливо для майбутнього вчителя.  

Отже, аксіологічний підхід при підготовці майбутніх учителів хімії має 

забезпечувати не тільки засвоєння ними професійних знань та умінь, а також 

і формувати систему особистісно значущих та професійних цінностей.  

Реалізації аксіологічного підходу в освітньому процесі підготовки 

вчителя хімії можна досягти через використання дидактичних принципів 

практичної значущості та професійної спрямованості.  

На загальнонауковому рівні методології провідна роль належить 

інтегративному підходу, що розробляється в різних сферах, і актуальність 

якого на даний час не викликає сумнівів. Інтегративна методологія дозволяє 

осмислити не тільки природничо-наукову картину світу, але й дидактику 

хімічного пізнання, сучасний стан хімічної освіти та прогнозувати їх 

подальший розвиток. 

У гносеологічному аспекті інтеграція є способом і процесом 

конструювання багатовимірної, поліфонічної картини світу, що заснована на 

узгодженні різних форм пізнання дійсності. 

Під інтеграцією в дидактиці розуміють процес і результат 
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взаємозв’язку, взаємопроникнення, взаємодії й синтезу знань, способів і 

видів діяльності з утворенням їх цілісної системи [272, c.47].   

Інтегративний підхід до проектування педагогічних систем і реалізації 

освітнього процесу розглядають як інтегративну цілісність, функціонування 

елементів якої спрямоване на досягнення узагальненої цілі, що є 

системотвірним чинником. Він передбачає реалізацію принципу інтеграції у 

будь-якому компоненті педагогічного процесу, забезпечуючи його цілісність 

і системність, а також об’єднання в єдине ціле  різних наукових, а відповідно, 

й освітніх галузей і процесів [318, c.121].  

 Інтегративний підхід у методичній підготовці вчителя хімії 

розглядається у роботах Є.Я. Аршанського [318], Г.М. Чернобельської [463], 

М.А. Шаталова [466], М.С. Пак [350, 351], В.М. Нарушевича [318] та ін.. 

У теорії та методиці навчання хімії виділяють різні види 

інтегративного підходу: інтегративно-контекстний (М.С. Пак) [350], 

інтегративно-модульний (М.С. Пак) [351], проблемно-інтегрований 

(М.А. Шаталов) [466] тощо. 

Специфіка як теоретичної методичної підготовки, так і об’єкта 

професійної діяльності вчителя хімії полягає в їх інтегративному характері. 

Так, вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання хімії 

у старшій профільній школі» та спецкурсу «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» відбувається на 

основі інтеграції елементів змісту предметів соціально-гуманітарної, 

психолого-педагогічної та природничої підготовки, а також у тісному 

взаємозв’язку з практикою навчання хімії учнів закладів середньої освіти. 

Отже, реалізацію інтегративного підходу у методичній підготовці 

майбутніх учителів хімії профільної школи вбачаємо в організації освітнього 

процесу на основі інтеграції хімічних, психолого-педагогічних, загально- та 

спеціально-методичних знань, що сприяє не тільки формуванню професійних 

методичних компетентностей студентів, а й цілісному гармонійному 

розвитку особистості. 
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Вирішення проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя хімії 

неможливе без врахування загальноприйнятого в педагогіці та психології  

діяльнісного підходу, що передбачає розуміння процесу навчання як 

діяльності (Л.С. Виготський [132], П.Я. Гальперін [140], В.П. Давидов [172], 

А.Н. Леонтьев [273], В.А. Сластьонін [419]).  

Діяльність ‒ це внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність 

людини, яка регулюється усвідомленою ціллю [332, с. 159]. Діяльність як 

філософська категорія являє собою цілісний об’єкт, якому притаманний як 

загальнолюдський, так і суб’єктивно-особистісний аспект. Відтак, під час 

навчальної діяльності майбутніх вчителів хімії відбувається становлення 

студента і як особистості, і як професіонала.  

Психологічна структура діяльності включає наступні елементи: 

потреба, мотив, мета, умови, результат (за А.Н. Леонтьевим) [273]. Основним 

постулатом діяльнісного підходу є необхідність у відповідності мети 

діяльності одержаному результату. Відносно нашого дослідження такою 

метою є формування готовності майбутнього вчителя хімії до роботи у 

старшій профільній школі та його професійних компетентностей.  

Впровадження діяльнісного підходу неможливе без розуміння 

структури навчальної діяльності (за В. Загвязінським) в залежності від рівня 

її виконання ‒ репродуктивного чи продуктивного [212]. Звичайно, 

відображення мети методичної підготовки вчителів хімії профільної школи у 

її результатах можливе лише за умови організації продуктивної навчальної 

діяльності студентів, яка обов’язково є усвідомленою, з великою часткою 

самостійності та творчості, і яка забезпечує формування у майбутніх вчителів 

позиції суб’єкта власної діяльності як запоруки саморозвитку та 

самоактуалізації. 

Однією з ключових вимог діяльнісного підходу є спрямованість 

навчального процесу не тільки на засвоєння студентами системи знань, але й 

на оволодіння ними фаховими вміннями і навиками, опанування способами 

здійснення майбутньої професійної діяльності. 
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Отже, застосування діяльнісного підходу змінює роль професійних 

знань з мети освіти на засіб її одержання, а діяльність студентів під час 

навчально-пізнавального процесу у закладі вищої освіти визначає основною 

цінністю методичної системи підготовки вчителя хімії профільної школи. 

Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом 

реалізації цілей Болонського процесу та підготовки конкурентоспроможного 

вчителя, що здатний здійснювати професійну діяльність в інформаційному 

суспільстві й навчати учнів у відповідності до вимог сучасного соціуму.  

Загальнотеоретичні основи компетентнісного підходу висвітлені 

відомими українськими вченими І.Д. Бехом [44, 48], О.А. Дубасенюк [392], 

Н.І. Мачинською [304], О.І. Пометун [368], Н.С. Побірченко [364], 

С.О. Сисоєвою [416] тощо. Деякі аспекти професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя хімії на основі компетентнісного підходу 

розкриваються у роботах вітчизняних (А.К. Грабовий [160], Т.С. Куратова 

[267], І.М. Курмакова [267], Н.І. Лукашова [290], П.В. Самойленко [267], 

Т.В. Старова [427], В.Г. Столяренко [427], А.О. Томіліна [427]) та 

закордонних (Є.Я. Аршанський [21], В.Е. Огородник [334], М.С. Пак [351], 

О.В. Романова [404], М.М. Шалашова [467]) науковців. 

Компетентнісний підхід у педагогічній освіті передбачає формування у 

майбутніх фахівців системи наукових теоретичних знань, умінь і навичок з 

дисциплін професійної та практичної підготовки, а також розвиток у процесі 

професійно-педагогічної підготовки професійно значущих якостей, що 

відображають готовність випускника закладу вищої освіти сумлінно 

виконувати професійні обов’язки, вдосконалювати власну професійну 

майстерність і бути готовим до виконання діяльності упродовж життя [304, 

с. 78]. 

На нашу думку, запровадження компетентнісного підходу до 

професійної підготовки вчителя хімії профільної школи передбачає: 

оновлення цільового та удосконалення змістового компонентів системи 

професійної підготовки майбутніх учителів; переорієнтацію освітнього 
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процесу із знаннєво орієнтованого на практико орієнтований, під час якого 

відбувається  формування не лише знань, умінь й навичок, але й професійних 

компетентностей майбутніх фахівців; використання у освітньому процесі 

таких освітніх технологій, які б сприяли створенню навчальних та 

професійних ситуацій, основною метою яких є забезпечення формування у 

студентів необхідних компетентностей; визначення результатів навчання у 

вигляді сформованих у здобувача вищої освіти компетентностей, які 

відображатимуть готовність випускника до творчого виконання своїх 

професійних обов’язків. 

Особистісно орієнтований підхід у нашому дослідженні передбачає 

орієнтацію під час проектування та реалізації методичної підготовки вчителя 

хімії профільної школи на особистість студента як цілі, суб’єкту, результату 

й головного критерію її ефективності.  

Концептуальні засади особистісно орієнтованого підходу представлені 

у дослідженнях Г.О. Балла [31, 32], І.Д. Беха [43, 45, 47], О.А. Дубасенюк 

[187], С.Д. Максименко [211], О.Н. Пєхоти [361, 362], І.С. Якиманської [483].  

На думку О.А. Дубасенюк, особистісно орієнтований підхід «виступає 

як теоретико-методологічна стратегія і тактика формування особистості 

майбутнього вчителя, що сприяє оволодінню ним цілісними педагогічними 

знаннями. Це базова ціннісна орієнтація педагогічної системи загалом і 

педагога зокрема, що визначає позиції у взаємодії із суб’єктами процесу 

формування особистості» [187, с. 17-18]. 

Особистісно орієнтований підхід, на думку А. Маслоу, в педагогіці 

базується на засадах гуманістичної психології і тому покликаний забезпечити 

реалізацію принципу гуманізації сучасної освіти [303]. Даний принцип 

передбачає функціонування системи професійної підготовки вчителя хімії на 

основі визнання особистості як найвищої загальнолюдської цінності, 

забезпечення розвивальної функції навчального процесу та його 

диференціації.  

Таким чином, особистісно орієнтований підхід до методичної 
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підготовки вчителя хімії полягає у створенні оптимальних умов для 

становлення і розвитку особистості, яка будує свою діяльність відповідно до 

стійкої ієрархічної системи гуманістичних і буттєвих особистісних 

цінностей. 

Концептуальні засади таких методологічних підходів, як системний, 

акмеологічний, аксіологічний, інтегративний, діяльнісний, компетентнісний 

та особистісно орієнтований, знайшли своє відображення при конструюванні 

та реалізації основних компонентів методичної системи підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти та визначили якісно новий її характер, що відповідає 

сучасним освітнім тенденціям. 

 

 

 

3.3. Принципи методичної підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

 

При розробці методичної системи були виділені педагогічні принципи, 

що виступають, з одного боку, як педагогічні умови її функціонування, а з 

другого, як критерій зростання ефективності процесу формування готовності 

студентів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти. 

У літературних джерелах знаходимо різні тлумачення поняття 

«принципи навчання»: «основні вихідні положення теорії навчання» [152, 

с. 270]; «основні вихідні вимоги до організації навчального процесу» [205, 

с. 713]; «керівне положення щодо реалізації знання про мету, сутність, зміст і 

структуру навчання на практиці» [342, с.173]; «основні положення, що 

визначають зміст, організаційні форми і методи навчальної роботи» [452, 

с.88] тощо. 

Відтак, під принципами методичної підготовки майбутніх учителів 

хімії будемо розуміти основні вихідні положення щодо реалізації мети, 
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змісту, форм і методів формування у студентів готовності до навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням закономірностей та 

умов перебігу освітнього процесу вищої школи.  

Як зазначає М.М. Фіцула, при організації освітнього процесу у вищій 

школі потрібно дотримуватися загальнодидактичних (науковості, 

системності і послідовності, доступності, зв’язку навчання з життям, 

свідомості і активності, наочності, емоційності, індивідуального підходу, 

міцності засвоєння знань, умінь і навичок) та специфічних (єдності наукової і 

навчальної діяльності кафедр і викладачів, участі студентів у науково-

дослідній роботі, організації єдності теоретичної і практичної підготовки 

студентів, урахування особистих можливостей кожного студента) принципів 

навчання [452]. 

На основі аналізу науково-методичної літератури з’ясували, що 

дослідники виділяють різні принципи методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії в залежності від завдань їх наукового пошуку. Коротко 

охарактеризуємо їх. 

З метою реалізації моделі професійно-методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії як самоорганізуючої системи, П.Д. Васильєва 

виділяє такі принципи: системності, цілісності, функціональності, 

відкритості, цілеспрямованості, активності і самостійності, саморозвитку і 

самоорганізації, зв’язку теорії з практикою, взаємодії елементів змісту 

професійно-методичної підготовки, адаптивності, підвищення професійної 

спрямованості [120]. 

Є.Я. Аршанський виділяє такі принципи реалізації концепції 

безперервної освіти на етапі профільного навчання і професійної підготовки: 

безперервності, інтегративності, наступності, фундаментальності, 

варіативності, професіоналізації, зв’язку навчання з життям, прогностичності 

[19]. 

А.А. Бєлохвостов та Є.Я. Аршанський виділяють такі принципи 

організації безперервної методичної підготовки учителів хімії в умовах 
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інформатизації освіти: безперервності й поетапності, професійної та 

практико-орієнтованої спрямованості, системності, компетентнісної 

спрямованості, адаптивності, гнучкості, інваріантності й варіативності, 

інтегративно-діяльнісної спрямованості [41]. 

У дослідженні М.А. Шаталова [466]  виділено чотири групи принципів 

системи методичної підготовки учителів хімії на основі проблемно-

інтегративного підходу: загальнопедагогічні (гуманізації, інтеграції, 

диференціації, фундаменталізації, екологізації, безперервності і наступності, 

регіональності, професійної спрямованості); загальнодидактичні (науковості, 

доступності, системності, проблемності, міждисциплінарності, модульності); 

принципи акмеологічного і психологічного супроводу (акмеологізації, 

інваріативності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, мотивації діяльності); 

методичні принципи (доповнюваності, єдності внутрішньодисциплінарної 

методичної і міждисциплінарної інтеграції знань і умінь, аксіологічної і 

компетентнісної спрямованості, комплексного використання засобів, методів, 

форм і технологій навчання, принципи відбору змісту методичної підготовки, 

управління якістю освітнього процесу) [466, с.161-162]. 

Н.Б. Грицай виділяє такі принципи методичної підготовки майбутніх 

учителів біології: науковості, професійної спрямованості, інтегративності, 

узгодженості, зв’язку теорії з практикою, свідомості і активності, 

систематичності і послідовності, посилення творчої спрямованості, 

варіативності [165]. 

У нашому дослідженні при виділенні принципів методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії увага акцентувалась на тих, що відображають 

підтверджені практикою педагогічні закономірності освітнього процесу у 

закладах вищої  освіти. 

Для забезпечення систематичності та функціональності сукупності 

принципів методичної підготовки майбутнього вчителя хімії 

використовували виділені В.І. Андрєєвим [14] та модифіковані в контексті 

нашого наукового дослідження критерії, а саме:  
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1. Спрямованість. Згідно цього критерію, запропонований принцип 

повинен бути націлений на ліквідацію певного педагогічного протиріччя чи 

вирішення деяких завдань освітньої діяльності. 

2. Системність. Педагогічний принцип повинен виступати 

системотвірним фактором, що визначає структуру та функціонування як 

методичної системи в цілому, так і  кожного її компоненту. У разі добору 

спеціального принципу його застосування повинно мати чіткі межі. 

3. Аспектність. Педагогічний принцип повинен розкривати нові 

можливості вдосконалення освітнього процесу. 

4. Доповнюваність. Кожен окремий принцип повинен доповнювати 

дію інших, не нівелюючи їх.  

5. Ефективність. Реалізація кожного педагогічного принципу 

повинна суттєво підвищувати ефективність навчального процесу. 

Добір загальнопедагогічних та конкретно-методичних принципів також 

відбувався згідно виділених нами методологічних підходів до підготовки 

майбутніх учителів хімії профільної школи (рис. 3.1). 

Для здійснення вищезазначеного нами були взяті за основу 

фундаментальні дослідження наступних авторів: А.М. Алексюка [7], 

Ю.К. Бабанського [23], Н.М. Буринської [113], С.У. Гончаренка [152], 

О.С. Зайцева [213], В.В. Краєвського [258], В.О. Онищука [204], 

П.І. Підкасистого [356], І.Ф. Харламова [455], А.В. Хуторського [458], 

М.Д. Ярмаченка [355] та інших. 

Провідним принципом методичної системи підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії визначено принцип системності. 

Базуючись на теоретичних основах системного підходу, даний принцип 

вимагає розглядати методичну підготовку вчителя хімії як систему з певною 

структурною організацією і взаємозв’язками між її складовими. У разі  

розгляду освітнього процесу підготовки майбутнього вчителя хімії як 

методичної системи, вона набуває таких властивостей як цілісність, 

функціональність, відкритість, адаптивність, цілеспрямованість, 
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самоорганізація та саморозвиток.  

 Методологічні підходи  

- системний;                - діяльнісний; 

- акмеологічний;         - компетентнісний; 

- аксіологічний;            - особистісно орієнтований. 

- інтегративний; 

 

 

 Загальнодидактичні принципи  

- системності;        - систематичності і послідовності; 

- науковості;          - свідомості і активності; 

- доступності;        - зв’язку теорії з практикою; 

- наочності;           - індивідуалізації навчання; 

- міцного засвоєння знань, умінь і навичок.      

 

 

 Конкретно-методичні принципи  

- інтегративності;                           - варіативності; 

- наступності;                                 - професійної спрямованості; 

- бінарності;                                   - рефлексивності; 

- інноваційності;                            - компетентнісної спрямованості; 

- єдності навчальної та наукової діяльності.                 

 

Рис. 3.1 Структура теоретико-методологічної основи методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

 

Цілісність та функціональність, що притаманні методичній системі, 

дозволяють забезпечити високу педагогічну результативність освітнього 

процесу підготовки майбутнього вчителя хімії за рахунок скоординованості 

та взаємозумовленості окремих його дидактичних компонентів (цілей, змісту, 

форм, методів і т.д.), здатності до синергетичних ефектів – самоорганізації та 

саморозвитку. Такі властивості як відкритість та адаптивність надають 

можливість вдосконалювати методичну систему, моделюючи її з 

урахуванням впливів соціально-культурної сфери, нормативних змін у галузі 

освіти та особливостей освітнього середовища закладів вищої освіти. 

Цілеспрямованість методичної системи підготовки майбутніх учителів хімії 



173 
 

виявляється у спрямуванні всіх її компонентів на певний результат – 

формування готовності студентів до профільного навчання хімії учнів 

старшої школи. 

Враховуючи загальновизнане в дидактиці твердження, що системність 

є якісною характеристикою знань тих, хто навчається, вважаємо: реалізація 

принципу системності повинна виявлятись не лише в організації освітнього 

процесу як системи, але й в послідовному, систематичному, неперервному 

формуванні готовності студентів до проектування освітнього процесу в 

умовах старшої профільної школи та розвитку їх фахових компетентностей. 

Тому акцентуємо нашу увагу на часткових по відношенню до принципу 

системності дидактичних принципах систематичності і послідовності.  

 Принцип систематичності і послідовності відображає загальні 

закономірності розумової діяльності й вимагає, щоб навчання відбувалось 

згідно певної логіки: нові елементи знань повинні формуватись на основі 

попередньо засвоєних, доповнювати та розвивати їх. Даний принцип 

передбачає таке структурування змісту професійної підготовки майбутнього 

вчителя хімії за модульною системою, що дозволяє реалізувати взаємозв’язок 

між усіма елементами знань та забезпечити ефективність запропонованої у 

дослідженні методичної системи за допомогою використання структурно-

логічного аналізу, складання графів між- та внутрішньопредметних зв’язків. 

Суттєвою умовою реалізації принципу систематичності та 

послідовності навчання є використання дидактично вмотивованої, 

психологічно та педагогічно обґрунтованої сукупності форм та методів 

навчання.  

Принцип науковості навчання є одним з найважливіших дидактичних 

принципів, здійснення якого вимагає не лише відповідності змісту навчання 

рівню сучасної науки, але й озброєння студентів «методами наукового 

пізнання, а не лише повідомленням готових наукових істин» [152, c.228].  

Реалізація принципу науковості є особливо важливою для системи вищої 

освіти як в змістовому, так і в процесуальному аспектах. Вимогами до 
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навчання при використанні даного принципу є відповідність між 

навчальними та науковими знаннями, ознайомлення з методами наукового 

пізнання та формування у студентів уявлень про процес пізнання [220].  

В нашому дослідженні принцип науковості досягається при 

впровадженні в навчальний процес сучасних досягнень теорії та методики 

навчання хімії з врахуванням новітніх тенденцій розвитку суспільства, 

методологічних основ педагогічних досліджень і реалізується в структурі та 

змісті розроблених нами навчальних програм з дисциплін «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі», «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи», а також в змісті 

навчально-методичного забезпечення. Здатність до оперування 

гносеологічними формами та засобами, що формується у студентів при 

забезпеченні реалізації принципу науковості, сприяє розвитку у них 

теоретичного мислення та пізнавальних здібностей. 

Принцип свідомості і активності у навчанні  «виявляє суть діяльнісної  

концепції: опанування знаннями і розвиток відбуваються лише у власній 

активній діяльності» [342, с.179]. Реалізація даного принципу навчання 

передбачає стимулювання цілеспрямованої творчої активності і самостійності 

студентів, формування їх учіння (в першу чергу пізнавального інтересу) через 

використання активних форм і методів навчання  (інформаційно-

комунікаційних, інтерактивних) та тісного зв’язку змісту навчання з 

професійною діяльністю (ситуаційно-методичних задач, мікровикладання). 

Принцип міцного засвоєння знань, умінь і навичок «означає 

ґрунтовність засвоєння навчального матеріалу, стійке закріплення його в 

пам’яті, вільне відтворення й застосування на практиці» [152, с. 212] й тісно 

пов’язаний з принципами наочності, доступності і систематичності навчання. 

Для реалізації даного принципу є важливим розвиток пізнавальної 

активності студентів, повторення, узагальнення і систематизація навчального 

матеріалу; застосування різних прийомів запам’ятовування (емоційне 

забарвлення, асоціативні зв’язки, мнемоніка, логічне групування, 
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структурування, дозування за обсягом, різноманітність способів викладу 

навчального матеріалу); використання різноманітних видів пізнавальної 

діяльності (в тому числі самостійної роботи студентів), а також 

систематичного контролю й об’єктивного коментованого оцінювання 

результатів навчання. 

Дотримання принципу доступності навчання є «умовою свідомого й 

міцного засвоєння знань і активності» студентів [152, с.102]. Даний принцип 

навчання реалізується шляхом добору змісту, об’єму навчального матеріалу, 

форм та методів навчання (від простого до складного, від відомого до 

невідомого, від фактів до узагальнення)  та організації всіх видів діяльності 

студентів з урахуванням їх пізнавальних можливостей та індивідуальних 

особливостей, що дозволяє успішно долати труднощі у навчанні, постійно 

підтримувати мотивацію та пізнавальний інтерес.  

Принцип наочності (єдності конкретного та абстрактного) вимагає 

«залучення до сприймання всіх органів чуттів» [316] студента і застосування 

різних видів наочності (образної, схематичної, аудіовізуальної, словесно-

образної) і успішно реалізується при використанні схем, презентацій 

навчального матеріалу, інноваційно-комунікаційних технологій, що спонукає 

до пізнавальної діяльності, розвиває спостережливість, пам’ять, системне 

мислення, формує новий соціальний досвід і дозволяє підвищити 

ефективність освітнього процесу. 

Принцип індивідуалізації передбачає створення умов для забезпечення 

в освітньому процесі максимально продуктивної роботи усіх студентів з 

метою формування професійних компетентностей, розвитку пізнавальних 

здібностей, задоволення індивідуальних схильностей та інтересів, 

формування індивідуального стилю майбутньої професійної діяльності. 

Принцип зв’язку теорії з практикою ґрунтується на встановленні 

об’єктивних зв’язків теоретичних знань з професійною діяльністю і 

передбачає їх застосування у конкретних діях з метою уникнення їх 

формального засвоєння під час аудиторних занять, а також формуванні в 
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студентів умінь використання знань в умовах реального навчального процесу 

під час педагогічної практики. 

Реалізація принципу зв’язку теорії з практикою у процесі методичної 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

середньої освіти полягає у розв’язанні ситуаційно-методичних задач, 

проведенні фрагментів уроків хімії у класах різного профілю 

(мікровикладання) та проходженні студентами виробничої педагогічної 

практики у закладах загальної середньої освіти. 

Для підвищення педагогічної ефективності методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти, окрім загальнодидактичних, були виділені і 

конкретно-методичні принципи її функціонування, покликані уточнити, 

розширити змістовий спектр реалізації означених методологічних підходів. 

Так, конкретно-методичними принципами методичної підготовки вважаємо: 

інтегративності, варіативності, єдності навчальної та наукової діяльності, 

бінарності, наступності, професійної спрямованості, інноваційності, 

компетентнісної спрямованості, рефлексивності.   

Принцип інтегративності займає важливе місце у методичній 

підготовці й передбачає врахування міждисциплінарних зв’язків та 

інтеграцію предметних (хімічних), психолого-педагогічних і методичних 

знань. Побудова системи спеціальної методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії профільної школи на основі принципу інтегративності 

розкриває міждисциплінарний інтегрований характер теоретичної бази 

підготовки та забезпечує формування високого рівня науково-методичних 

знань студентів, сприяє  формуванню в них умінь інтеграції змісту 

навчального матеріалу та фахових компетентностей. 

Принцип варіативності методичної підготовки передбачає створення 

умов та розширення можливостей для вільного самостійного вибору 

студентом шляхів (форм, методів, засобів) досягнення цілей методичної 

підготовки, формування власної готовності до профільного навчання хімії 
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учнів старшої школи та професійного й особистісного розвитку. 

У нашому дослідження принцип варіативності реалізується шляхом 

вивчення студентами вибіркової навчальної дисципліни «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи», 

залученням їх до науково-дослідної діяльності, а саме до роботи у 

студентській проблемній науковій групі «Методичні проблеми навчання хімії 

у профільній школі» та написання магістерських робіт, тематика яких 

пов’язана з проблемами навчання хімії у старшій профільній школі. 

Принцип єдності навчальної та наукової діяльності передбачає 

залучення студентів до поглиблення і розширення методичних знань під час  

проведення педагогічних досліджень, написання наукових статей, курсових 

та дипломних робіт, участі у наукових гуртках і проблемних групах. Даний 

принцип сприяє не лише формуванню професійних знань та умінь вчителя 

хімії профільної школи, але й озброює здобувачів вищої освіти основними 

методами проведення наукових досліджень, що загалом забезпечує 

фундаментальність вузівської підготовки майбутніх вчителів, сприяє 

формуванню їх професійної мобільності. 

Принцип бінарності передбачає поєднання в освітньому процесі 

предметної (хімічної) та методичної складових професійної підготовки з 

метою оволодіння здобувачами вищої освіти не лише фундаментальними 

знаннями та методами, але й практичними навичками їх застосовування у 

майбутній професійній діяльності. Використання принципу бінарності 

актуалізує необхідність встановлення міжпредметних зв’язків з метою 

поєднання загальнонаукової та методичної функцій освітнього процесу 

підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи. Забезпечення 

реалізації зв’язків між хімічними та методичними дисциплінами можливе за 

умови здійснення структуро-логічного аналізу їх змісту, що дає змогу 

виділити професійно-методично орієнтовані хімічні поняття і, в подальшому, 

розробити методику їх вивчення в ході опанування студентами змісту 

навчальних дисциплін предметної підготовки. Систематична актуалізація 
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елементів методичних знань та вмінь під час формування у студентів 

основних хімічних понять підвищує мотивацію у майбутніх учителів до 

здобуття фаху, формує навики дидактико-методичного аналізу 

фундаментальних хімічних знань. Отже, реалізація даного принципу 

можлива у двох напрямах: по-перше, під час вивчення хімічних дисциплін 

шляхом здійснення пропедевтики методичних знань та забезпеченням 

студентів науковими знаннями відповідно до шкільного курсу хімії, 

вміннями пояснення суті хімічних явищ та понять; по-друге, під час 

викладання методичних дисциплін – шляхом добору таких методів і засобів 

навчання, які б не лише сприяли засвоєнню методичних знань студентів, але 

й формували в них практичні навички з застосування цих методів і засобів 

навчання у власній професійній діяльності. 

Принцип наступності методичної підготовки майбутніх учителів хімії 

передбачає « … послідовне і системне розміщення навчального матеріалу, 

зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. 

Здійснюється при переході … від одного року навчання до наступного» [152, 

с.227]. Реалізація даного принципу в освітньому процесі закладів вищої 

освіти забезпечується наступністю змісту методичної підготовки між рівнями 

вищої освіти бакалавра та магістра, який передбачає розгортання змісту 

підготовки, його ускладненням, а також узгодженістю форм, методів і засобів 

формування методичних знань та умінь майбутніх учителів хімії. 

Використання принципу наступності у методичній підготовці майбутніх 

учителів хімії профільної школи сприяє доступності навчального матеріалу, 

міцності його засвоєння, поступовому формуванню практичних умінь та 

навичок, розвитку пізнавальних здібностей студентів, забезпечує системність 

у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів хімії 

старшої профільної школи. 

Принцип професійної спрямованості реалізується у контексті 

професійної спрямованості особистості та професійної спрямованості 

навчального процесу. Під професійною спрямованістю особистості 
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майбутнього вчителя хімії розуміємо його інтегральну властивість, яка 

визначає ставлення до обраної професії та впливає на успішність процесу 

підготовки до майбутньої професійної діяльності у старшій профільній 

школі. Структура професійної спрямованості особистості являє сукупність 

цінностей, мотивів, потреб, інтересів, певних вмінь і навичок, що сприяють 

формуванню у майбутніх учителів хімії профільної школи самостійного 

бажання і прагнення до постійного удосконалення знань та професійного 

зростання [139, 239]. Професійна спрямованість освітнього процесу 

передбачає: пропедевтику методичних знань під час вивчення хімічних 

дисциплін, вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів хімії, 

перегляд та аналіз відеозаписів уроків хімії під час вивчення методики 

навчання хімії. 

Принцип інноваційності передбачає формування готовності студентів 

до професійної діяльності в сучасних умовах, що постійно змінюються 

(наприклад, зміна структури вивчення шкільного курсу хімії; варіювання 

змісту навчання хімії на рівні стандарту, академічному та профільному; 

особливості організації освітнього процесу у профільній школі), а також 

полягає в ознайомлені майбутніх учителів з сучасними інноваційними 

педагогічними технологіями навчання, розвитку у них навичок і прагнення 

до постійного саморозвитку та самовдосконалення в професійній діяльності.  

Принцип компетентнісної спрямованості передбачає орієнтацію 

освітнього процесу на формування у студентів інтегральної, загальних та 

спеціальних (предметних, фахових) компетентностей, результатом 

сформованості яких буде готовність майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Реалізація даного 

принципу передбачає розробку освітніх програм підготовки майбутніх 

учителів хімії, визначення предметних і фахових компетентностей студентів, 

відповідних результатів навчання та організацію компетентнісно 

орієнтованого освітнього процесу. 

Принцип рефлексивності передбачає постійний аналіз суб’єктами 
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освітнього процесу результатів власної діяльності та пошук ефективних 

методів її удосконалення. Використання принципу рефлексивності у процесі 

методичної підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

передбачає формування системи знань і умінь щодо здійснення студентом 

рефлексії власної діяльності (наприклад, проведення аналізу та самоаналізу 

уроку) та організації цієї діяльності з учнями в процесі навчання хімії. 

Виділені загальнодидактичні та конкретно-методичні принципи 

виступили не тільки в ролі критеріїв при проектуванні мотиваційного, 

змістового, процесуального та результативно-оцінювального складників 

методичної системи підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти, але й засобів забезпечення 

відповідності її структури обґрунтованим методологічним підходам. 

 

 

 

3.4. Прогностично-проектувальний контекст методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти 

 

Підготовка майбутніх учителів хімії розглядається нами на основі 

системного підходу, що має високий педагогічний потенціал та дозволяє цілісно 

досліджувати та проектувати такі складні за організацією об’єкти як системи. 

Системний підхід у педагогіці, на думку С.У. Гончаренка, «спрямований на 

розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних 

типів зв’язків та зведення їх у єдину теоретичну картину» [152, с.305].  

Для  правомірності використання системного підходу у педагогічному 

дослідженні з’ясуємо сутність понять «система» та «методична система». 

У тлумачному словнику української мови знаходимо таке визначення  

поняття система: «порядок, зумовлений правильним, планомірним 

розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь»; «сукупність яких-
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небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, 

призначенням» [328, с. 286]. 

Досліджуючи поняття «система» для педагогічних досліджень, 

А. Киверялг пропонує таке її визначення: « ...  цілісна сукупність пов’язаних 

між собою об’єктів ...» [271, с. 11]. 

Аналіз представлених визначень понять «система» вказує на 

обов’язкову наявність такого взаємозв’язку між окремими частинами, який 

забезпечує їх функціонування.  

З’ясування сутності поняття «методична система» розглядалось 

багатьма науковцями, які пропонували власне бачення цієї педагогічної 

категорії. Представлені в методичній літературі тлумачення «методичної 

системи» ґрунтовно проаналізовані Т.С. Фещенко [450], яка виділила такі 

основні підходи до визначення даного поняття: дидактичний (Л.В. Занков 

[214]), модельний (В.М. Жучков [209]), функціональний (А.М. Пишкало 

[393], Н.В. Кузьміна [265, 266], А.І. Архангельський [17]), діяльнісний 

(В.І. Загвязінський [212]), особистісно орієнтований (Г.І. Саранцев [413]),  

концептуальний (М.В. Рижаков [405]), соціальний (А.В. Могильов [308]), 

професійно-педагогічний (Г.Г. Хамов [454]), предметний (Є.Н. Лобанова 

[293]) тощо. 

Для визначення сутності методичної системи, ми вважаємо, важливі 

тлумачення методичної системи й інших дослідників. 

Розглянемо ті підходи, які, на наш погляд, є визначальними та 

найбільш повно враховують особливість предмету нашого дослідження і 

були прийнятими у якості теоретичної основи розробки методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти. До таких підходів ми відносимо предметний, 

дидактичний, функціональний та концептуальний. 

Предметний підхід до визначення «методичної системи» пропонує 

Є.Н. Лобанова, яка вкладає в зміст цього поняття «систему навчання будь-

якому навчальному предмету» [293]. 
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На думку Л.В. Занкова, розробника дидактичного підходу, методична 

система – це педагогічна система, в якій спрямовуючу та регулюючу роль 

виконують дидактичні принципи. Тому властивості методичної системи 

пов’язані з дидактичними принципами та їх реалізацією [214].  

Представник концептуального підходу до визначення методичної 

системи М.В. Рижаков вбачає у ній модель, в якій об’єднано цільовий, 

змістовий та процесуальний компоненти навчального процесу. Зокрема, 

автор підкреслює, що методична система навчання повинна бути доведена до 

рівня методики або методичних рекомендацій і реалізована у процесі 

побудови навчального процесу [405]. 

Цінним для нашого дослідження є підходи Г.Г. Хамова [454], який 

вказує на динамічність методичних систем, та С.У. Гончаренка [153] і 

В.Г. Криська [263], які підкреслюють спрямованість методичної системи на 

підвищення ефективності навчання. 

Визначальним для нашого дослідження є погляд на методичну систему 

навчання хімії Л.П. Величко, яка розглядає її «як складну, відкриту, 

нестабільну, нелінійну, здатну до самоорганізації, якій властивий обмін з 

навколишнім середовищем» [123, с. 10]. У структурі методичної системи 

навчання хімії автор виділяє такі компоненти: мета, зміст, методи, засоби, 

форми навчання, діагностика і оцінювання навчальних досягнень учнів.  

З огляду на сказане, методична система підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

розглядається нами як джерело об’єктивної інформації про зміст і характер 

взаємодії викладача та студентів, як відображення системного характеру 

організації освітнього процесу, а також як методичний інструмент викладача, 

спрямований на підвищення якості професійної підготовки майбутнього 

вчителя хімії, на розвиток його особистості.  

У науково-педагогічній літературі виділені такі основні ознаки системи: 

1) наявність компонентів, які можна розглядати у відносній 

ізольованості, поза зв’язками з іншими процесами і явищами; 
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2) наявність внутрішньої структури зв’язків між цими компонентами, 

а також їх підсистемами; 

3) наявність певного рівня цілісності, ознакою якої є те, що система 

завдяки взаємодії компонентів одержує інтегральний результат;  

4) наявність у структурі системоутворювальних зв’язків, що 

об’єднують компоненти як блоки, частини в єдину систему; 

5) взаємозв’язок з іншими системами [270]. 

Процес навчання, творчого та професійного розвитку студентів у 

педагогічному вузі, обґрунтований нами з позицій системного підходу, дав 

змогу визначити компоненти та структуру методичної системи підготовки 

майбутніх учителів хімії профільної школи. 

Теоретичне обґрунтування методичної системи підготовки 

майбутнього вчителя до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти є важливим кроком у вирішенні основних завдань Концепції 

профільного навчання у старшій школі, що може забезпечити позитивну 

динаміку формування готовності вчителя хімії до професійної діяльності.  

З’ясування суті поняття «методична система» є предметом дослідження 

багатьох науковців, що пропонують різні тлумачення цієї педагогічної 

категорії. 

Методичну систему підготовки майбутніх вчителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти пропонуємо розуміти 

як цілісну, динамічну структуру взаємопов’язаних елементів навчального 

процесу (мети, змісту, засобів, методів, форм організації навчання, 

навчальної діяльності та контролю знань студентів, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача та студентів), що спрямовані на формування в майбутніх 

учителів готовності до професійної діяльності у старшій профільній школі, їх 

здатності до самоосвіти і професійного вдосконалення, та утворюють 

систему, представлену такими складниками, як-от: цільовий, мотиваційний, 

змістовий, процесуальний та результативно-оцінювальний (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Структура методичної системи підготовки майбутніх учителів  

до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО 

 

Зовнішні чинники 

Нормативні документи, які 

регламентують державну 

політику у галузі освіти 

Соціальний запит на підготовку 

висококваліфікованого вчителя 

хімії профільної школи 

Концепція 

 профільного навчання  

у старшій школі 

Цільовий складник 
Мета: формування готовності майбутніх учителів хімії до професійної діяльності в 

умовах профільної середньої освіти. 

Мотиваційний складник 
формування ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб, інтересу та прагнення майбутніх 

учителів до здійснення професійної діяльності у профільній школі. 

 

Змістовий складник 
 

Предметна (хімічна) 

підготовка 

Загально-методична 

підготовка 

Психолого-педагогічна 

підготовка 

Спеціально-методична 

підготовка 

Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи 

Методика навчання хімії 

 у старшій профільній школі 

Процесуальний складник 

Форми організації 

освітнього процесу: 
навчальні заняття (лекції, 

лабораторні, практичні), 

самостійна робота (ІНДЗ), 

практична підготовка 

(педагогічна практика). 

Методи навчання: 

словесні, наочні, практичні, 
хімічний експеримент, 

розв’язування ситуаційно-

методичних задач, 

мікровикладання, 

інтерактивні методи. 

Засоби навчання: 
інформаційно-

комунікаційні, навчально-

методичний комплект, 

електронний навчально-

методичний комплекс, 

засоби діагностики 

навчання. 

 

Результативно-оцінювальний складник 

Компоненти готовності: 

- мотиваційний; 

- змістовий; 

- процесуальний; 

- рефлексивний. 

Рівні готовності: 

- елементарний; 

- репродуктивний; 

- продуктивний; 

- творчий. 
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Результат: готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

Критерії готовності: 

- рівень мотивації; 
- повнота знань з методики 

навчання хімії у профільній 

школі; 

- здатність до організації 

профільного навчання хімії; 

- здатність до самоаналізу та 

аналізу. 
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Зупинимось на характеристиці основних складників методичної 

системи підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

закладів середньої освіти.  

Цільовий складник займає особливе місце в системі методичної 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти, оскільки є системотвірним, об’єднує інші 

складники та надає їй цілісності. Він формується під впливом зовнішніх 

чинників (нормативних документів, які відображають державну політику в 

галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепції 

профільного навчання у старшій школі, Державних стандартів вищої освіти  

підготовки фахівців зі спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія)) та 

соціального запиту суспільства на підготовку висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних на ринку праці педагогічних кадрів. 

Цільовий складник визначає мету та завдання підготовки майбутнього 

вчителя хімії до професійної діяльності у старшій профільній школі. Метою 

такої підготовки є формування готовності майбутнього вчителя до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Конкретизуючи мету зазначеної підготовки, виділяємо наступні завдання: 

1) формування внутрішньої позитивної мотивації у майбутнього 

вчителя хімії до професійної діяльності у старшій профільній школі та 

досягнення особистістю її ціннісного усвідомлення; 

2) забезпечення студентів сукупністю професійних знань 

(предметних, психолого-педагогічних, методичних), необхідних для 

ефективної організації профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти; 

3) формування у них здатності до практичної реалізації профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти та вироблення 

навичок аналізу та самоаналізу її результатів. 

Таким чином, цільовий складник є детермінантом при відборі змісту, 

виборі ефективних форм, методів та засобів підготовки майбутнього вчителя 
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до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Виділені цілі дозволили визначити теоретико-методологічні основи 

методичної підготовки майбутніх учителів хімії профільної школи. 

Методологічною основою проектування методичної системи підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти обрано системний, акмеологічний, аксіологічний, 

компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний та інтегративний 

підходи. 

Мотиваційний складник передбачає формування ціннісних орієнтацій, 

мотивів, потреб, інтересу та прагнень майбутніх учителів, які зумовлюють 

успішне здійснення ефективної професійної діяльності у профільній школі. 

Формування професійно орієнтованої мотивації майбутнього вчителя хімії  

старшої профільної школи включає  активізацію бажання самоствердитися у 

професійних досягненнях, розшити свої фахові можливості, стимулювання  

внутрішніх потреб у саморозвитку та самореалізації тощо. 

Тому мотиваційний складник системи спрямований на усвідомлення 

майбутніми учителями хімії вирішального значення для майбутньої 

професійної діяльності: знання й прийняття основних цілей і завдань 

профільного навчання; розуміння нових вимог до організації навчального 

процесу в профільній школі та власної професійної діяльності; необхідності 

реалізації профільного навчання з урахуванням його основних вимог та 

особливостей; допрофільної підготовки учнів основної школи та рівня 

сформованості особистого уміння її проектування; наявності особистих 

потреб у розвитку наукових знань про освітній процес та його проектування 

у старшій профільній школі тощо.  

Змістовий складник представляє собою систему знань про   

особливості організації освітньої діяльності учнів з хімії в умовах 

допрофільної підготовки та профільного навчання.  

Зміст формування готовності майбутніх учителів до роботи у 

профільній школі є багатоаспектним та інтегративним, оскільки передбачає 
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засвоєння не тільки предметних (хімічних), психолого-педагогічних, 

загально-методичних знань, а також і спеціально-методичних, які є 

теоретичною основою підготовки майбутнього вчителя до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Спеціально-

методичну компоненту підготовки вчителя хімії профільної школи 

складають нормативна навчальна дисципліна «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі» та спецкурс «Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи». 

Виділений змістовий складник методичної системи реалізується у 

навчальному процесі підготовки вчителя хімії за допомогою різних методів, 

форм та засобів навчання, що створюють діяльнісну основу навчання, та, в 

свою чергу, формують професійні потреби і мотиви майбутнього вчителя.  

Процесуальний складник методичної системи представляє собою 

сукупність форм, методів, засобів та педагогічних технологій, які 

використовуються з метою формування знань, умінь та практичних навичок 

майбутніх учителів хімії профільної школи. Формами аудиторної навчальної 

діяльності є лекції, лабораторні та практичні заняття, а позаудиторної – 

індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна та науково-дослідна 

робота студентів, педагогічна практика, студентська наукова проблемна 

група з методики навчання хімії тощо. Основними методами, які 

використовуються при формуванні знань та умінь студентів є пояснення, 

розповідь, бесіда, демонстрація, ілюстрація, хімічний експеримент, 

розв’язування методичних та розрахункових задач, ігрове моделювання 

уроків, проблемне навчання тощо. Для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів також застосовуються інноваційні педагогічні 

технології: інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, групової навчальної 

діяльності, метод проектів та інші. Використання зазначених методів 

навчання передбачається не лише з метою формування в студентів 

професійних знань та умінь, а також для формування в них готовності 

застосовувати дані методи у майбутній професійній діяльності. 
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Основним засобом навчання, розробленим для реалізації методичної 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти, є навчально-методичний комплект, що 

складається з навчального посібника, лабораторного практикуму та збірника 

тестових завдань. Оскільки важливу роль у формуванні професійної 

готовності майбутнього вчителя хімії відіграють інформаційно-комунікаційні 

технології навчання, з метою ефективної організації навчальної діяльності 

студентів вищезазначений засіб навчання був представлений у вигляді 

електронного навчально-методичного комплексу, який, окрім зазначених 

матеріалів, також містить навчальну та робочі програми, мультимедійні 

презентації до лекційних занять, приклади завдань модульних контрольних 

робот, індивідуальні навчально-дослідні завдання, запитання для екзамену, 

додаткові матеріали (навчальні програми та підручники з хімії для закладів 

загальної середньої освіти, методичні посібники та розробки уроків, 

відеозаписи уроків та хімічний експеримент).  

Важлива роль у методичній системі належить результативно-

оцінювальному складнику, який є основою для визначення рівня реалізації 

вимог до якості методичної підготовки майбутніх учителів хімії у 

безпосередньо досягнутих результатах навчання. Він враховує вимоги до 

якості підготовки учителя, обумовлені освітньо-професійними програмами, 

нормативними документами, а також критерії, компоненти та рівні 

готовності вчителя хімії до професійної діяльності у профільній школі, 

обґрунтовані у нашому дослідженні. 

У якості критеріїв готовності майбутнього вчителя до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти обрали:  

1) рівень мотивації до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти;  

2) повнота знань з методики навчання хімії у старшій профільній 

школі;  

3) здатність (уміння та навички) студентів до організації навчальної 
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діяльності з хімії учнів старшої профільної школи з урахуванням профілю їх 

навчання;  

4) здатність до самоаналізу власних дій щодо організації профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Компонентами готовності майбутнього вчителя до профільного 

навчання хімії визначили: мотиваційний, змістовий, процесуальний і 

рефлексивний. У межах кожного із компонентів були виділені рівні їх 

сформованості: елементарний, репродуктивний, продуктивний та творчий. 

Реалізація результативно-оцінювального складника передбачає 

розробку й використання відповідного методичного інструментарію (анкети, 

тести, контрольні роботи) діагностування рівня готовності майбутнього 

вчителя хімії до роботи у профільній школі. 

Запропонована нами методична система є методологічним орієнтиром, 

який забезпечує реалізацію авторської концепції методичної підготовки 

майбутнього вчителя до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

 

 

 

Висновки до третього розділу 

У третьому розділі обґрунтовано теоретичні засади підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти і представлено їх у вигляді концепції. Зокрема, 

охарактеризовано методологічні підходи, дидактичні принципи та методичну 

систему підготовки майбутніх учителів до зазначеного виду професійної 

діяльності. 

1. Концепція підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти розглядається нами як 

складна, цілеспрямована, динамічна система теоретико-методологічних та 

методико-технологічних знань щодо формування готовності студентів 
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педагогічних вишів до професійної діяльності в умовах старшої профільної 

школи відповідно до вимог сучасної освітньої системи. Запропонована 

концепція підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти дає можливість перебудувати 

процес методичної підготовки  студентів у педагогічних вишах у 

відповідності до сучасних потреб суспільства та стратегії модернізації 

освітньої системи в Україні. 

2. Методологічними підходами підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

визначено системний, акмеологічний, аксіологічний, інтегративний, 

діяльнісний, компетентнісний та особистісно орієнтований. Концептуальні 

засади вищезазначених методологічних підходів, знайшли своє відображення 

при конструюванні та реалізації основних компонентів методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти та визначили якісно новий її характер, що 

відповідає сучасним освітнім тенденціям. 

3. Принципи методичної підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії розглядаємо як основні вихідні положення щодо 

реалізації мети, змісту, форм і методів формування у студентів готовності до 

навчання хімії учнів закладів середньої освіти з урахуванням 

закономірностей та умов перебігу освітнього процесу вищої школи. 

Визначено та обґрунтовано основні дидактичні принципи методичної 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти. Загальнодидактичні представлені принципами 

системності, систематичності і послідовності, науковості, свідомості і 

активності, доступності, зв’язку теорії з практикою, наочності, 

індивідуалізації навчання, міцного засвоєння знань, умінь і навичок, а 

конкретно-методичні ‒ принципами інтегративності, варіативності, 

наступності, професійної спрямованості, бінарності, рефлективності, 



191 
 

інноваційності, компетентнісної спрямованості, єдності навчальної та 

наукової діяльності. 

4. Методичну систему підготовки майбутніх вчителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти розглядаємо як 

цілісну, динамічну структуру взаємопов’язаних елементів навчального 

процесу (цілей, змісту, засобів, методів, форм навчання, навчальної 

діяльності та контролю знань студентів, способів діяльності викладача та 

студентів), що спрямовані на формування в майбутніх учителів готовності до 

професійної діяльності у старшій профільній школі, їх здатності до 

самоосвіти і професійного вдосконалення, та утворюють систему, 

представлену цільовим, мотиваційним, змістовим, процесуальним та 

результативно-оцінювальним складниками. Запропонована нами методична 

система є методологічним орієнтиром, який забезпечує реалізацію авторської 

концепції методичної підготовки майбутнього вчителя до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Основні результати розділу представлені у таких публікаціях автора 

[60, 65, 67, 69].  
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РОЗДІЛ 4. 

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 

 

4.1. Зміст методичної підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

 

Важливим компонентом підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти є дидактично 

обґрунтований зміст. 

Проблема змісту освіти розкривається у наукових дослідженнях 

відомих вітчизняних учених С.У. Гончаренка [155], О.Я. Савченко [407], 

М.Д. Ярмаченка [352], В.Г. Кременя [261], Н.Г. Батечко [33], Л.В. Козак 

[247], М.М. Лєвшина [274]  тощо. 

У літературних джерелах знаходимо різні трактування поняття «зміст 

освіти»: «система наукових знань про природу, суспільство, людське 

мислення, практичні уміння і навички та способи діяльності, досвіду, творчої 

діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної 

поведінки, якими має володіти учень у ході навчання» [152, с. 137], «система 

знань про навколишній світ, сучасне виробництво, культуру й мистецтво, 

узагальнені інтелектуальні й теоретичні уміння, навички творчого 

розв’язання практичних і теоретичних проблем» [352, с. 93], «система 

наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний 

розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, формування світогляду, 

моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, праці» [354, с. 93],  

«наукова інформація, необхідна для вивчення, яка є педагогічно 

обґрунтованою, логічно оформленою, відображеною у навчальній 
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документації, яка регулює процес навчання у будь-якому вищому 

навчальному закладі» [418, с. 345]. 

На нашу думку, зміст методичної підготовки майбутніх учителів хімії – 

це дидактично обґрунтована система інтегрованих наукових хімічних, 

психолого-педагогічних та методичних знань, умінь та навичок, способів і 

досвіду професійної діяльності, якими повинні оволодіти студенти для 

успішного та результативного проектування освітнього процесу.   

При конструюванні змісту методичної підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

керувались такими вимоги: 

1. При відборі і структуруванні змісту методичної підготовки 

необхідно враховувати як загальні принципи побудови змісту освіти, так і 

спеціальні дидактичні принципи. 

2. Зміст підготовки повинен відповідати цілям обраної моделі освіти, 

відображати сучасні тенденції розвитку вітчизняної освіти та основні 

напрями інноваційних процесів у освіті. 

3. Відбір змісту підготовки повинен розкривати особливості та напрями  

професійної діяльності викладача в освітньому закладі та специфіку його 

професійно-педагогічної підготовки. 

4. Змістовий компонент підготовки повинен відображати зміст і 

структуру шкільного предмету та досвід застосування набутих знань на 

практиці на основі проектування педагогічної діяльності. 

5. Структурування змісту підготовки повинно передбачати розвиток 

інноваційного стилю мислення, забезпечення особистісного професійного 

саморозвитку викладача як умови його здатності до інновацій [247]. 

Також ми повністю погоджуємося з думкою О.А. Біди, яка зазначає: «у 

змісті методичної підготовки повинні бути подані знання, способи та досвід 

творчої діяльності, які повинні постійно переосмислюватися, оскільки 

майбутній вчитель працюватиме в умовах реформування освіти, що 
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відбувається шляхом збільшення багатоваріантності організаційних форм, а 

також методичних систем навчання» [51, c.248]. 

Окрім вищевизначених вимог до відбору змісту спеціально-методичної 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти пропонуємо враховувати також визначені в ході 

дослідження принципи: наступності, модульності, відповідності змісту 

методичної підготовки вимогам шкільної хімічної освіти. 

Принцип наступності полягає в тому, що знання, сформовані під час 

вивчення психолого-педагогічних і методичних дисциплін на освітньо-

кваліфікаційному рівні «бакалавр», повинні розширюватися та 

поглиблюватися в процесі теоретичного навчання і практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти рівня «магістр», забезпечуючи послідовність у 

формуванні спеціально-методичних знань, умінь, навичок, досвіду 

професійної діяльності та їх цілісність.  

У нашому дослідженні реалізацію даного принципу можна 

прослідкувати при організації вивчення студентами навчальних дисциплін 

«Методика навчання хімії» (ступінь вищої освіти «бакалавр») та «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі», «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» (ступінь вищої освіти 

«магістр»). Навчальна дисципліна «Методика навчання хімії» передбачає 

формування у майбутніх учителів як загально-методичних знань, так і знань з 

методики навчання хімії в основній школі та в безпрофільних класах старшої 

школи на академічному рівні, а вищезазначені методичні дисципліни, що 

вивчаються магістрами, покликані розширити та поглибити знання про 

особливості навчання хімії у старшій школі на рівні стандарту та 

профільному рівні, організацію допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи. Отже, застосування принципу наступності у змісті 

спеціально-методичної підготовки студентів сприяє систематизації знань та 

забезпечує комплексну методичну підготовку майбутніх учителів хімії 

старшої профільної школи до виконання своїх професійних завдань.   



195 
 

Принцип модульності передбачає структурування змісту методичної 

підготовки майбутніх учителів хімії за допомогою розробки змістових 

модулів, які включають логічно завершені частини навчального матеріалу. У 

нашому дослідженні принцип модульності реалізується при побудові змісту 

навчальних дисциплін «Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі» і «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи». Виділені змістові модулі передбачають реалізацію певних 

професійних завдань майбутнього вчителя хімії профільної школи і націлені 

на формування в них системи теоретичних знань та практичних умінь, 

необхідних для ефективної професійної діяльності. Модульна побудова 

змісту навчальної дисципліни забезпечує системність та логічність 

освітнього процесу. 

Принцип відповідності змісту методичної підготовки вимогам шкільної 

хімічної освіти передбачає моделювання змістового компоненту методичної 

системи підготовки майбутніх учителів відповідно до сучасних тенденцій 

розвитку та реформування загальної середньої освіти. У дослідженні 

реалізація даного принципу відбувалась на основі врахування таких освітніх 

особливостей: зміст і структура навчання хімії у старшій школі, рівень 

засвоєння змісту навчального матеріалу учнями, профіль навчання, 

психофізіологічні відмінності пізнавальної діяльності учнів старшої школи 

тощо. Таким чином, принцип відповідності змісту методичної підготовки 

вимогам шкільної хімічної освіти покликаний забезпечити своєчасність та 

ґрунтовність  підготовки майбутніх учителів хімії до педагогічної діяльності 

в умовах профільної організації навчального процесу в закладах загальної 

середньої освіти. 

Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти у дослідженні реалізується за рахунок 

впровадження в освітній процес навчальних дисциплін, що сприяють 

формуванню у студентів фахових компетентностей щодо організації 

навчання хімії у профільній школі. 



196 
 

У дослідженні обґрунтовано та розроблено зміст обов’язкової 

навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі» та вибіркової навчальної дисципліни «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» для здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра спеціальності 8.04010101 Хімія* (014.06 Середня 

освіта (Хімія)). Навчальні програми вищезазначених дисциплін наведено у 

додатках Б та В. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі» є формування у майбутніх учителів системи 

знань про організацію профільного навчання хімії у старшій загальноосвітній 

школі, в тому числі й сільської місцевості, особливості навчання хімії у 

різнопрофільних класах, проектування освітнього процесу під час реалізації 

курсів за вибором та спеціальних курсів на профільному рівні. Зокрема, 

завданнями дисципліни передбачено опанування студентами знань та умінь: 

курсу хімії старшої профільної школи; організації пізнавальної діяльності 

учнів старшої профільної школи під час викладання курсу хімії у класах 

різного профілю, курсів за вибором та спецкурсів; складання планів- 

конспектів різних типів уроків та уроків з організації профільного навчання у 

сільській школі в умовах м’якої диференціації; проектування та проведення 

навчальних занять з хімії у старшій профільній школі. На вивчення 

навчальної дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЕСТS), з них: 16 

годин – лекції, 4 години – практичні заняття, 28 годин – лабораторні заняття 

та 102 години – самостійна робота.  

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів 

«Організація профільного навчання хімії у старшій школі» та «Методика 

навчання хімії на профільному рівні», що включають 8 тем: «Теоретичні 

основи організації профільного навчання хімії у загальноосвітніх навчальних 

закладах», «Методика організації профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі сільської місцевості», «Методичні особливості 

навчання хімії на рівні стандарту та академічному рівні», «Методичні 
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особливості навчання неорганічної хімії на профільному рівні», «Методичні 

особливості навчання органічної хімії на профільному рівні», «Методика 

вивчення теми «Узагальнювальне повторення найважливіших питань курсу 

хімії на профільному рівні», «Курси за вибором з хімії як умова реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії учнів профільної школи», «Спеціальні 

курси з хімії у старшій профільній школі». 

Зміст теми «Теоретичні основи організації профільного навчання хімії 

у загальноосвітніх навчальних закладах» передбачає ознайомлення студентів 

з наступними теоретичними питаннями: поняття «профільне навчання», його 

мета та завдання; принципи організації профільного навчання; структура 

профільного навчання; напрями профільного навчання; профіль навчання; 

форми організації профільного навчання; становлення та розвиток 

профільного навчання хімії; хімічна складова типового базового навчального 

плану тощо. 

З метою реалізації у підготовці майбутнього вчителя хімії принципів 

науковості та інноваційності виклад навчального матеріалу розпочинаємо з 

формування поняття «профільне навчання» як виду диференційованого 

навчання, розкриваємо його дидактичну суть, мету та основні завдання в 

умовах сучасної української школи. Також  характеризуємо принципи 

профільного навчання (диференціації, варіативності, альтернативності, 

доступності, наступності, неперервності, гнучкості, діагностико-

прогностичної реалізованості) як основні орієнтири  його організації. 

Достатню увагу приділяємо і розгляду структури профільного 

навчання, напрямів його реалізації (суспільно-гуманітарного, філологічного, 

художньо-естетичного, природничо-математичного, технологічного та 

спортивного) та профілів, які входять до кожного напряму. Формуючи 

поняття «профіль навчання», підкреслюємо, що він включає сукупність 

базових і профільних предметів, курсів за вибором. Звертаємо увагу 

студентів на те, що вивчення навчальних предметів передбачається на трьох 

рівнях засвоєння їх змісту: стандарту, академічному та профільному. 
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Характеризуємо особливості вивчення навчального предмету «Хімія» на 

кожному із зазначених рівнів. Також ознайомлюємо студентів з таким 

педагогічним явищем як «курси за вибором», визначаємо їх завдання та 

функції на етапі допрофільної підготовки та профільного навчання. 

З’ясовуючи форми організації профільного навчання, зазначаємо, що за  

характером взаємодії суб’єктів виділяють внутрішньошкільні та 

зовнішньошкільні форми його організації, характеризуємо їх. 

Характеризуючи хімічну складову типового базового навчального 

плану для старшої загальноосвітньої школи, звертаємо увагу студентів на те, 

що навчальний предмет «Хімія» входить до інваріантної складової 

навчального плану і, в залежності від профілю навчання, реалізується на 

одному із трьох рівнів засвоєння його змісту. Наводимо приклади 

навчального плану для класів універсального, історичного, фізичного і 

хіміко-біологічного профілю та визначаємо рівень вивчення навчального 

предмету «Хімія» у кожному з даних профілів. Зазначаємо, що варіативна 

складова хімічної компоненти реалізується під час вивчення спеціальних 

курсів та курсів за вибором.  

З метою формування особистісних переконань щодо соціальної та 

педагогічної доцільності організації профільного навчання хімії розглядаємо 

питання про основні етапи його становлення та розвитку у навчальних 

закладах України, характеризуємо їх. Також ознайомлюємо студентів із 

зарубіжним та вітчизняним досвідом реалізації профільного навчання. 

Під час вивчення теми «Методика організації профільного навчання 

хімії у загальноосвітній школі сільської місцевості» акцентуємо увагу 

студентів на особливостях організації профільного навчання у сільській 

школі, викликаних соціокультурними чинниками (психологічним, 

соціальним, інформаційним). Характеризуємо основні моделі організації 

профільного навчання у сільській школі (модель профільного навчання на 

основі індивідуального вибору учнем рівня вивчення предмету; ресурсний 

центр як модель опорної старшої школи; територіальне шкільне об’єднання; 



199 
 

очно-заочна профільна школа; дистанційна модель селективного та 

елективного профільного навчання), запропоновані Н.І. Шиян [477]. 

З’ясовуємо суть дефініції «м’яка» диференціація, формулюємо основні 

концептуальні положення моделювання профільного навчання на її основі.  

Ознайомлюємо студентів з особливостями конструювання змісту 

профільного навчання хімії у закладах загальної середньої освіти сільської 

місцевості на основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення 

предмету. Зазначаємо, що основною формою організації навчання за даною 

моделлю є «міні-модуль». Даємо визначення поняття «міні-модуль» та 

характеризуємо його структуру. Згідно принципів наступності, доступності 

навчання та професійної спрямованості розглядаємо особливості 

конструювання навчальних занять в умовах м’якої диференціації навчання, а 

також особливості організації профільного навчання учнів у різнопрофільних 

групах в школі сільської місцевості на прикладі класів фізико-математичного 

та історичного профілів.  

Першочерговим кроком, що відображає дію принципу систематичності 

і послідовності, при вивченні теми «Методичні особливості навчання хімії у 

різнопрофільних класах на рівні стандарту та академічному рівні» є 

актуалізація загально-методичних знань студентів про форми, методи та 

засоби навчання хімії.  

Передусім, здійснюємо загальну характеристику вивчення хімії на рівні 

стандарту та академічному рівні. Проте особливу увагу приділяємо 

характеристиці завдань, структури і змісту вивчення хімії на рівня стандарту, 

оскільки особливості вивчення хімії у безпрофільних класах на академічному 

рівні розглядалися на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» в курсі 

«Методика навчання хімії». 

Розглядаючи питання про інваріантну та варіативну складові змісту 

курсу хімії для різнопрофільних класів, зазначаємо, що інваріантна складова 

відображена в навчальній програмі, а її зміст і об’єм регламентуються 

Державним освітнім стандартом. Варіативна складова являє собою хімічну 
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інформацію, яка дає змогу вчителю у більшій мірі врахувати професійно 

орієнтовані інтереси учнів профільних класів. Вона має добиратися з 

урахуванням особливостей профілю, за яким навчаються учні, та не є 

обов’язковою для засвоєння і, відповідно, не контролюється учителем. 

Зазначаємо основні способи підвищення мотивації учнів різнопрофільних 

класів до вивчення хімії, наводимо конкретні приклади орієнтовного змісту 

варіативної складової курсу хімії для класів різного профілю. 

Наголошуємо, що відбір варіативної складової курсу хімії відбувається 

відповідно до загальнодидактичних, а також специфічних принципів 

(відповідність додаткової навчальної інформації профілю навчання, 

доповнення і розширення хімічного змісту, використання наявних в учнів 

знань та умінь, отриманих при вивченні профільних предметів). 

Також підкреслюємо, що важливим чинником організації пізнавальної 

діяльності учнів різнопрофільних класів є врахування їх психофізіологічних 

особливостей. З цією метою розглядаємо особливості пізнавальних процесів 

у школярів з домінуванням лівої та правої півкулі мозку, визначені 

В.В. Голєнковим та Е.Б. Філіпповою [150]. Характеризуємо зміст навчання, 

види уроків, форми і методи навчання та форми репрезентації хімічних 

знань, які доцільно використовувати вчителю в залежності від 

правопівкульного чи лівопівкульного типу мислення учнів класу певного 

профілю. 

Вивчення навчального матеріалу про застосування форм, методів та 

засобів навчання хімії у різнопрофільних класах має інтегративний характер 

та обумовлює використання системи міжпредметних зв’язків між 

педагогічними, психологічними, загально-методичними дисциплінами. 

Звертаємо увагу студентів на те, що у старшій школі все більш поширеним 

стає лекційний метод, самостійна робота учнів, використання активних 

методів навчання (проблемна лекція, евристична бесіда, дискусії, рольові та 

ділові ігри, проблемний виклад, проблемні завдання тощо), інтерактивних 

(мозкова атака, імітаційні вправи тощо) та методів наукового пошуку 
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(прогнозування, моделювання, аналогія, спостереження, експеримент тощо). 

Відмічаємо, що основною організаційною формою навчання у старшій 

профільній школі за умов класно-урочної системи залишається урок. Для 

організації ефективної роботи учнів на уроці та забезпечення позитивних 

результатів навчання необхідно поєднувати фронтальну, індивідуальну та 

групову форми організації навчальної діяльності учнів. Наголошуємо, що у 

профільній школі доцільно проводити бінарні та інтегровані уроки, проте 

ефективне застосування форм організації освітнього процесу можливе лише 

за умов реалізації особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до 

навчання. 

Зауважуємо, що урізноманітнення засобів навчання в освітньому 

процесі з хімії у профільній школі сприятиме інтенсифікації процесу 

навчання учнів та роботи учителя за рахунок підвищення наочності 

навчання, розширення меж доступності навчального матеріалу, 

стимулювання пізнавальної діяльності учнів на уроці і в ході самостійного 

здобування знань. Зміст даної теми дає можливість сприяти формуванню 

професійних переконань, мотивів і потреб майбутніх учителів в педагогічно 

ефективному проектуванні освітнього процесу в профільній школі за рахунок 

методично обґрунтованого добору елементів операційно-діяльнісного 

компоненту навчального процесу.  Тому підводимо студентів до висновку, 

що результативність навчання в старшій профільній школі залежить від 

уміння вчителя раціонально добирати та реалізувати методи, форми і засоби 

навчання для кожного уроку відповідно до цілей і змісту навчання, 

психофізіологічних особливостей учнів. 

Одним із ключових питань теми є методичні особливості використання 

у навчанні хімії учнів різнопрофільних класів розрахункових задач з 

варіативною складовою. Торкаючись дидактичного аспекту зазначеного 

педагогічного феномену, підкреслюємо, що у методиці навчання хімії 

існують різні види хімічних задач з варіативною складовою: практико-

орієнтовані, професійно орієнтовані, прикладні, контекстні тощо.  
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Розглядаємо запропоновану білоруським ученим-методистом 

Є.Я. Аршанським [18] класифікацію хімічних задач за характером 

гуманітарного змісту (історико-мистецьким, екологічним, літературним, 

практичним, регіональним) та виділені А.М. Шевченко [470] задачі з 

військовим змістом. Наводимо приклади хімічних задач кожного виду. 

Визначаємо основні вимоги, які ставляться до задач та вправ з варіативною 

складовою навчання хімії, характеризуємо способи їх складання.  

Теоретичний матеріал про використання хімічного експерименту у 

різнопрофільних класах покликаний забезпечити формування у студентів 

ціннісного усвідомлення його значення як невід’ємної складової процесу 

навчанні хімії. Наголошуємо, що вчителю при підготовці до проведення 

хімічного експерименту в класах різного профілю доцільно включати 

додатковий навчальний матеріал, який сприяв би розвитку пізнавального 

інтересу та мотивував учнів до вивчення предмету. Зазначаємо, що на думку 

Є.Я. Аршанського [18], додатковий навчальний матеріал у змісті хімічного 

експерименту може бути представлений у вигляді відповідного 

культурологічного екскурсу, інформації історичного, екологічного і 

практичного спрямування, а також інформації про використання речовин у 

побуті, медицині, промисловості тощо. Ознайомлюємо студентів з картками-

інструкціями для проведення практичних робіт, розроблених 

Є.Я. Аршанським [18]. Також зосереджуємо увагу студентів на основних 

етапах підготовки вчителя до проведення практичних робіт з хімії у 

різнопрофільних класах.  

Розглядаючи питання про особливості побудови уроку хімії з 

варіативною складовою у різнопрофільних класах, характеризуємо основні 

уміння вчителя: 

1) визначати педагогічні цілі уроку з урахуванням можливостей 

кожної теми, відповідно до профілю навчання; 

2) змінювати форми проведення уроку, навчальні завдання і види 

діяльності учнів з урахуванням поставлених перед уроком особистісно 
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орієнтованих завдань; 

3) планувати й проводити систему уроків з навчальними проблемами, 

що потребують колективного розв’язання; 

4) творчо застосовувати сучасні типи, методи й технології навчання: 

проблемні, інформаційні, дискусійні, дослідницькі, групові тощо; 

5) організовувати різні види учнівського експерименту, творчі 

самостійні роботи, включити в навчальний процес елементи самоосвіти, 

моделювання життєвих практичних ситуацій; 

6) оцінювати результати навчального процесу не тільки за 

«критеріями оцінювання знань», а й за тим, наскільки учень зміг використати 

матеріал уроку для розвитку своїх пізнавальних й особистісних можливостей 

[83]. 

Зазначаємо, що підготовка уроку хімії з варіативною складовою 

включає такі необхідні етапи: 

1) аналіз хімічного змісту уроку і виявлення його мети; 

2) відбір змісту варіативної складової та співвідношення її з хімічним 

змістом уроку; 

3) визначення логічної послідовності викладу змісту уроку в цілому; 

4) добір форм, методів і засобів навчання хімії з урахуванням 

психофізіологічних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

5) детальна розробка основних структурних етапів уроку, складання 

плану-конспекту [83]. 

Вивчення теми «Методичні особливості навчання неорганічної хімії на 

профільному рівні» розпочинаємо із з’ясування сутності принципу наукового 

поглиблення змісту профільних загальноосвітніх предметів та 

характеристики критеріїв відбору змісту профільного загальноосвітнього 

предмету. З’ясовуємо мету та завдання вивчення хімії на профільному рівні, 

розкриваємо її зміст і структуру.  

Особливості вивчення неметалічних елементів та їхніх сполук на 

профільному рівні розпочинаємо із загальної характеристики даного розділу 
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за змістом навчальної програми. З’ясовуємо загальну кількість годин, 

відведених на вивчення розділу та кожної конкретної теми, типи 

розрахункових задач у кожній темі, види хімічного експерименту 

(демонстрації, лабораторні досліди, практичні роботи) та основне навчально-

методичне забезпечення. Далі переходимо до характеристики методичних 

підходів до формування в учнів понять про неметалічні елементи та їхні 

сполуки у такій послідовності: Методика вивчення теми «Гідроген. Водень» 

→ Методика вивчення теми «Хімічні елементи VІІA групи» → Методика 

вивчення теми «Хімічні елементи VIA групи» → Методика вивчення теми 

«Хімічні елементи VA групи» → Методика вивчення теми «Хімічні елементи 

ІVA групи». Підкреслюємо, що навчальний матеріал кожної теми доцільно 

структурувати на такі послідовні блоки: загальна характеристика елементів 

групи; прості і складні речовини, що утворюються даними елементами; 

фізичні та хімічні властивості цих речовин; їх добування та застосування. Не 

залишаємо поза увагою й формування таких хімічних понять як: «ланцюгова 

реакція», «алотропія», «донорно-акцепторний механізм утворення 

ковалентного зв’язку», «кислі солі», «адсорбція», «мінеральні добрива» 

тощо. Наголошуємо, що значну увагу вчителю необхідно приділити розгляду 

особливостей взаємодії металів із сульфатною та нітратною кислотами, 

розкладу нітратів.  

Характеризуємо методику формування вмінь учнів розв’язувати задачі 

за законом об’ємних відношень газів; обчислення за рівнянням реакції маси, 

об’єму або кількості речовини продукту реакції, якщо один із реагентів узято 

в надлишку; обчислення маси, об’єму або кількості речовини за відомою 

кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить 

домішки; обчислення виходу продукту від теоретичного та проведення 

розрахунків за термохімічними рівняннями реакцій. Під час розгляду 

методичних засад проведення хімічного експерименту акцентуємо увагу на  

організації пізнавальної діяльності учнів під час виконання практичних робіт. 

Звертаємо увагу студентів на те, що продуктивне вивчення навчального 
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матеріалу даної теми неможливе без наявності в учнів міцних знань про 

хімічний елемент, будову атома, ізотопи, періодичну систему хімічних 

елементів, хімічний зв’язок, основні класи неорганічних сполук, хімічні 

реакції  тощо. 

Наступним передбачено вивчення особливостей методики викладання 

теми «Металічні елементи та їхні сполуки на профільному рівні». 

Зазначаємо, що основні завдання вивчення даної теми полягають у розвитку 

уявлень учнів про речовину (зокрема, про її металічний стан) за рахунок 

свідомого засвоєння сучасних знань про будову металів та сплавів, їх 

властивості та застосування. Звертаємо увагу студентів на те, що структура 

теми «Металічні елементи та їхні сполуки» на профільному рівні майже не 

відрізняється від академічного рівня, але на профільному рівні відбувається 

поглиблення змісту навчального матеріалу кожної теми, вводиться поняття 

«електроліз», формуються уміння учнів розв’язувати нові типи 

розрахункових задач (розрахунки за рівнянням хімічної реакції між розчином 

солі та металом; обчислення вмісту металів у їх суміші). З метою формування 

практичних умінь та навичок учнів збільшується кількість практичних робіт 

(хімічні властивості гідроксидів металів І-А - ІІІ-А груп; розв’язування 

експериментальних задач з теми «Металічні елементи І-А - ІІІ-А груп»; 

розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їхні 

сполуки»). Оскільки методику викладання теми «Металічні елементи та їхні 

сполуки» для учнів закладів загальної середньої освіти, що вивчають хімію 

на академічному рівні, здобувачі вищої освіти вивчали в курсі методики 

навчання хімії на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», розглядаємо 

лише методику вивчення додатково введеного до програми профільного 

рівня навчального матеріалу.  

Під час формування у студентів знань з методики вивчення теми 

«Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин» 

зазначаємо, що основне завдання вивчення даної теми полягає в тому, щоб на 

основі конкретних знань про окремі хімічні виробництва сформувати в учнів 
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уявлення про загальні поняття хімічної технології. Вивчення теми 

розпочинаємо з ознайомлення учнів із загальними науковими принципами 

хімічного виробництва, формуємо в учнів поняття «хімічна промисловість» 

та «хімічна технологія». Розкриваємо методичні підходи до вивчення 

виробництва сульфатної кислоти, амоніаку, чавуну та сталі. 

Розгляд теми «Методичні особливості навчання органічної хімії на 

профільному рівні» розпочинаємо із загальної характеристики її змісту, 

структури та послідовності вивчення. Зазначаємо, що методика вивчення 

органічних сполук у закладах загальної середньої освіти на академічному 

рівні розглядалася у курсі методики навчання хімії на освітньо-

кваліфікаційному рівні «бакалавр», а тому характеризуємо лише методичні 

підходи до вивчення того навчального матеріалу, що додатково 

передбачений програмою з хімії для профільного рівня, а саме: 

галогенопохідні алканів, алкадієни, гомологи бензену, багатоядерні 

ароматичні вуглеводнів, гетероциклічні сполуки, альдегіди і кетони, пентози 

(рибоза та  дезоксирибоза), оптична ізомерія, нітросполуки. Характеризуємо 

методичні особливості вивчення вищезазначених речовин та розвитку 

відповідних хімічних понять. Підкреслюємо необхідність формування в 

учнів усвідомлення залежності фізичних та хімічних властивостей 

органічних сполук від їх хімічної будови. Звертаємо увагу студентів на 

доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій під час 

вивчення органічної хімії, знайомимо студентів з програмно-педагогічним 

засобом «Органічна хімія» (автор Л.П. Величко) [127] та розглядаємо 

можливості його використання в освітньому процесі. Розглядаємо 

особливості проведення деяких практичних робіт, наприклад: розділення й 

очищення речовин (перекристалізація, перегонка за атмосферного тиску); 

добування етену й досліди з ним; синтез етилетаноату; гідроліз 

ацетилсаліцилової кислоти; функціональний аналіз органічних сполук тощо.  

При викладанні теми «Методика вивчення теми «Узагальнювальне 

повторення найважливіших питань курсу хімії» на профільному рівні» 
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підводимо студентів до усвідомленого розуміння основного завдання даної 

теми: узагальнення і систематизації знань учнів про неорганічні та органічні 

речовини, набуті у попередніх розділах на спільній теоретичній основі. 

Звертаємо увагу студентів на те, що насиченість узагальнюючого курсу, його 

високий теоретичний рівень особливо гостро ставлять проблему правильного 

дидактичного забезпечення. Велике значення при цьому має раціональне 

планування, правильна постановка перед учнями цілей вивчення кожної 

теми, кожного конкретного уроку. Проектуючи систему уроків, необхідно 

враховувати, що оволодіння змістом узагальнювального курсу залежить не 

тільки від того, наскільки адекватно вдалося за допомогою методики 

відобразити внутрішню логіку предмету, але й вирішальною мірою від того, 

наскільки клас в цілому та кожен учень окремо, опанували основи хімічних 

знань. Важливо враховувати не тільки знання учнями основних понять, 

законів, теорій, основ неорганічної та органічної хімії, але й їх уміння 

користуватися ними та хімічною мовою як засобами пізнання, а також рівень 

володіння необхідними пізнавальними діями й розумовими операціями. Тому 

для правильного конструювання змісту та методики навчання даного розділу 

особливу увагу слід звернути на контроль знань та вмінь учнів як дієвого 

засобу діагностики й оперативного зворотного зв’язку, що служить основою 

корекції навчально-виховного процесу. Наголошуємо: якщо  учні під прямим 

або непрямим керівництвом учителя повторюють і аналізують основні факти, 

явища, узагальнюють і систематизують поняття, провідні ідеї та теорії, то 

вчителю необхідно підтримувати тісний взаємозв’язок багатьох елементів 

знань усього попереднього курсу хімії. Підкреслюємо, що структура 

більшості уроків теми повинна відповідати логіці процесу узагальнення і 

систематизації знань. 

Виклад навчального матеріалу даної теми проводимо у такій 

послідовності: Методичні особливості вивчення розділу «Узагальнювальне  

повторення найважливіших питань курсу хімії» → Методика вивчення теми 

«Основні хімічні закони, теорії, вчення»  →  Методика вивчення теми 
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«Розвиток наукових знань про хімічний зв’язок і будову речовини» → 

Методика вивчення теми «Дисперсні системи» → Методика вивчення теми 

«Хімічні реакції». 

Значення змістового наповнення теми «Курси за вибором з хімії як 

умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів профільної школи» 

полягає в усвідомленні студентами знань про курси за вибором як невід’ємну 

складову частину профільного навчання. З’ясовуємо їх завдання, особливості 

та призначення курсів за вибором на етапі профільного навчання. 

Розглядаємо класифікацію курсів за вибором (предметні, міжпредметні або 

надпредметні, та курси за вибором з предметів, що не входять до базового 

навчального плану). Зазначаємо, що при формуванні змісту курсів за 

вибором потрібно дотримуватися таких методичних підходів, як 

фундаментальний, методологічний, універсальний, прагматичний, 

діяльнісно-ціннісний та компетентнісний [178]. Розкриваємо основні функції 

навчальних програм курсів за вибором, характеризуємо особливості й вимоги 

до їх укладання та рецензування. Наступним етапом є розгляд змісту та 

структури курсів за вибором з хімії, затверджених Міністерством освіти і 

науки України. Акцентуємо увагу студентів на особливостях організації та 

методиці викладання курсів за вибором з хімії у старшій профільній школі та 

підводимо їх до висновку, що методично вмотивований  добір організаційних 

форм, методів і засобів навчання потребує посиленої уваги вчителя при 

впровадженні курсів за вибором у навчальний процес. Розкриваємо значення 

портфоліо учня як ефективного засобу фіксації навчальних досягнень учнів 

на курсах за вибором. 

Вивчення дисципліни завершується розглядом теми «Спеціальні курси з 

хімії у старшій профільній школі». Основними завданнями вивчення даної 

теми є формування в студентів знань про спеціальні курси з хімії та 

методичні особливості їх викладання. Спочатку з’ясовуємо, що таке 

спеціальний курс та розкриваємо його мету і завдання. Далі характеризуємо 

завдання, зміст, структуру та особливості викладання спецкурсів з хімії 
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«Основи хімічного аналізу», «Основи хімічної технології» та «Основи 

агрохімії», які передбачені навчальною програмою для засвоєння учнями 

класів з поглибленим вивченням предмету. 

При з’ясуванні методичних особливостей вивчення спецкурсу «Основи 

хімічного аналізу» зосереджуємо увагу студентів на важливості опанування 

учнями теоретичних основ аналітичної хімії. Саме тому розглядаємо 

формування понять даної теми (розчин, молярна концентрація, еквівалент, 

закон діючих мас, кислотно-основна рівновага, рН, буферний розчин, 

гідроліз солей, комплексні сполуки) та методику проведення лабораторного 

практикуму.  

Аналізуючи особливості вивчення спецкурсу «Основи агрохімії», 

коротко характеризуємо теоретичний зміст та завдання практичних робіт 

кожної теми.  

Не залишаємо поза увагою студентів й методику вивчення спецкурсу 

«Основи хімічної технології». Зазначаємо, що в ході вивчення даного 

спецкурсу отримують розвиток такі хіміко-технологічні поняття, як: 

«сировина», «хімічний продукт», «умови виробничого процесу», 

«безперервні процеси», «періодичні процеси» тощо. Поглиблюються знання 

учнів про виробництво сульфатної кислоти, амоніаку, чавуну та сталі, 

формуються знання про виробництво нітратної кислоти й силікатів, 

електрохімічні виробництва, металургію, переробку палива та промисловий 

органічний синтез. Розкриваємо значення екскурсії на виробництво як однієї 

із форм вивчення спецкурсу «Основи хімічної технології». Пригадуємо 

особливості організації та проведення хімічної екскурсії. Підкреслюємо, що 

вивчення даного спецкурсу займає важливе місце в екологічному вихованні 

та освіті учнів. 

Отже, в процесі засвоєння змісту навчальної дисципліни «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі» у майбутніх учителів повинні 

бути сформовані важливі спеціально-методичні знання та вміння. 

Студенти повинні знати: 
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1) нормативні документи, які регламентують профільне навчання в 

старшій школі;  

2) зміст навчального матеріалу курсу хімії рівнів стандарту, 

академічного, профільного рівнів і спецкурсів з хімії;  

3) методику викладання хімії в профільній школі на рівнях стандарту, 

академічному і профільному;  

4) методику викладання спецкурсів «Основи хімічного аналізу», 

«Основи агрохімії», «Основи хімічної технології»;  

5) методику розробки й реалізації курсів за вибором учнів;  

6) методику організації навчальної діяльності учнів з хімії у старшій 

профільній школі сільської місцевості; 

7) методику організації науково-дослідної діяльності учнів;  

8) методику використання інноваційних педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання хімії;  

9) методику організації позакласної роботи учнів профільних класів.  

Студенти повинні вміти: 

1) враховувати індивідуальні особливості та інтереси учнів класів 

різних профілів при організації їх пізнавальної діяльності;  

2) планувати навчальні заняття, визначати тип і структуру уроку, 

використовувати різні форми, методи та засоби навчання хімії на рівнях 

стандарту, академічному і профільному;  

3) формувати основні хімічні поняття, передбачені програмою рівня 

стандарту, академічного й профільного рівнів;  

4) відбирати і адаптувати теоретичний матеріал для конкретного 

профілю навчання;  

5) проводити навчальні заняття в одному класі на різних рівнях 

вивчення хімії у профільній школі сільської місцевості; 

6) організовувати самостійну і науково-дослідну діяльність учнів 

профільних класів;  

7) реалізовувати міжпредметні зв’язки хімії з іншими 



211 
 

загальноосвітніми предметами;  

8) формувати знання учнів з основ хімічного аналізу, хімічної 

технології та агрохімії;  

9) відбирати навчальний матеріал, розробляти і проводити курси за 

вибором учнів;  

10) застосовувати традиційні та інноваційні технології навчання;  

11) розробляти інструментарій для проведення оцінювання 

навчальних досягнень учнів з хімії з врахуванням профілю навчання та 

індивідуальних особливостей учнів;  

12) проводити з учнями профорієнтаційну роботу. 

Формування готовності майбутніх учителів до реалізації допрофільної 

підготовки учнів основної школи забезпечується за рахунок вивчення 

спецкурсу «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи», навчальна програма якого наведено у додатку В. 

Метою вивчення спецкурсу «Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи» є формування системи знань про 

допрофільну підготовку учнів основної школи та особливості реалізації її 

складових (курсів за вибором, інформаційної роботи, профорієнтаційної 

роботи). Основні завдання вивчення даного спецкурсу: формування в 

студентів системи знань про структуру та особливості організації 

допрофільної підготовки учнів основної школи та курсів за вибором з хімії як 

одного із її компонентів; формування умінь здобувачів вищої освіти 

розробляти програми курсів за вибором з хімії, тематичне та поурочне 

планування, навчально-методичне забезпечення курсу; опанування вмінням 

проводити різні види навчальних занять під час викладання курсів за 

вибором та оцінювати результати навчальної діяльності учнів; формування 

знань та умінь проведення інформаційної та профорієнтаційної роботи серед 

школярів та їх батьків. На вивчення спецкурсу відводиться 90 години (3 

кредити ЕСТS), з них: 10 годин – лекції, 14 годин – лабораторні заняття та 66 

годин – самостійна робота.  
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Програма спецкурсу складається з одного змістового модуля 

«Організація допрофільної підготовки учнів основної школи» і включає п’ять 

тем: «Теоретичні засади допрофільної підготовки учнів основної школи», 

«Курси за вибором як основна складова реалізації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи», «Програмно-методичне забезпечення курсів за 

вибором з хімії», «Контроль, оцінка і корекція знань в умовах допрофільної 

підготовки учнів з хімії» та «Інформаційна робота та профільна орієнтація – 

складові допрофільної підготовки». 

Вивчення теми «Теоретичні засади допрофільної підготовки учнів 

основної школи» розпочинаємо з формулювання поняття «допрофільна 

підготовка», з’ясовуємо мету та основні її завдання. Зазначаємо, що 

основними формами реалізації допрофільної підготовки є поглиблене 

вивчення предметів, курси за вибором, профільна орієнтація та інформаційна 

робота. Далі розглядаємо основні принципи допрофільної підготовки 

(особистісно орієнтована спрямованість, варіативність і свобода вибору, 

поглиблення та розширення змісту освіти, забезпечення умов самореалізації, 

індивідуалізації, активності й відкритості системи допрофільної підготовки). 

Характеризуємо моделі організації допрофільної підготовки (в межах одного 

загальноосвітнього навчального закладу та в межах мережі закладів загальної 

середньої освіти). 

У процесі вивчення теми «Курси за вибором як основна складова 

реалізації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» 

розкриваємо зміст поняття «курс за вибором», з’ясовуємо його мету і 

завдання на етапі допрофільної підготовки. Розглядаємо класифікацію курсів 

за вибором (за різними авторами): предметні, міжпредметні (В.І. Кизенко, 

Г.М. Дубковецька); загальноорієнтаційні, предметно-орієнтаційні та 

міжпредметні (Є.Я. Аршанський ); предметно-орієнтовані, міжпредметні 

(інтегративні) та курси прикладного характеру (О.С. Габрієлян); 

міжпредметні, орієнтаційні та предметні (О.С. Габрієлян, А.С. Звягін). 

Характеризуємо класифікацію предметних курсів з хімії: за дидактичною 
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метою (курси підвищеного рівня; курси поглибленого вивчення окремих 

розділів основного курсу, що є обов’язковими у програмі; курси 

поглибленого вивчення окремих розділів основного курсу, які не входять до 

обов’язкової програми; ужиткові курси; курси вивчення методів пізнання 

природи; курси з історії хімії; курси вивчення методів розв’язування 

хімічних задач); за спрямованістю особистості (курси для учнів, які планують 

вивчати хімію на профільному рівні; курси для учнів, які планують вивчати 

хімію як непрофільний предмет; курси для учнів, які планують продовжити 

навчання у закладах професійно-технічної освіти та закладах вищої освіти І-

ІІ рівнів акредитації). 

Зазначаємо вимоги до курсів за вибором (варіативність, 

короткотривалість, завершеність, оригінальність). Розкриваємо зміст і 

структуру існуючих курсів за вибором з хімії для учнів основної школи: 

«Хімічні елементи в організмі людини», «Хімія і медицина», «Історія 

відкриття хімічних елементів», «Світ хімії і ми», «Хімія їжі», «Роль 

неорганічних речовин у життєдіяльності організмів», «У світі лаків та фарб», 

«У світі мила та синтетичних мийних засобів», «Хімічні секрети агронома», 

«Металічні елементи та їх вплив на здоров’я людини», «Хімія запахів», 

«Кроки до хімії», «Розрахунки з розчинами», «У світі окисно-відновних 

реакцій», «Хімія живих організмів». 

Ключовими питаннями теми «Програмно-методичне забезпечення 

курсів за вибором з хімії» є розробка навчальних програм курсів за вибором, 

проведення їх експертизи та підготовка їх навчально-методичного 

забезпечення. Спочатку розглядаємо основні етапи розробки курсів за 

вибором: вибір назви курсу і обґрунтування його актуальності; визначення 

мети, завдань і планування очікуваних результатів; відбір змісту і 

структурування матеріалу; визначення методів, форм і засобів навчання; 

добір змісту і методів проміжного й підсумкового контролю; визначення 

тривалості вивчення курсу за вибором. Далі характеризуємо структурні 

елементи навчальної програми. Наводимо приклади навчальних програм 
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курсів за вибором з хімії. Розглядаємо процедуру експертизи та рецензування 

програм курсів за вибором. Розкриваємо структуру навчально-методичного 

комплекту вивчення курсу за вибором (навчальна програма, календарно-

тематичне планування, навчальний посібник або добірка навчальних 

матеріалів для учнів, плани-конспекти навчальних занять, завдання для 

самостійної роботи, завдання для контролю знань тощо). 

До змісту теми «Контроль, оцінка і корекція знань в умовах 

допрофільної підготовки учнів з хімії» включено питання про атестацію 

випускників основної школи в межах допрофільної підготовки. У даній темі 

розглядаємо проблему оцінювання навчальних досягнень учнів, які 

відвідують курси за вибором, зокрема їх кількісну та якісну характеристику. 

Зазначаємо, що одним із засобів оцінки діяльності учнів на етапі 

допрофільної підготовки може бути портфоліо. Розкриваємо зміст поняття 

«портфоліо», його функції, структуру та вимоги до оформлення.  

Вивчення спецкурсу завершується розглядом теми «Інформаційна 

робота та профільна орієнтація – складові допрофільної підготовки». 

Розкриваючи зміст інформаційної роботи на етапі допрофільної підготовки 

звертаємо увагу студентів, що вона передбачає організоване ознайомлення 

учнів та їх батьків з освітніми закладами регіону, де можна продовжити 

навчання після закінчення основної школи. Характеризуємо завдання 

інформаційної роботи, основні напрями її реалізації, особливості організації 

роботи з учнями та їх батьками. Розкриваємо зміст поняття «освітня карта», 

обговорюємо методику створення освітньої карти. 

Наступним питанням передбачається висвітлення проблеми профільної 

орієнтації учнів основної школи. Зазначаємо, що профільна орієнтація - це 

спеціально організована діяльність, спрямована на надання учням психолого-

педагогічної допомоги щодо вибору профілю навчання у старшій школі. 

Розкриваємо основні завдання профільної орієнтації учнів. Характеризуємо 

етапи профільної орієнтації (пропедевтичний, основний, завершуючий) та 

форми їх реалізації. Розглядаємо критерії оцінки готовності учнів до вибору 
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профілю навчання у старшій школі. Наводимо приклади методик та анкет 

для визначення профільної спрямованості учнів. Характеризуємо форми, 

методи і прийоми здійснення профільної орієнтації, зокрема, спрямованої на 

вибір учнями старшої школи хімічного профілю навчання.  

Отже, в процесі засвоєння змісту спецкурсу «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» в здобувачів вищої 

освіти повинні сформуватися зазначені нижче спеціально-методичні знання 

та вміння. 

Студенти повинні знати: 

1) нормативні документи, які регламентують допрофільну підготовку 

учнів основної школи;  

2) мету, завдання, принципи, сутність допрофільної підготовки та 

форми її реалізації;  

3) визначення, завдання, функції курсів за вибором та їх класифікацію;  

4) вимоги до курсів за вибором з хімії;  

5) послідовність розробки програм курсів за вибором з хімії та її 

структурні компоненти;  

6) форми атестації випускників основної школи в межах допрофільної 

підготовки, їх якісну та кількісну характеристику; 

7) основні завдання інформаційної роботи на етапі допрофільної 

підготовки;  

8) сутність профільної орієнтації учнів, її основні завдання та етапи;  

9) критерії оцінки готовності учнів до вибору профілю навчання у 

старшій школі.  

Студенти повинні вміти: 

1) розробляти програми курсів за вибором з хімії;  

2) проводити рецензування та експертизу навчальних програм курсів 

за вибором; 

3) розробляти тематичне, календарне та поурочне планування 

вивчення курсу за вибором з хімії;  
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4) розробляти навчально-методичний комплект з курсу за вибором з 

хімії; 

5) проводити навчальні заняття курсів за вибором з хімії; 

6) проводити атестацію випускників основної школи в межах 

допрофільної підготовки, давати кількісну та якісну характеристику 

результатів атестації; 

7) розробляти освітню карту та проводити інформаційну роботу з 

учнями й батьками; 

8) проводити профільну орієнтацію учнів для вибору ними профілю 

навчання у старшій школі; 

9) проводити психологічне дослідження учнів щодо їх готовності до 

вибору профілю навчання у профільній школі. 

Як бачимо, зміст вибіркової навчальної дисципліни «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» 

передбачає набуття студентами професійних компетентностей щодо 

реалізації системи допрофільної підготовки в основній школі. 

 

 

 

4.2. Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти на аудиторних заняттях  

 

Важливу роль при підготовці майбутніх учителів до професійної 

діяльності відіграє лабораторний практикум, під час проведення якого 

створюються умови для формування у студентів методичних знань, умінь та 

навичок  внаслідок виконання ними різних завдань, що вимагають їх 

активної пізнавальної діяльності та самостійної роботи. 

Лабораторний практикум з обов’язкової навчальної дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» складається з 2-х 

практичних та 14 лабораторних занять. Наведемо тематику практичних і 
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лабораторних робіт з методики навчання хімії у старшій профільній школі. 

Змістовий модуль 1. Організація профільного навчання хімії у старшій 

школі. 

Практичне заняття № 1. Організація профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Практичне заняття № 2. Організація профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі сільської місцевості на основі індивідуального 

вибору школярем рівня вивчення предмету. 

Лабораторне заняття № 1. Відбір змісту варіативної складової курсу 

хімії для класів різного профілю. 

Лабораторне заняття № 2. Методичні підходи до вивчення 

неметалічних елементів та їх сполук у класах різного профілю на рівні 

стандарту. 

Лабораторне заняття № 3. Методичні підходи до вивчення 

металічних елементів та їх сполук у класах різного профілю на рівні 

стандарту. 

Лабораторне заняття № 4. Методичні підходи до вивчення 

органічних сполук у класах різного профілю на рівні стандарту. 

Змістовий модуль 2. Методика навчання хімії на профільному рівні. 

Лабораторне заняття № 5. Методичні підходи до вивчення 

неорганічної хімії на профільному рівні. Методика вивчення теми «Гідроген. 

Водень». 

Лабораторне заняття № 6. Методика вивчення теми «Елементи VIIA 

групи (галогени)» на профільному рівні. 

Лабораторне заняття № 7. Методика вивчення теми «Елементи VIA 

групи» на профільному рівні. 

Лабораторне заняття № 8. Методика вивчення теми «Елементи VA 

групи» на профільному рівні. 

Лабораторне заняття № 9. Методика вивчення теми «Металічні 

елементи та їх сполуки  на профільному рівні. 
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Лабораторне заняття № 10-11. Методика вивчення органічних сполук 

на профільному рівні. 

Лабораторне заняття № 12. Методика вивчення теми «Узагальнююче 

повторення найважливіших питань курсу хімії» на профільному рівні. 

Лабораторне заняття № 13. Методика організації та проведення 

курсів за вибором з хімії у профільній школі. 

Лабораторне заняття № 14. Методика викладання спеціальних курсів 

з хімії у класах з поглибленим вивченням предмету. 

Лабораторний практикум з навчальної дисципліни побудований таким 

чином, щоб максимально охопити і розглянути зміст шкільного курсу хімії 

10-11 класів рівня стандарту, профільного рівня та методику його навчання. 

Практичні та лабораторні заняття першого змістового модуля  

«Організація профільного навчання хімії у старшій школі» дають студентам 

змогу засвоїти і поглибити знання з теоретичних питань організації 

профільного навчання, особливостей  навчання хімії учнів сільської школи на 

основі вибору ними рівня вивчення предмету та в умовах освітнього округу, 

особливостей навчання хімії з урахуванням психофізіологічних особливостей 

учнів, організації навчання хімії на рівні стандарту в класах різного профілю, 

методикою добору варіативної складової курсу хімії. Освітніми завданнями 

лабораторного практикуму даного модулю також є формування у майбутніх 

учителів хімії умінь і навичок: конструювання змісту варіативної складової 

курсу хімії рівня стандарту для класів різного профілю; добору та 

використання ефективних форм, методів та засобів навчання хімії з 

урахуванням психофізіологічних особливостей учнів класів різного профілю; 

розробки  планів-конспектів уроків хімії з урахуванням варіативної 

складової;  складання хімічних задач та розробки інструкцій для проведення 

лабораторних дослідів і практичних робіт, які містять варіативну навчальну 

інформацію; проведення хімічного експерименту, передбаченого програмою 

для закладів загальної середньої освіти рівня стандарту; розвитку предметної 

компетентності з хімії в учнів, які вивчають хімію на рівні стандарту  тощо. 
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Лабораторні заняття другого змістового модуля «Методика навчання 

хімії на профільному рівні» передбачають закріплення знань студентів про 

особливості методики вивчення неорганічних та органічних речовин на 

профільному рівні, організацію курсів за вибором та спеціальних курсів з 

хімії в умовах профільної школи, використання інноваційних та 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні хімії. По закінченню 

даного змістового модулю у майбутніх учителів хімії повинні бути 

сформованими  наступні уміння і навички: складання планів-конспектів 

уроків хімії на профільному рівні; формування  та розвитку хімічних понять 

та навчання учнів розв’язуванню хімічних задач, передбачених програмою 

профільного рівня з метою набуття ними предметної компетентності; 

проведення різних типів навчальних занять з хімії, їх самоаналізу та аналізу; 

використання програмно-педагогічних засобів навчання хімії; розробки 

інструментарію для проведення поточного та тематичного контролю знань 

учнів; розробки навчальних програм курсів за вибором з хімії та навчально-

методичного забезпечення їх реалізації; проведення навчальних занять 

спецкурсів з хімії; методично доцільного поєднання форм, методів та засобів 

навчання під час організації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення 

хімії на уроці та позаурочний час; методично правильного проведення 

хімічного експерименту, передбаченого програмою з хімії профільного рівня 

та програмами спеціальних курсів з хімії тощо. 

Лабораторний практикум спецкурсу «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» складається з 6 

практичних занять, які дають можливість здобувачам вищої освіти 

вдосконалити знання з організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи та сформувати уміння розробки та проведення курсів за 

вибором з хімії, здійснення інформаційної роботи і профільної орієнтації 

учнів у майбутній професійній діяльності. 

Розглянемо тематику практичних занять з спецкурсу «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи»: 
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Практичне заняття № 1. Аналіз навчальних програм курсів за 

вибором з хімії для допрофільної підготовки учнів. 

Практичне заняття № 2. Розробка та рецензування навчальних 

програм курсів  за вибором з хімії. 

Практичне заняття № 3. Особливості проведення навчальних занять 

курсів за вибором з хімії. 

Практичне заняття № 4. Особливості оцінювання навчальних 

досягнень учнів на етапі допрофільної підготовки. Методика розробки та 

використання портфоліо. 

Практичне заняття № 5. Організація інформаційної роботи на етапі 

допрофільної підготовки. Методика складання освітніх карт. 

Практичне заняття № 6. Особливості профільної орієнтації учнів 

основної школи. Методика визначення готовності учнів до вибору профілю 

навчання у старшій школі.  

При розробці тематики практичних занять з даного спецкурсу 

ставилось за мету розкрити всі структурні складові системи допрофільної 

підготовки учнів основної школи для вибору ними профілю навчання у 

старшій її ланці та сформувати компетентності майбутніх учителів для 

реалізації даного виду професійної діяльності. 

Вдамося до характеристики проведення практичних  і лабораторних 

занять під час формування готовності студентів до профільного навчання 

хімії учнів закладів середньої освіти. 

У психолого-педагогічній та науково-методичній літературі 

зустрічаємо різні підходи до визначення поняття «практичне заняття»: 

«організаційна форма навчання, метою якого є удосконалення і застосування 

знань, умінь і навичок, формування і розвиток нових практичних умінь і 

навичок шляхом індивідуального виконання студентами відповідно 

сформульованих завдань» [298, с. 36]; «форма навчального заняття, на якому 

викладач організовує детальне закріплення студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни, в результаті чого формуються уміння і 
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навички практичного застосування знань теоретичного матеріалу шляхом 

індивідуального виконання студентами відповідних завдань» [452, с. 133]; 

«форма організації навчального процесу, під час якої за завданням і під 

керівництвом науково-педагогічного працівника студенти виконують 

практичну аудиторну чи позааудиторну роботу з будь-якого предмету» [145, 

с. 99]. 

Ф.В. Шаріпов  [465, c. 163] вважає, що основними завданнями  

практичних занять є: 

1) допомога студентам систематизувати, закріпити і поглибити 

теоретичні знання; 

2) навчання студентів прийомам розв’язання практичних задач, 

сприяння оволодінню ними  уміннями і навичками у виконанні 

розрахункових, графічних та інших видів завдань; 

3) навчання студентів працювати з книгою, документацією і схемами, 

користуватися додатковою літературою і прикладними програмами; 

4) вироблення у студентів уміння вчитись самостійно, тобто 

оволодівати способами, прийомами самоосвіти і самоконтролю. 

Ми погоджуємося з думкою О.Г. Мороза, що «практичне заняття 

призначається для поглиблення і розширення одержаних на лекції чи в 

результаті роботи з навчальними посібниками знань, а також для оволодіння 

методикою роботи з науковим і навчальним матеріалом, окресленими  

найбільш типовими для даної дисципліни практичними навичками» [313, 

с. 42]. 

Тому у нашому дослідження під практичним заняття будемо розуміти  

форму організації навчання студентів, за якої відбувається засвоєння та 

поглиблення окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом 

виконання певних практичних завдань. 

Розглянемо особливості проведення практичного заняття на тему 

«Організація профільного навчання хімії у загальноосвітніх навчальних 

закладах». 
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При підготовці до практичного заняття студенти за матеріалами лекції 

та результатами самостійної роботи повинні вивчити основні теоретичні 

питання, формулювання яких наведено нижче: 

1. Що ви розумієте під поняттям «профільне навчання»? Розкрийте 

мету та основні завдання організації профільного навчання. 

2. Охарактеризуйте основні принципи організації профільного 

навчання. 

3. Що ви розумієте під поняттям «профіль навчання». 

Охарактеризуйте зміст і структуру навчальних профілів. 

4. Розкрийте зміст рівнів засвоєння навчального предмету «Хімія» у 

старшій профільній школі. 

5. Охарактеризуйте внутрішньошкільні форми організації 

профільного навчання. 

6. Охарактеризуйте зовнішньошкільні форми організації профільного 

навчання. 

7. Охарактеризуйте основні етапи становлення профільного навчання 

хімії у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

8. Розкрийте зарубіжний досвід організації профільного навчання. 

Оскільки організація освітнього процесу в умовах ECTS передбачає 

оцінювання на навчальному занятті діяльності кожного студента, то 

перевірку рівня засвоєння навчального матеріалу доцільно проводити  

шляхом індивідуального опитування студентів або тестового контролю з 

наступним коротким обговоренням основних питань даної теми. 

Наступним етапом даного навчального заняття є виконання практичних 

завдань. Коротко охарактеризуємо їх зміст. 

Завдання 1. Ознайомтесь з типовими навчальними планами закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання (які розміщені у 

додатку лабораторного практикуму) та з’ясуйте рівні засвоєння навчального 

матеріалу з хімії у класах різного профілю. Результати роботи запишіть в 

зошит у вигляді таблиці. 
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№ 

з/п 
Напрям підготовки, профіль 

Рівень 

засвоєння 

навчального 

матеріалу 

Кількість годин на 

тиждень по класах 

10 клас 11 клас 

Природничо-математичний напрям 

1. Фізико-математичний профіль стандарт 1 1 

     

     

 

Дане завдання виконується індивідуально кожним студентом з 

наступним його обговоренням. Основна мета виконання даного завдання 

полягає в ознайомленні студентів з основними напрямами реалізації 

профільного навчання та профілями, які входять до кожного напряму, а 

також з’ясуванні рівня засвоєння змісту навчального предмету «Хімія» у 

класах різного профілю.  

Завдання 2. Ознайомтесь з програмним та навчально-методичним 

забезпеченням вивчення хімії у старшій профільній школі на рівні стандарту 

та профільному рівні.  

Завдання виконується у складі малих навчальних груп. Кожна група 

отримує збірник навчальних програм та підручники з хімії для 10-11 класів 

рівня стандарту та профільного рівня, зошити з друкованою основою для 

практичних робіт і тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. У 

робочий зошит студенти записують основні підручники з хімії для 10-11 

класів у вигляді таблиці. 

Клас 
Рівень засвоєння 

навчального матеріалу 
Назва підручники, автори, рік видання 

10 Стандарт  

Профільний  

11 Стандарт  

Профільний  
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З метою ознайомлення студентів з навчальною програмою та змістом 

курсу хімії рівня стандарту та профільного рівня пропонуємо їм виконати 

завдання 3. 

Завдання 3. Здійсніть порівняльний аналіз вивчення теми «Неметалічні 

елементи та їхні сполуки» на рівні стандарту та профільному рівні. 

Результати роботи оформіть у вигляді таблиці. 

План характеристики Рівень стандарту 
Профільний 

рівень 

Клас, у якому вивчається тема   

Кількість годин, передбачених 

навчальною програмою на вивчення 

теми 

  

Коротка характеристика змісту 

навчального матеріалу (кількість 

годин) 

  

Демонстрації   

Лабораторні досліди   

Практичні роботи   

Розрахункові задачі   

 

Робота виконується під керівництвом викладача у складі малих 

навчальних груп. Викладач ставить запитання, а студенти, користуючись 

навчальною програмою, дають на них відповіді (1-3 групи працюють з 

програмою рівня стандарту, а 4-6 групи з програмою профільного рівня. 

Представники груп здійснюють відповідну характеристику з подальшим 

обговоренням і коригуванням результатів роботи. 

Підводячи підсумки навчального заняття, доцільно провести 

рефлексію. Студентам пропонується відповісти на запитання: на 

сьогоднішньому занятті я дізнався…., на сьогоднішньому занятті я 

переконався ….., на сьогоднішньому заняття мені було цікаво …. , на 

сьогоднішньому занятті я навчився …. 

На завершення практичного заняття викладач повідомляє завдання для 

самостійної позааудиторної роботи  студентів для підготовки до практичного 

заняття «Організація профільного навчання хімії у загальноосвітній школі 
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сільської місцевості на основі індивідуального вибору школярем рівня 

вивчення предмету». 

1. Ознайомтеся з проектом нової Концепції профільного навчання у 

старшій школі (режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/ 

1402388614/). З’ясуйте особливості організації профільного навчання 

відповідно до нової концепції. Зазначте, на вашу думку, її переваги і 

недоліки. 

2. Підготуйтесь до обговорення навчального матеріалу практичного 

заняття № 2 на тему «Організація профільного навчання хімії у загальноос-

вітній школі сільської місцевості на основі індивідуального вибору школярем 

рівня вивчення предмету» за такими питаннями: 

 Особливості організації профільного навчання у загальноосвітній 

школі сільської місцевості. 

 Моделі організації профільного навчання у сільській школі. 

 Поняття «м’яка» диференціація. Розкрийте основні положення 

моделювання профільного навчання в умовах м’якої диференціації. 

 Конструювання змісту профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі сільської місцевості на основі індивідуального 

вибору школярем рівня вивчення предмету. 

 Особливості конструювання навчальних занять в умовах м’якої 

диференціації навчання.  

 Підходи до побудови рівневих модульних програм: базові й 

елективні модулі. 

 Особливості організації профільного навчання у різнопрофільних 

групах в загальноосвітній школі сільської місцевості. 

3. Використовуючи Інтернет-ресурси ознайомтеся з досвідом організації 

профільного навчання у сільській місцевості шляхом створення освітніх 

округів (роботу виконайте у складі малих навчальних груп з використанням 

інтерактивної вправи «Ажурна пилка»). 

У літературних джерелах зустрічаємо наступні визначення поняття 
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«лабораторне заняття»: «організаційна форма навчання, метою якої є 

засвоєння окремих теоретичних положень, законів, їх ілюстрація або 

підтвердження за допомогою хімічних дослідів, набуття вмінь та навичок 

роботи з приладами, різним лабораторним устаткуванням, оволодіння 

методикою експериментальних досліджень хімічних сполук» [298, с. 35]; 

«форма навчального заняття, за якої студенти під керівництвом викладача 

проводять природничі або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної 

дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень» [452, с. 142]; 

«форма організації навчання, яку проводять за завданням і під керівництвом 

науково-педагогічного працівника» [145, с. 98]; «форма практичної роботи 

студентів, в якій шляхом проведення експериментів здійснюється 

поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування умінь і навичок в 

інтересах професійної підготовки» [465, с. 165]. 

З вищенаведених визначень бачимо, що під лабораторним заняттям 

більшість науковців розуміють організаційну форму навчання, під час якої 

відбувається засвоєння навчального матеріалу шляхом проведення 

експерименту та набуття навичок роботи з лабораторним устаткуванням та 

приладами. 

Враховуючи специфіку проведення лабораторних занять з методики 

навчання хімії, де хімічний експеримент використовується з метою 

формування практичних умінь та навичок його проведення під час навчання 

хімії учнів закладів середньої освіти, а не з метою підтвердження певних 

теоретичних положень і засвоєння знань, можна сформулювати наступне 

визначення. Лабораторне заняття з методичних дисциплін ‒ це форма 

організації навчання студентів, за якої відбувається формування їх 

дидактичних та методичних знань, умінь та навичок шляхом виконання 

практичних завдань, розв’язування методичних задач та відпрацювання 
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методики проведення шкільного хімічного експерименту. 

На думку Ф.В. Шаріпова [465, с. 165], проведенням лабораторних 

занять досягаються наступні цілі: 

1) поглиблення і закріплення знань теоретичного курсу шляхом 

практичного вивчення в лабораторних умовах викладених на лекції законів, 

принципів діяльності тощо; 

2) здобуття умінь і навичок в науковому експериментів, у вивченні 

параметрів, аналізі одержаних результатів; 

3) формування первинних навичок організації, плануванні і 

проведенні експериментальних досліджень. 

Розкриємо зміст та методику проведення декількох лабораторних 

занять. 

Лабораторне заняття № 1 «Відбір змісту варіативної складової курсу 

хімії для класів різного профілю» розпочинаємо з усної перевірки рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу за запитаннями: 

1. Розкрийте основні завдання вивчення хімії на рівні стандарту. 

2. Охарактеризуйте зміст і структуру курсу хімії рівня стандарту. 

3. Розкрийте зміст інваріативної та варіативної складової курсу хімії у 

класах різного профілю. 

4. Охарактеризуйте принципи добору варіативної складової курсу 

хімії. 

5. Охарактеризуйте психофізіологічні особливості учнів класів різного 

профілю. 

Наступним етапом лабораторного заняття є виконання практичних 

завдань. На даному етапі може бути реалізоване представлення результатів 

роботи, виконаної під час заняття, а також самостійної позааудиторної 

роботи студентів.  

Так, на попередньому занятті студенти отримали завдання, 

використовуючи навчальну програму рівня стандарту (академічного), 

підручники, навчально-методичні посібники,  додаткову літературу з хімії та 
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враховуючи принципи добору змісту варіативної складової, добрати зміст 

варіативної навчальної інформації з хімії (не менше ніж до п’яти уроків та 

п’яти профілів) для класів певного профілю (фізико-математичний, 

екологічний, географічний, біотехнологічний, історичний, економічний, 

української філології, технологічний, художньо-естетичний, спортивний, 

військово-спортивний). Результати роботи необхідно було оформити у 

вигляді таблиці. 

Тема уроку 
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Ще одне завдання лабораторного заняття передбачає добір форм, 

методів і засобів викладання однієї теми (обирається самостійно) для учнів 

класів фізико-математичного та історичного профілів, ураховуючи їх 

психофізіологічні особливості.  Студентам потрібно скласти план проведення 

уроку та зазначити форми, методи і засоби організації пізнавальної 

діяльності учнів на кожному етапі уроку. Робота виконується у складі малих 

навчальних груп. По завершенню кожна група представляє результати 

самостійної аудиторної роботи, які коригуються викладачем. 

З метою формування рефлексивних умінь професійної діяльності 

пропонуємо здобувачам вищої освіти переглянути, проаналізувати та 

обговорити фрагмент уроку хімії (етап мотивації навчальної діяльності) в 11 

класі історичного профілю на тему «Мило та синтетичні миючі засоби».  

По завершенню навчального заняття відбувається підведення 

підсумків, обговорення результатів роботи, рефлексія.  

Лабораторне заняття на тему «Методика вивчення теми «Елементи VІ-

А групи» на профільному рівні» розпочинається з тестової перевірки знань 

студентів теоретичного матеріалу. 
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Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Вкажіть клас і номер теми за програмою з хімії профільного рівня, 

коли відбувається формування понять про хімічні елементів VI-А групи: 

а) 10 клас, тема 2; 

б) 10 клас, тема 3; 

в) 11 клас, тема 1. 

2. Укажіть кількість годин, відведених навчальною програмою для 

вивчення теми «Елементи VI-А групи» на профільному рівні: 

а) 14; 

б) 22; 

в) 13. 

3. Поняття «алотропія» вводиться під час вивчення теми: 

а) Загальна характеристика елементів VI-А групи; 

б) Оксиген. Прості речовини Оксигену; 

в) Сульфур. Прості речовини Сульфуру. 

4. Укажіть тип розрахункових задач з хімії, розв’язування яких 

розпочинається у темі «Елементи VI-А групи»: 

а) Обчислення маси, об’єму, кількості речовини продукту за рівнянням 

хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку; 

б) Обчислення за рівнянням хімічної реакції маси, кількості речовини, 

об’єму реагентів і продуктів реакції; 

в) Обчислення маси, об’єму, кількості речовини  за відомою кількістю 

речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішки. 

5. Вкажіть ознаку, на яку вказує вчитель хімії, аби розпізнати розчини 

солей сульфідної кислоти: 

а) випадання білого осаду; 

б) випадання чорного осаду; 

в) виділення газу. 

6. Вкажіть ознаку, на яку вказує вчитель хімії, аби розпізнати розчини 

солей сульфітної кислоти: 
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а) виділення безбарвного газу; 

б) випадання білого осаду; 

в) виділення бурого газу. 

7. Укажіть реагент, який можна використати на уроці хімії під час 

демонстраційного експерименту для виявлення йонів SO4
2-: 

а) арґентум нітрат; 

б) барій сульфат; 

в) барій хлорид. 

8. Укажіть реагент, який можна використати на уроці хімії під час 

демонстраційного експерименту для виявлення йонів S2-: 

а) плюмбум(ІІ) нітрат; 

б) натрій нітрат; 

в) арґентум нітрат. 

9. З метою формування понять про фізичні властивості сірки 

навчальною програмою профільного рівня передбачено проведення 

демонстраційного досліду: 

а) Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів; 

б) Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру; 

в) Зразки сірки та інших природних сполук Сульфуру. 

10.  Навчальною програмою профільного рівня  у темі «Елементи VI-А 

групи» передбачено проведення практичної роботи: 

а) Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Сульфуру»; 

б) Добування та вивчення властивостей сульфатної кислоти; 

в) Добування кисню та вивчення його властивостей. 

11.  При поясненні навчального матеріалу про хімічну взаємодію 

концентрованої сульфатної кислоти з малоактивними металами, вчитель 

зазначає, що продуктами реакції є: 

а) сіль сульфатної кислоти і водень; 

б) сіль сульфатної кислоти, сульфур(IV) оксид та вода; 

в) сіль сульфатної кислоти, сульфур(IV) оксид та водень. 
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12. При поясненні навчального матеріалу про алотропні видозміни 

Оксигену вчитель підводить учнів до висновку, що причинами їх утворення є: 

а) різний хімічний склад молекули; 

б) різна будова кристалів простої речовини; 

в) різний склад і будова молекул. 

Практична частина лабораторного заняття розпочинається з 

обговорення методичного аналізу вивчення теми «Елементи VІ-А групи». 

Наступним етапом лабораторного заняття є моделювання фрагменту 

уроку (мікровикладання) на тему «Сульфідна кислота. Сульфіди» з 

наступним його аналізом. Під час аналізу уроку всі студенти повинні 

висловити свої позитивні і негативні враження, коротко представити власний 

варіант проведення даного уроку. 

Далі здобувачі вищої освіти приступають до виконання хімічного 

експерименту. При підготовці до практичного заняття студенти повинні 

записати в зошит хід виконання та провести уявний експеримент, або 

переглянути відеозапис досліду в мережі Інтернет за відповідним посилання 

у лабораторному практикумі. 

Лабораторний практикум даного заняття передбачає проведення таких 

дослідів. 

Дослід 1. Добування сульфур(IV) оксиду реакцією обміну та 

ознайомлення з його властивостями. 

1.1. Одержання сульфур(IV) оксиду та розчинення його у воді. У 

пробірку помістіть кристалічний натрій сульфіт і додайте розчин розведеної 

сульфатної кислоти. Швидко закрийте отвір пробірки пробкою з 

газовідвідною трубкою, кінець якої занурюють до дна іншої пробірки, 

заповненої водою на три чверті об’єму. Що спостерігаєте? Якщо виділення 

газу йде не досить енергійно, пробірку обережно нагрійте. Одержаний 

розчин розділіть на три пробірки і залишіть для проведення наступних 

дослідів.  

1.2. Дія сульфітної кислоти на індикатори. До першої пробірки додайте 
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декілька крапель лакмусу або метилового оранжевого. Що спостерігаєте? 

Про що свідчать виявлені зміни? 

1.3. Взаємодія сульфітної кислоти з лугами. У пробірку налийте 1 мл 

розчину натрій гідроксиду та додайте краплину фенолфталеїну. Що 

спостерігаєте? До розчину натрій гідроксиду долийте розчин сульфітної 

кислоти. Що спостерігаєте? Про що свідчать виявлені зміни? 

1.4.  Вибілювальна дія сульфур(IV) оксиду. У пробірку налийте 2 мл 

розбавленого розчину фуксину та додайте розчин сульфітної кислоти. Через 

деякий час забарвлення розчину зникає. Вміст пробірки поділіть на дві 

частини. Одну частину знебарвленого розчину залишіть для контролю, а 

другу нагрійте до кипіння. Що спостерігаєте?   

Дослід 2. Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з металами. 

Візьміть дві пробірки. У одну пробірку помістіть гранулу цинку, а у 

другу – стружку міді. До обох пробірок долийте 1 мл концентрованої 

сульфатної кислоти. Що спостерігаєте? Вміст кожної пробірки злегка 

нагрійте. Що спостерігаєте? До отвору першої пробірки піднесіть змочену у 

розчині плюмбум(ІІ) нітрату смужку фільтрувального паперу, а до другої – 

змочений водою лакмусовий папірець. Поясніть свої спостереження. 

Напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій. 

Електронний ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=ZlzYUhk9QXA 

Дослід 3. Дія концентрованої сульфатної кислоти на цукор. 

У хімічний стакан насипаємо 10 г цукру, розтертого в порошок, 

додаємо 1 мл води до утворення густої суміші. Обережно доливаємо 

приблизно 5 мл концентрованої сульфатної кислоти. Швидко перемішуємо 

скляною паличкою до одержання однорідної маси і залишаємо її в стакані. 

Спостерігаємо почорніння цукру, а за хвилину маса в стакані починає 

збільшуватися, оскільки під час реакції виділяється велика кількість теплоти 

й сульфатна кислота не тільки зневоднює цукор, але й реагує з вуглецем. При 

цьому утворюється велика кількість газоподібних продуктів: сульфур(ІV) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlzYUhk9QXA
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оксиду, карбон(ІV) оксиду і парів води, які спучують масу, роблять її 

пористою і виштовхують з стакана. Напишіть рівняння хімічної реакції. 

Електронний ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=_RHsy20Uzkw 

Дослід 4. Якісні реакції на сульфід-, сульфіт- та сульфат-іони. 

1.1. Якісна реакція на сульфід-іон. У дві пробірку наливаємо по 1 мл 

розчину натрій сульфіду. У першу пробірку додаємо такий самий об’єм 

плюмбум(ІІ) нітрату, а у другу ‒ розчину купрум(ІІ) сульфату. Що 

спостерігаєте? Напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій. 

1.2. Якісна реакція на сульфіт-іон. У пробірку насипаємо трохи 

порошку натрій сульфіту і наливаємо 2 мл розчину сульфатної кислоти. 

Обережно понюхайте газ, що утворився (якщо реакція не відбувається, 

пробірку нагрійте). Напишіть рівняння хімічної реакції. 

1.3.  Якісна реакція на сульфат-іон. У пробірку наливаємо  1 мл 

розчину натрій сульфату і додаємо краплями розчин барій хлориду до 

видимих змін. Що спостерігаєте?  Напишіть рівняння хімічної реакції. 

Лабораторні досліди можуть проводиться в парі або фронтально. При 

фронтальній організації лабораторного практикуму один студент проводить 

дослід за демонстраційним столом, а всі інші повторюють за ним на своїх 

робочих місцях. При цьому студент, який демонструє дослід, звертається до 

одногрупників із запитаннями, характеризує хід виконання досліду, 

спостереження, записує рівняння відповідних реакцій, робить висновки. Під 

час організації фронтального виконання лабораторного практикуму 

відбувається своєрідне мікровикладання. Оформити виконані лабораторні 

досліди пропонуємо студентам за таким планом: 1) назва досліду; 2) хід 

виконання досліду; 3) спостереження; 4) рівняння хімічних реакцій, що 

відбуваються; 5) висновок. Окрім цього, пропонуємо майбутнім учителям 

хімії до кожного лабораторного досліду сформулювати запитання для 

актуалізації тих елементів знань учнів, які необхідні для усвідомленого 

засвоєння ними навчального матеріалу. 

Проведення лабораторного заняття на тему «Методика викладання 

https://www.youtube.com/watch?v=_RHsy20Uzkw
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спеціальних курсів з хімії у профільній школі» розпочинається з тестового 

контролю знань студентів. Основна частина лабораторного заняття 

передбачає обговорення завдань, які самостійно виконувалися студентами, 

при потребі відбувається внесення відповідних коректив та відпрацювання 

методики проведення хімічного експерименту, передбаченого навчальною 

програмою для закладів загальної середньої освіти. 

Навчальне заняття проводить за наступним планом: 

1. Обговорення фрагменту календарно-тематичного планування 

вивчення теми «Аналіз аніонів» зі  спецкурсу «Основи хімічного аналізу».  

2. Обговорення та аналіз планів-конспектів уроку проведення 

практичної роботи зі спецкурсів «Основи хімічного аналізу», «Основи 

агрохімії», «Основи хімічної технології». 

3. Обговорення та аналіз розроблених різнорівневих завдань для 

проведення тематичного контролю навчальних досягнень учнів з теми  

«Методи якісного аналізу. Аналіз катіонів» (спецкурс «Основи хімічного 

аналізу»). 

4. Встановлення перспективних міжпредметних зв’язків між 

навчальним матеріалом спецкурсів та змістом відповідних хімічних 

дисциплін вищої школи та оформлення їх у вигляді граф-схеми. 

4. Характеристика техніки і методики хімічного експерименту 

практичних робіт, передбачених навчальною програмою зі спецкурсу 

«Основи агрохімії» («Визначення вмісту Калію в добривах титруванням», 

«Визначення кислотності молока титруванням»,  «Визначення білка в молоці 

формальним титруванням») та їх виконання у складі малих навчальних груп. 

З метою формування знань, практичних умінь та навичок майбутніх 

учителів з методики профільного навчання хімії під час проведення 

практичних і лабораторних занять нами використовувалися різні методи і 

форми навчання. Вдамося до короткої їх короткої характеристики. 

Інтерактивне навчання – це «спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні 
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умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність» [367, с. 9]. Сутність інтерактивного навчання 

полягає в постійній та активній взаємодії між собою всіх учасників 

освітнього процесу і передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем тощо.  

Проблема використання інтерактивних методів у підготовці 

майбутнього вчителя хімії розкривається у наукових публікаціях 

А.К. Грабового [161, 162]. 

У нашому дослідженні використання інтерактивного навчання у 

процесі методичної підготовки майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії передбачало: по-перше, застосування інтерактивних методів навчання з 

метою формування системи професійних знань майбутнього вчителя хімії; 

по-друге, формування готовності здобувачів вищої освіти до використання 

інтерактивних методів навчання у майбутній професійній діяльності. 

Розкриємо особливості методики застосування інтерактивних методів 

навчання під час проведення практичних і лабораторних занять з навчальної 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі». 

Інтерактивний метод «Ажурна пилка» передбачає організацію 

навчальної діяльності студентів у складі малих навчальних груп з метою 

засвоєння великої кількості інформації за короткий час. З цією метою 

викладач створює малі навчальні групи таким чином, щоб кількість груп і 

кількість студентів в них були однакові. Кожен здобувач вищої освіти має 

входити у дві групи: «домашні» та «експертні, або кольорові». У кожного 

студента є картки певного кольору. Спочатку здобувачі вищої освіти 

об’єднуються у «домашні» групи таким чином, щоб у кожній групі були 

учасники з картками різного кольору. Викладач дає кожній групі запитання. 

При підготовці до навчального заняття, здобувачі вищої освіти самостійно у 

складі малої групи вивчають своє питання. Кожен учасник домашньої групи 

має опанувати навчальний матеріал на рівні, достатньому для обміну цією 

інформацією з іншими. 
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Під час проведення практичного заняття пропонуємо учасникам 

розійтися по «експертних, або кольорових» групах, де вони стають 

експертами з певної теми. У кожній «експертній» групі учасники по черзі 

розкривають зміст свого питання, заслуховують усіх представників і 

обговорюють проблему в цілому. 

Після завершення роботи учасники повертаються до «домашніх» груп. 

Кожен учасник має поділитися інформацією, отриманою в «експертній» 

групі.  

Для прикладу розглянемо використання інтерактивного методу 

«Ажурна пилка» під час практичного заняття на тему «Організація 

профільного навчання хімії у загальноосвітній школі сільської місцевості на 

основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмету». Одним 

із завдань даного заняття було вивчення питання про організацію 

профільного навчання у сільській школі в умовах створення освітніх округів. 

На попередньому занятті студенти отримали перелік запитань для 

самостійного опрацювання. 

Питання для опрацювання домашніми групами: 

1. Поняття про освітній округ, його мета, завдання та основні функції. 

2. Моделі створення освітніх округів. 

3. Механізми створення освітніх округів. 

4. Етапи створення освітніх округів. 

5. Досвід створення освітніх округів у вашому регіоні. 

Під час проведення практичного заняття питання обговорюються в 

«експертних» групах. Після повернення учасників до «домашніх» груп 

відбувається аналіз отриманої інформації. З метою перевірки та контролю 

засвоєння навчального матеріалу пропонуємо здобувачам вищої освіти 

виконати тестові завдання. По завершенню роботи усі студенти отримують 

оцінку. 

Використання даного інтерактивного методу в методичній підготовці 

майбутніх учителів хімії сприяє: ефективній організації самостійної роботи 
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здобувачів вищої освіти із засвоєння навчальної інформації; формуванню 

умінь працювати в групі, висловлювати свою думку, логічно і послідовно 

викладати навчальний матеріал, акцентувати увагу на головному; розвитку 

комунікативних умінь студентів; їх ознайомленню з методикою проведення 

даного інтерактивного методу та формуванню умінь його використовувати в 

майбутній професійній діяльності. 

Інтерактивний метод «Метод ПРЕС» полягає в тому, щоб навчити 

здобувачів вищої освіти формулювати й аргументовано, в чіткій 

послідовності висловлювати власну думку з дискусійного питання. З цією 

метою студентам пропонується наступний план: 

1. Позиція (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша 

точка зору, починаючи зі слів «Я вважаю, що …»). 

2. Обґрунтування (поясніть причини появи цієї думки, тобто на чому 

ґрунтуються докази, починаючи зі слів «Тому що …»). 

3. Приклад (наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку 

вашої позиції, назвіть факти, які демонструють ваші докази, починаючи зі 

слів «Наприклад,  …»). 

4. Висновки (узагальніть свою думку, зробіть висновок, починаючи 

словами «Отже,… таким чином …». 

Використання даного інтерактивного методу у підготовці майбутніх 

учителів до навчання хімії у старшій школі, на нашу думку, є доцільним при 

обговоренні розроблених студентами планів-конспектів уроків або 

фрагменту уроку в ході мікровикладання.  

Інтерактивний метод «Ланцюжок» може бути використаний з метою 

усної перевірки у студентів знань навчального матеріалу шкільного курсу 

хімії та розвитку в них уміння формулювати репродуктивні запитання. Суть 

даного методу полягає в тому, що викладач ставить запитання здобувачу 

вищої освіти, той коротко відповідає й запитує наступного одногрупника, 

продовжуючи ланцюжок. Даний інтерактивний метод дає можливість 

оперативно актуалізувати знання студентів з конкретної теми шкільного 
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курсу хімії. 

Важливим чинником формування готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти шляхом 

застосування теоретичних знань на практиці у нашому дослідженні 

визначено розв’язування студентами ситуаційно-методичних задач. 

Проблема використання ситуаційних (методичних) задач у процесі 

підготовки майбутніх учителів хімії не є новою. Деякі її аспекти знаходять 

своє відображення у роботах вітчизняних вчених-методистів (А.К. Грабового 

[163], Н.І. Лукашової [291], П.В. Самойленка [410]) та закордонних 

(В.Е. Огородник [334, 335], М.К. Толєтової [442]) та ін. 

На думку А.К. Грабового, використання ситуаційних задач у процесі 

вдосконалення експериментально-методичної підготовки майбутніх вчителів 

хімії передбачає розв’язання проблемних ситуацій, притаманних майбутній 

професійній діяльності вчителя хімії. Автор в залежності від характеру 

пізнавальної діяльності студентів виділяє п’ять груп експериментальних 

ситуаційних задач: завдання, розв’язання яких базується на теоретичному 

судженні, що підтверджується або спростовується за допомогою хімічного 

експерименту; завдання, розв’язання яких базується на основі двох 

пов’язаних теоретичних судженнях, що підтверджуються за допомогою 

експерименту; завдання, які розв’язуються за допомогою теоретичного 

судження, що спростовується хімічним експериментом, а нове теоретичне 

судження дає правильне розв’язання завдання; завдання, розв’язання яких 

базується на невизначеності теоретичного передбачення, а ілюстративний 

експеримент усуває невизначеність; завдання, розв’язання яких базується на 

відомій аналогії, а кількісний експеримент підтверджує або спростовує 

теоретичне судження студентів [163]. 

Н.І. Лукашова вважає, що використання методичних задач у підготовці 

майбутніх учителів хімії є досить гнучким і дієвим засобом, завдяки якому 

можна постійно і цілеспрямовано загострювати увагу студентів на 

різноманітних аспектах майбутньої професійної діяльності. На думку автора, 
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розв’язання методичних задач спрямоване на підвищення засвоєння 

студентами теоретичних основ фахової методики, посилення її практичної 

спрямованості з метою успішного формування професійно-методичних 

компетенцій майбутнього вчителя хімії. Розв’язання методичних задач 

активізує пізнавальну діяльність студентів та спонукає їх до глибокого 

вивчення методичної літератури, всебічного аналізу змісту різнорівневих 

шкільних програм і підручників, передового педагогічного досвіду, 

використання різноманітних форм, методів і засобів при моделюванні 

цільових педагогічних ситуацій, що загалом сприяє формуванню 

конструктивних умінь, розвитку педагогічної інтуїції, елементів 

педагогічного спілкування [291]. 

П.В. Самойленко під педагогічною задачею розуміє «результат 

усвідомлення суб’єктом навчально-професійної діяльності необхідності 

виконання професійних дій і прийняття рішень у педагогічній ситуації» [410, 

с.64]. Автор також розглядає педагогічну задачу як дієвий засіб активізації 

пізнавальної діяльності студентів, який дозволяє сформувати у майбутніх 

учителів уміння застосовувати знання у нестандартних умовах, планувати 

педагогічну діяльність, передбачати її результати, оцінювати її значущість, 

формувати навички самоаналізу й самоконтролю. Педагогічні задачі, на 

думку науковці, повинні сприяти розвитку у майбутніх учителів хімії умінь 

та навичок, що відповідають основним структурним компонентам 

педагогічної діяльності [410].  

В.Е. Огородник зазначає, що одним із засобів реалізації 

компетентнісного підходу під час лабораторного практикуму з методики 

навчання хімії є розв’язування практико-орієнтованих ситуаційних задач. 

Автор зазначає, що цінність ситуаційних задач полягає в тому, що вони: 

можуть бути використані в процесі підготовки майбутніх учителів в якості 

проміжної ланки між теорією і практикою; спеціально призначені для 

навчання студентів і спрямовані на формування у них окремих професійно 

значущих умінь та навичок; відбуваються під контролем викладача, що дає 
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можливість, при необхідності, оперативно вносити корективи під час 

прийняття студентом певного рішення; зменшують суб’єктивну тривожність 

студентів за можливі помилки [334, с. 280-281]. На думку автора, практико-

орієнтовані ситуаційні задачі за їх змістом доцільно поділяти на три групи: 

загально-методичні (розв’язання яких передбачає наявність знань студентів із 

загальної методики навчання хімії), спеціально-методичні (ілюструють 

особливості методики навчання хімії через специфічні для хімії методи і 

засоби навчання та відображають хімічну і спеціально-методичну складові 

підготовки вчителя) та конкретно-методичні (побудовані на змісті 

конкретних тем шкільного курсу хімії та пов’язані з методикою організації їх 

вивчення учнями) [335]. 

На думку М.К. Толєтової, у процесі методичної підготовки доцільно 

використовувати методичні завдання, які моделюють діяльність учителя 

хімії, адекватно відображають сутність і зміст процесу навчання хімії, 

сприяють формуванню методичної компетентності студентів. Автор 

зазначає, що використання методичних завдань на лекції доцільно з метою 

ілюстрації теоретичних положень або як практичний матеріал для 

відповідних висновків, оскільки дозволяє перевірити засвоєння студентами 

виучуваного матеріалу, підвищити їх інтерес, встановити зв’язок теорії з 

практикою. Під час проведення лабораторних занять методичні завдання 

створюють умови для формування у студентів умінь та навичок аналізувати 

методичну проблему, знаходити шляхи її розв’язання та робити висновки 

тощо. Дослідниця виділяє п’ять груп методичних завдань: для аналізу змісту, 

засобів, методів і структури навчального матеріалу; для проектування змісту, 

форм і методів навчання, відбору хімічного експерименту; для 

конструювання завдань навчальної діяльності учнів та перевірки її 

результатів; для організації діагностики, моніторингу і оцінки знань та 

знаходження помилок; для корекції знань[442]. 

На основі сказаного вище, робимо висновок, що розв’язання 

ситуаційно-методичних задач у процесі підготовки майбутніх учителів до 
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профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

сприятиме: 

1) організації, активізації та мотивації пізнавальної діяльності 

студентів, реалізації творчого підходу у процесі засвоєння методичних знань 

та умінь; 

2) формуванню умінь студентів застосовувати теоретичні знання під 

час розв’язання певних професійних ситуацій; 

3) формуванню умінь та навичок студентів з планування й організації 

педагогічної діяльності у старшій профільній школі, передбачення її 

результатів і здійснення її оцінку, а також самооцінки власної діяльності; 

4) формуванню у студентів навичок аналізувати педагогічну проблему 

та знаходити ефективні шляхи її розв’язання; 

5) попередженню методичних помилок у майбутній професійній 

діяльності; 

6) реалізації у процесі фахової підготовки принципу професійної 

спрямованості шляхом моделювання реальної освітньої ситуації. 

Саме тому в якості одного з основних педагогічних чинників реалізації 

процесуального компоненту методичної системи підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії обрано розв’язування ситуаційно-

методичних задач.  

Під поняттям «ситуаційно-методична задача» розуміємо спроектовану 

сукупність певних умов і обставин, що можуть виникати під час педагогічної 

діяльності вчителя, та містить певне протиріччя, вирішення якого спрямоване 

на засвоєння студентами методичних знань, умінь та навичок з метою 

набуття досвіду профільного навчання та формування їх готовності до 

майбутньої професійної діяльності. 

Розглянемо приклади ситуаційно-методичних задач, які 

використовувалися в ході дослідження під час проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі». 

Задача № 1. Під час проведення комбінованого уроку на тему 
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«Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди» (10 клас, профільний рівень) 

вчитель з метою актуалізації опорних знань учнів поставив наступні 

запитання і завдання: 

1. Які фізичні властивості хлору? 

2. Охарактеризуйте взаємодію хлору з простими речовинами. 

3. Які реакції називають ланцюговими? 

4. Охарактеризуйте взаємодію хлору з складними речовинами. 

5. Назвіть галузі застосування хлору. 

6. У разі взаємодії хлору з воднем одержали 78 л гідроген хлориду. 

Визначте об’єм хлору (н.у.), який вступив у реакцію. 

Поясніть, чи правильно вчитель обрав запитання для актуалізації 

опорних знань учнів при вивченні теми «Хлороводень. Хлоридна кислота. 

Хлориди». Визначте етап уроку, на якому доцільно було б використати ці 

запитання. Підберіть запитання для проведення актуалізації опорних знань 

учнів на даному уроці. 

Задача № 2. Учень, характеризуючи хімічні властивості хлору, 

зокрема, взаємодію хлору з залізом, написав рівняння хімічної реакції: 

Fe + Cl2 = FeCl2. Вкажіть, яку помилку допустив учень. Запропонуйте варіант 

пояснення  вчителя для попередження в подальшому помилок даного типу.  

Задача № 3. Для проведення демонстраційного досліду «Витіснення 

галогенів один одним із розчинів галогенідів» вчителю потрібно використати 

хлорну воду. Однак в умовах шкільного хімічного кабінету отримати хлор та 

приготувати хлорну воду складно. Запропонуйте засіб побутової хімії, що 

може замінити хлорну воду. Поясніть чому? 

Задача № 4. При вивченні хімічних властивостей азоту на профільному 

рівні учень поставив учителю запитання: «Чи відносяться нітриди до 

солей?». 

Запропонуйте варіант відповіді вчителя на дане запитання. Продумайте 

хід пояснення учням даного навчального матеріалу. Проаналізуйте шкільні 

підручники хімії з метою з’ясування відповіді на дане запитання. Зазначте, 
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при вивченні яких ще речовин в учнів може виникнути подібне запитання.  

Задача № 5. На одному із уроків на етапі мотивації навчальної 

діяльності учнів учитель зачитав наступну інформацію «У романі 

Г.Г. Хаггарда «Клеопатра» читаємо: «Вона вийняла з вуха одну з трьох 

величезних перлин і занурила перлину в … Запала мовчанка, вражені гості, 

завмерши, спостерігали, як незрівняна перлина повільно розчиняється. Ось 

від неї не залишилося й сліду, і тоді Клеопатра підняла кубок, покрутила 

його, збовтуючи, і випила все до останньої краплини». 

Визначте тему уроку, під час якого доцільно використати наведену 

інформацію з метою мотивації навчальної діяльності учнів. Продумайте, як 

ви поясните учням з хімічної точки зору описаний у розповіді процес. 

Зазначте, у класах яких профілів доцільно використати дану розповідь.  

Задача № 6. Під час формування вмінь учнів розв’язування 

розрахункових задач на обчислення за рівнянням хімічної реакції маси, 

об’єму або кількості речовини, якщо один з реагентів узято в надлишку, 

учитель на одному прикладі пояснив хід розв’язання задач даного типу. 

Після чого викликав учня до дошки для самостійного розв’язання 

ускладненої задачі. Учень задачу не розв’язав. 

Якої методичної помилки допустився учитель? Запропонуйте план 

проведення даного уроку відповідно до його типу та доберіть доцільні форми 

і методи навчання. 

Задача № 7. Під час вивчення навчального матеріалу теми «Гомологи 

бензену» на профільному рівні учитель вирішив організувати навчальну 

діяльність учнів з використанням інтерактивної вправи «Ажурна пилка». 

Поясніть доцільність вибору учителя. Запропонуйте методично доцільні, на 

вашу думку, методи і засоби навчання, форми організації навчальної 

діяльності учнів для результативного засвоєння даного навчального 

матеріалу.  

Задача № 8. На етапі уроку закріплення знань з теми «Нітратна 

кислота» у класі фізико-математичного профілю учитель запропонував 
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учням розв’язати задачу: «До розчину масою 100 г з масовою часткою 

нітратної кислоти 6,3% долили розчин калій гідроксиду, що містить луг 

масою 5 г. Обчисліть масу утвореної солі». 

Обґрунтуйте правильність вибору вчителем задачі для закріплення 

знань учнів з даної теми. Чи припустився учитель помилки? Чому? 

Запропонуйте задачу, яку б ви використали з метою закріплення знань на 

даному уроці.  

Систематичне розв’язування ситуаційно-методичних задач в процесі 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії сприяло 

формуванню в студентів умінь аналізувати, робити висновки, застосовувати 

теоретичні знання, планувати власну діяльність та пізнавальну діяльність 

учнів.  

Ще одним важливим методом ефективної підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти під час проведення лабораторних занять у дослідженні визначено 

мікровикладання. 

У літературних джерелах існують різні підходи до визначення даного 

поняття. Так, на думку В.І. Старости, «мікровикладання» є багатоаспектним 

поняттям, під яким автор розуміє «як засіб професійної підготовки, так і 

метод та форму навчання, що передбачає самостійне моделювання та 

проведення фрагментів навчальних занять» [431, с. 105].  Р. Оросова 

зазначає, що мікровикладання «дає змогу формувати у майбутніх учителів 

уміння використовувати різні методи навчання шляхом проведення коротких 

виступів із наступним обговоренням студентами групи» [341, с. 149]. 

Г.С. Трофімова під мікровикладанням розуміє «спеціально організовану 

діяльність студентів на навчальному занятті, яка імітує реальний 

педагогічний процес, поєднуючи в собі як навчальні, так і ігрові елементи» 

[444, с. 49].  

На нашу думку, мікровикладання ‒ це метод навчання студентів, який 

передбачає моделювання практичної діяльності учителя хімії шляхом 
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проведення фрагментів уроків з метою формування методичних умінь, 

навичок та набуття досвіду майбутньої професійної діяльності. Основну 

функцію методу мікровикладання вбачаємо в забезпеченні підвищення якості 

професійної підготовки майбутнього вчителя хімії шляхом формування у 

студентів готовості до проектування освітнього процесу у профільній школі. 

На основі аналізу літературних джерел [341, 414, 431, 444, 505, 506] та 

власного педагогічного досвіду вважаємо, що застосування мікровикладання 

у процесі формування готовності майбутніх учителів хімії до професійної 

діяльності сприяє: 

1) формуванню уміння самостійно моделювати і проводити уроки 

різних типів; 

2) виробленню методичних умінь та навичок щодо ефективного і 

раціонального використання форм, методів і засобів навчання хімії; 

3) розвитку умінь логічного та усвідомленого, а тому й доступного 

відтворення навчального матеріалу; 

4) формуванню умінь застосовувати набуті теоретичні знання у 

стандартних та змінених ситуаціях; 

5) набуттю здатності здійснювати рефлексію власної діяльності, 

аналіз, самоаналіз і самоконтроль; 

6) визначенню рівня власних знань, умінь та здібностей; 

7) розвитку комунікативних та ораторських умінь, вміння володіти 

аудиторією; 

8) адаптації майбутніх учителів хімії до реалій шкільної практики; 

9) усвідомленню сутності педагогічних явищ; 

10) набуттю певного рівня педагогічної майстерності та досвіду 

професійної діяльності; 

11) підвищенню мотивації до засвоєння методичних знань; 

12) формуванню ціннісного ставлення до майбутньої професійної 

діяльності. 

Мікровикладання застосовувалося нами під час проведення 



246 
 

лабораторних занять з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі». Здобувачам вищої освіти пропонувалося проведення 

фрагментів різних етапів уроків хімії. З цією метою нами обиралися такі 

теми, які: викликають труднощі в учителів при їх викладанні; передбачають 

використання хімічного експерименту, формування в учнів практичних умінь 

та навичок; вимагають комплексного застосування форм, методів і засобів 

навчання на різних етапах уроку, проведення перевірки рівня навчальних 

досягнень учнів тощо. 

Проведення мікровикладання під час лабораторного заняття потребує 

попередньої самостійної роботи студентів з підготовки та написання плану-

конспекту уроку. Здобувач вищої освіти, який має здійснювати 

мікровикладання певного етапу уроку, попередньо розробляє дидактичне 

забезпечення для організації навчальної діяльності учнів (картки із 

завданнями, опорні конспекти, інструкції, мультимедійну презентацію), 

добирає засоби навчання. 

Під час проведення мікровикладання один студент виконує роль 

вчителя, один здобувач є методистом, а усі інші ‒ учнями. Здобувачі вищої 

освіти, які виконують роль учнів, не лише беруть активну участь у процесі 

навчання, але й спостерігають за діяльністю учителя і роблять аналіз 

проведеного фрагменту уроку. Після здійснення мікровикладання студент, 

який виконував роль учителя, проводить самоаналіз власної педагогічної 

діяльності. Здобувач вищої освіти, який виконував роль методиста, також 

робить аналіз проведеного етапу уроку за активної участі студентів, що були 

учнями. Завершення обговорення мікровикладання закінчується аналізом 

даного етапу уроку викладачем, який вказує на позитивні і негативні сторони 

даного викладання, а також вносить певні корективи у відповідності з  

раціональною і методично доцільною організацією навчального процесу з 

хімії. 

 За проведення мікровикладання студенти отримують певну суму балів. 

При оцінюванні мікровикладання враховуються такі показники: наявність 
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плану-конспекту уроку; вільне володіння навчальним матеріалом; 

правильність та доцільність виконання хімічного експерименту; доцільність 

форм, методів і засобів навчання, використаних під час проведення 

фрагменту уроку; наявність наочного і дидактичного матеріалів; вміння 

здійснювати самоаналіз уроку тощо.   

Використання методу мікровикладання у підготовці майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти дає можливість реалізувати принцип професійної спрямованості 

навчання, активізувати пізнавальну діяльність студентів під час проведення 

лабораторних занять, реалізувати діяльнісний підхід у процесі професійної 

підготовки та сформувати відповідні компетентності майбутніх учителів 

хімії.  

Підсумовуючи огляд методики підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів в ході аудиторних занять, робимо висновок, 

що комплексне використання охарактеризованих методів (інтерактивних 

вправ, ситуаційно-методичних задач, мікровикладання) має високий освітній 

потенціал і дає змогу забезпечити міцне засвоєння студентами змісту 

спеціально-методичної підготовки та сприяє формуванню мотиваційного, 

процесуального та рефлексивного компонентів готовності здобувачів вищої 

освіти до зазначеного виду професійної діяльності. 

 

 

 

4.3. Організація самостійної навчальної діяльності студентів у 

процесі методичної підготовки 

 

Організація навчальної діяльності студентів в процесі їх методичної 

підготовки до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти 

здійснюється не лише на аудиторних заняттях (під час лекційних, 

лабораторних та практичних занять), а також поза ними в процесі 
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самостійної діяльності майбутніх учителів хімії. 

На думку Н.О. Морєвої, самостійна діяльність ‒ «це педагогічна 

категорія, яка має на меті розвиток пізнавальних та інтелектуальних 

можливостей студентів шляхом організації індивідуальної або групової їх 

діяльності, а самостійна робота є специфічним педагогічним засобом 

організації та управління самостійною діяльністю студентів в навчальному 

процесі» [314, с. 282]. Автор зазначає, що самостійна діяльність виступає 

важливим чинником формування самоосвіти і виховання самостійності як 

особистісної якості, яка забезпечується комплексом професійних умінь 

студентів, а саме: умінням здійснювати планування діяльності, шукати 

відповіді на незрозумілі питання та раціонально організовувати свій робочий 

час, що є важливим у майбутній професійній діяльності учителя. 

Теоретичні і практичні аспекти організації самостійної роботи 

студентів у закладах вищої освіти розкриваються у роботах А.М. Алексюка, 

А.А. Аюрзанайна, П.І. Підкасистого [9], В.А. Козакова [8, 248], О.Л. Жука 

[357], В.К. Буряк [118], В.Л. Ортинського [342], М.М. Фіцули [452] тощо. 

Проблема організації самостійної роботи майбутніх учителів хімії у 

процесі професійної підготовки знаходить своє розкриття у науковому 

доробку О.Г. Ярошенко [491], Н.І. Шиян [476], Н.І. Лукашової, 

С.М. Лукашова [287], Т.С. Івахи [226-229], О.А. Блажка [98], Ю.В. Канюки, 

Ю.В. Заяць [237], В.В. Перетятько, О.В. Ткачук, Л.О. Омельянчик [358] тощо. 

Важливим для нашого наукового пошуку є дослідження вітчизняних 

науковців С.Г. Коберника, І.В. Мороза, О.А. Цуруль, Т.С. Івахи [244], яке 

стосується проблеми організації та проектування самостійної роботи 

майбутніх учителів природничих дисциплін в процесі їх методичної 

підготовки. У дослідженні розглянуто самостійну роботу як пріоритетну 

форму організації навчального процесу у вищій школі, а також розкрито 

підходи до класифікації різних видів самостійної роботи та охарактеризовано 

стан організації самостійної навчальної діяльності студентів під час вивчення 

фахових методик. В дослідженні визначено психолого-педагогічні умови 
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ефективної організації самостійної роботи студентів з методик навчання 

географії, біології, хімії, охарактеризовано основні форми й види самостійної 

роботи, розкрито методику проектування та зміст самостійної роботи в 

умовах кредитно-модульної системи навчання з методики навчання 

географії, біології та хімії [244]. 

 У сучасній науково-методичній літературі немає однозначного підходу 

до формулювання поняття «самостійна робота студентів». Детальний аналіз 

даного поняття проведено у монографії [244], де на основі здійсненого аналізу 

автори пропонують таке визначення самостійної роботи студентів з методики 

навчання природничих дисциплін: «форма організації навчання, яка включає 

різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності, що 

здійснюється на аудиторних заняттях та у позааудиторний час, з урахуванням 

індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей студентів, під 

керівництвом викладача або без його безпосередньої участі» [244, с. 16]. 

Також ми погоджуємося з думкою Н.І. Шиян, яка під самостійною 

роботою розуміє «сукупність усіх видів самостійної діяльності студентів, 

спрямованої на осмислення, творче сприйняття, спрямований відбір і активне 

засвоєння навчального матеріалу як під час аудиторної, так і позааудиторної 

роботи» [476, с. 333]. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури [7, 9, 

118, 145, 244, 248, 298, 342, 353, 452] нами було з’ясовано, що у педагогіці вищої 

школи існують різні підходи до класифікації видів самостійної роботи студентів: 

− за місцем виконання (аудиторна та позааудиторна); 

− за рівнем обов’язковості (обов’язкова, бажана, добровільна); 

− за формою подання результатів (усна, письмова, конструкторська, 

інтерактивна); 

− за дидактичною метою (з метою формування нових знань; 

формування нових практичних умінь та навичок; закріплення знань, умінь, 

навичок; розвитку навичок самоосвіти); 

− за джерелом отримання інформації (з друкованих носіїв; з 
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використанням Інтернет-ресурсів): 

− за ступенем самостійності студентів (за зразком, або репродуктивна; 

частково-пошукова, або продуктивна; дослідницька, або евристична); 

− за видом управління (під безпосереднім керівництвом викладача; на 

основі співуправління; на основі самоуправління); 

− за умовами виконання завдання (фронтальна; індивідуальна; у парах; 

у малих навчальних групах); 

− за видом контролю результативності (з обов’язковим контролем 

кожного студента; із вибірковим контролем). 

На нашу думку, найбільш повну і узагальнену класифікацію видів 

самостійної роботи за певними ознаками з методики навчання природничих 

дисциплін наведено у дослідженні [244]:  

– за дидактичною метою (для засвоєння знань, для закріплення і 

систематизації знань, для формування умінь та навичок);  

– за характером пізнавальної діяльності (репродуктивні, 

репродуктивно-варіативні, частково-пошукові, творчо-дослідницькі);  

– за цільовим призначенням (вивчення нового матеріалу згідно 

програми, поглиблене вивчення окремих питань методики навчання, 

вивчення матеріалу з використанням елементів творчості, удосконалення 

теоретичних знань і практичних умінь);  

– за формами організації навчання (аудиторна, позааудиторна);  

– за видами діяльності студентів (навчально-пізнавальна, виробнича);  

– за формами діяльності студентів (індивідуальна, групова);  

– за рівнем прояву самостійності (низький, середній, високий);  

– за обов’язковістю виконання (обов’язкова, добровільна);  

– за терміном виконання (тривалі, порівняно короткотривалі);  

– за ступенем самостійності (з допомогою викладача, повністю самостійна). 

Ми погоджуємося з думкою дослідників [244], щодо здійсненої 

класифікації видів та форм завдань для самостійної роботи майбутніх 

учителів природничих дисциплін у процесі їх методичної підготовки, а саме: 
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оволодіння теоретичними знаннями (повторення теми за змістом лекції, 

опрацювання основних інформаційних джерел, конспектування 

найважливіших теоретичних положень); активізація пізнавальної діяльності 

(пошук інформації з короткою анотацією джерела, написання тез виступу з 

окремого питання, складання планів-конспектів уроків); осмислення 

причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей (тематичний огляд 

фахових видань, підготовка аналітичних довідок, складання структурних 

схем, заповнення узагальнюючих та порівняльних таблиць і написання 

висновків); закріплення набутих знань та формування вмінь і навичок їх 

застосування (розв’язування аналітичних завдань, аналіз та інтерпретація 

змісту складових навчально-методичного засобу, порівняльний аналіз 

чинних підручників та навчальних посібників, розробка та заповнення 

шкільної документації за вказаним зразком); відповідальність за прийняття 

самостійних рішень (пошук рішень для розв’язання ситуаційних задач, 

творча розробка дидактичних матеріалів, моделювання навчальних ситуацій, 

виконання групових проектів). 

У процесі методичної підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти передбачалося 

виконання здобувачами вищої освіти наступних видів самостійної роботи: 

1) опрацювання та засвоєння навчального матеріалу лекції; 

2) самостійне вивчення питання, теми, розділу навчальної дисципліни, 

які не розглядалися під час лекційного заняття; 

3) підготовка до практичного або лабораторного заняття; 

4) написання планів-конспектів уроків хімії; 

5) проведення та написання методичного аналізу вивчення певної 

теми шкільного курсу хімії; 

6) добір та розв’язування розрахункових і експериментальних задач з 

хімії різного рівня складності; 

7) розв’язування ситуаційно-методичних задач; 

8) ознайомлення та аналіз нормативних документів (державний 
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стандарт, концепція, типові навчальні плани, навчальні програми з хімії тощо); 

9) добір варіативної складової шкільного курсу хімії для класів 

різного профілю; 

10) розробка дидактичного матеріалу (інструкцій, алгоритмів, 

дидактичних карток, опорних конспектів, схем, таблиць тощо); 

11) складання календарно-тематичного планування вивчення 

конкретної теми шкільного курсу хімії; 

12) ознайомлення з матеріалами періодичних видань та проведення їх 

аналізу; 

13) розробка змісту навчальних програм курсів за вибором з хімії; 

14) опис методики проведення різних видів хімічного експерименту 

шкільного курсу хімії (демонстрації, лабораторні досліди, практичні роботи); 

15) підготовка до модульної контрольної роботи; 

16) написання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

17) підготовка до заліку або екзамену; 

18) виконання індивідуального або групового навчального 

(дослідницького) проекту; 

19) участь у роботі студентської наукової проблемної групи; 

20) проходження і оформлення результатів виробничої педагогічної 

практики. 

Розкриємо особливості організації самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти в процесі їх методичної підготовки до профільного навчання хімії. 

Засвоєння теоретичного змісту підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти у 

нашому дослідженні передбачалося під час проведення лекційних занять, а 

також під час самостійної роботи студентів. Під час проведення лекцій з 

навчальних дисциплін «Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі» та «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи» частина навчального матеріалу виносилася на самостійне 

опрацювання. З цією метою нами було розроблено навчальні посібники [83-
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87], в яких розкривався основний зміст навчального матеріалу, передбачений 

для засвоєння майбутніми вчителями відповідно до навчальної програми. 

Однак під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі» після кожного лекційного заняття здобувачам 

вищої освіти пропонувалися запитання та завдання для самостійного 

опрацювання з метою поглиблення та розширення знань з даної теми. 

Наприклад, під час вивчення теми «Методичні особливості навчання хімії у 

різнопрофільних класах на стандартному та академічному рівнях» 

передбачало розгляд восьми питань, серед яких два питання (№ 3, № 5) 

виносилися на самостійне вивчення: 

1. Основні завдання, структура та зміст курсу хімії рівня стандарту та 

академічного рівня. 

2. Інваріантна та варіативна складові змісту курсу хімії для 

різнопрофільних класів. 

3. Принципи добору варіативної складової курсу хімії для 

різнопрофільних класів. 

4. Організація навчального процесу з хімії у різнопрофільних класах на 

основі врахування психофізіологічних особливостей учнів.  

5. Застосування форм, методів та засобів навчання хімії у 

різнопрофільних класах. 

6. Хімічні задачі з варіативною складовою у навчанні хімії учнів класів 

різного профілю.  

7. Хімічний експеримент у різнопрофільних класах.  

8. Особливості побудови уроку хімії з варіативною складовою у 

різнопрофільних класах.  

Питання, які винесено на самостійне вивчення, потрібно було 

самостійно опрацювати за навчальним посібником [83]. 

З метою поглиблення й розширення знань з даної теми здобувачам 

вищої освіти пропонувалось також самостійно опрацювати наступні 

запитання та завдання, що вимагають опрацювання додаткової літератури, 
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яка вказана у навчальному посібнику [83] після кожної лекції: 

1. Враховуючи підходи та принципи добору додаткової навчальної 

інформації, запропонуйте перелік питань, які можуть увійти до змісту 

варіативної складової курсу хімії для учнів класів технологічного і 

спортивного напрямів.  

2. Опрацюйте навчальний матеріал про використання 

міжпредметних зв’язків у навчанні хімії. З’ясуйте класифікацію 

міжпредметних зв’язків, особливості їх застосування та методи реалізації 

міжпредметних зв’язків на уроках хімії. 

3.  З’ясуйте особливості навчання хімії на рівні стандарту в 

професійно-технічних навчальних закладах. 

4. Проаналізуйте методичні статті журналів «Біологія і хімія в рідній 

школі», «Хімія. Основа» та газети «Хімія. Шкільний світ», які висвітлюють 

досвід роботи вчителів хімії на рівні стандарту щодо проведення 

нестандартних уроків хімії. 

Левова частка часу при підготовці до практичних чи лабораторних 

занять також припадала на самостійну пізнавальну діяльність здобувачів 

вищої освіти, оскільки під час лабораторних занять відбувалось обговорення  

результатів роботи, їх корекція тощо. Завдання для самостійної 

позааудиторної роботи вказані у практикумі [85] після кожного 

лабораторного заняття. Розглянемо приклади деяких з них. 

Наприклад, при підготовці до лабораторного заняття на тему 

«Методика вивчення теми «Елементи VІІ-А групи (галогени)» на 

профільному рівні» студентам потрібно було виконати такі завдання: 

1. Підготуйтеся до обговорення теоретичного матеріалу лабораторного 

заняття за запитаннями: 

1. Загальна характеристика вивчення теми «Хімічні елементи VIIА групи». 

2. Охарактеризуйте методичні особливості вивчення Хлору як 

хімічного елемента та простої речовини. 

3. Охарактеризуйте методичні особливості вивчення сполук Хлору. 
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4. Охарактеризуйте методичні особливості вивчення сполук Фтору, 

Брому, Йоду. 

2. Використовуючи навчальну програму та підручник з хімії для 10 

класу профільного рівня, зробіть методичний аналіз вивчення теми 

«Елементи VІІ-А групи». Результати роботи оформіть у вигляді таблиці. 

3. Складіть план-конспект комбінованого уроку з теми «Хлор. Фізичні 

властивості. Добування». 

4. За підручником з хімії для 10 класу (профільний рівень) ознайомтеся 

зі змістом практичних робіт з теми «Хімічні властивості хлоридної кислоти». 

Підготуйте авторську інструкцію для її проведення. 

5. Запишіть у робочий зошит хід виконання та рівняння реакцій 

лабораторних дослідів, передбачених для проведення на занятті: 

1) сублімація йоду; 2) добування гідроген хлориду та розчинення його у воді; 

3) витіснення галогенів один одним із розчинів галогенідів; 4) якісні реакції 

на хлорид-, бромід-, йодид-іони та йод. 

6. Ознайомтеся з матеріалами періодичних видань, які стосуються 

вивчення теми «Елементи VІІ-А групи» на профільному рівні. Копії 

матеріалів помістіть до методичної папки. 

При підготовці до лабораторного заняття з теми «Методика вивчення 

органічних сполук на профільному рівні» здобувачам вищої освіти 

пропонувались наступні завдання: 

 1. Підготуйтеся до обговорення теоретичного матеріалу лабораторного 

заняття за запитаннями: 

1. Охарактеризуйте зміст та особливості вивчення оксигеновмісних 

органічних сполук на профільному рівні. 

2. Охарактеризуйте зміст та особливості вивчення нітрогеновмісних 

органічних сполук на профільному рівні. 

3. Охарактеризуйте зміст та особливості вивчення синтетичних 

високомолекулярних сполук на профільному рівні. 

2. Складіть план-конспект уроку семінару з груповою навчальною 
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діяльністю учнів на тему «Альдегіди і кетони».  

3. За підручником з хімії для 11 класу (профільний рівень) ознайомтеся 

з типами розрахункових задач, які пропонуються учням для розв’язування, 

запишіть у робочий приклади та розв’язки задач кожного типу. 

4. Запишіть у робочий зошит хід виконання та рівняння реакцій 

лабораторних дослідів, передбачених для проведення на занятті: 1) взаємодія 

гліцеролу з натрієм; 2) взаємодія метанової кислоти з амоніачним розчином 

арґентум(І) оксидом; 3) відношення олеїнової кислоти до бромної води і 

розчину калій перманганату; 4) синтез етилетаноату та ізоамілетаноату; 

5) гідроліз ацетилсаліцилової кислоти; 6) взаємодія сахарози з гідроксидами; 

7) досліди з метанаміном.  

5. Ознайомтеся з матеріалами періодичних видань, які стосуються 

вивчення органічних сполук на профільному рівні, копії матеріалів помістіть 

до методичної папки: 

1. Ковальова В.Д. Насичені одноатомні спирти. 11 клас: профільний 

рівень. Хімія. 2012. № 1. С. 17–23.  

2. Миронова Н.Г. Розв’язання задач підвищеного рівня складності з 

органічної хімії. 11 клас: профільний рівень. Хімія. 2012. № 15/16. С. 53–58.  

З метою ефективної організації самостійної роботи майбутніх учителів 

у ході їх методичної підготовки до реалізації профільного навчання хімії 

нами були розроблені навчально-методичні комплекти та електронні 

навчально-методичні комплекси з дисциплін «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі» [83, 85, 86] та «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» [87], про які буде йти 

мова у параграфах 4.4 та 4.5. 

Важливе місце в організації самостійної пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти займає чітко спланований і систематичний контроль 

її результатів. Тому у нашому дослідженні контроль результатів самостійної 

роботи був систематичним і проводився на кожному лабораторному чи 

практичному занятті. Окрім обговорення теоретичних питань, нами 
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здійснювалася перевірка виконання практичних завдань, виконаних у 

робочих зошитах в позааудиторний час.  

Ми погоджуємося з думкою О.І. Матяш, яка визначила основні вимоги 

до організації самостійної роботи майбутніх учителів у процесі їх методичної 

підготовки:  

1) обсяг самостійної роботи студентів має відповідати бюджету часу, 

виділеному на її здійснення навчальним планом;  

2) зміст самостійної роботи визначається завданнями методичної 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти і має бути спрямований на формування готовності 

вчителя до зазначеного виду діяльності; 

3) зміст та обсяг самостійної роботи планується із врахуванням 

забезпеченості студентів якісними навчально-методичними посібниками для 

її здійснення; 

4) необхідно враховувати індивідуальні особливості та здібності 

студентів і диференціювати самостійну роботу залежно від рівня набутих 

умінь самостійної пізнавальної діяльності; 

5) з метою контролю і перевірки результатів самостійної роботи 

студентів потрібно складати графік контрольних заходів (термін, вид та 

форма контролю) та своєчасно доводити їх до відома студентів [302]. 

Впровадження у навчальний процес кредитно-трансферної системи 

навчання передбачає виконання студентами індивідуальних навчально-

дослідних завдань (ІНДЗ) з кожної навчальної дисципліни. На нашу думку, 

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання є першою 

творчою спробою студента самостійного осмислення наукової проблеми та 

критичного її дослідження.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання в системі підготовки 

майбутніх вчителів – «це індивідуально-диференційована особистісно-

орієнтована форма організації самоосвіти студентів, яка сприяє розвитку 

педагогічних здібностей і утворює комплекс, що забезпечує ефективну 
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теоретичну, методичну та практичну підготовку» [171, с.37]. 

Відповідно до специфіки підготовки майбутнього вчителя хімії метою 

індивідуальних навчально-дослідних завдань є: 

- самостійне вивчення нового матеріалу, узагальнення та закріплення 

теоретичних знань, практичне застосування знань, формування фахових 

умінь і навичок; 

- розвиток логічного мислення, креативних здібностей, 

експериментальних навичок, умінь самостійно аналізувати, узагальнювати, 

систематизувати навчальну інформацію;  

- виховання вольових якостей особистості, дисциплінованості, почуття 

відповідальності. 

Зміст ІНДЗ складає експериментальну або теоретичну роботу в межах 

всієї програми навчальної дисципліни, або окремої теми і виконується на 

основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі як аудиторної, так і 

позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності студента. 

В залежності від навчально-методичної мети, індивідуальні навчально-

дослідні завдання поділяються на такі типи: експериментальні, навчальні та 

реферативні. 

 Експериментальні ІНДЗ, як правило, виконуються у закладах загальної 

середньої освіти. В таких завданнях повинні бути представлені 

експериментальні результати досліджень, отримані студентом безпосередньо 

під час його виконання. Такі роботи підвищують професійну підготовку 

майбутнього вчителя хімії та формують творчий підхід до професії. 

В ході виконання ІНДЗ навчального характеру студент на основі 

теоретичних знань здійснює вирішення проблемних питань, прямі відповіді 

на які відсутні у літературі. Такий підхід стимулює індивідуальну творчу 

навчальну діяльність студентів при вивченні матеріалу й сприяє підготовці 

до самостійної наукової роботи.  

Реферативні роботи включають аналіз наукової, психолого-

педагогічної, навчально-методичної літератури і передбачають узагальнення, 
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систематизацію знань студентів з даної дисципліни та власні висновки. Під 

час виконання ІНДЗ реферативного характеру студенти вчаться самостійно 

мислити, зіставляти й аналізувати теоретичні відомості, робити узагальнення, 

що важливо в роботі майбутнього вчителя хімії. 

Підбираючи теми для ІНДЗ, необхідно намагатись, щоб вони були 

посильними для виконання, вузько спрямованими, творчими, розширювали 

теоретичні відомості, не дублювали лекційний матеріал і сприяли 

формуванню нових умінь і навичок. 

До кожного типу ІНДЗ був запропонований певний перелік тем. 

Індивідуально диференційований підхід до навчально-дослідних завдань 

здійснювався відповідно до типу ІНДЗ, а особистісно орієнтований підхід 

здійснював сам студент, самостійно обираючи тему ІНДЗ після 

ознайомлення з предметом, метою та завданням навчальної дисципліни, 

враховуючи рівень своїх навчальних здобутків, креативність, пізнавальні 

інтереси та психолого-педагогічні особливості.  

Розглянемо приклади тем індивідуальних навчально-дослідних завдань 

різних типів з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі». 

Тематика експериментальних навчально-дослідних завдань (8 балів): 

1. Вивчити стан впровадження профільного навчання хімії у школах 

м. Вінниці (або певного району). 

2. Вивчити стан впровадження курсів за вибором з хімії 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Вінниці (або певного району).  

3. Дослідити мотивацію до вивчення хімії учнів класів фізико-

математичного профілю (або іншого профілю). 

4. Проаналізувати систему підготовки наукових робіт з хімії  у 

територіальному відділенні МАН. 

5. Вивчити перспективний педагогічний досвід вчителя хімії 

загальноосвітньої школи № 4 імені Д.І. Менделєєва м. Вінниці Чернія 

Миколи Васильовича. 

Тематика навчальних навчально-дослідних завдань (6 балів): 
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1. Розробити плани-конспекти уроків вивчення нового матеріалу з теми 

«Сульфатна кислота» для учнів класів історичного профілю, екологічного 

профілю та хіміко-біологічного профілю. 

2. Розробити плани-конспекти уроків узагальнення і систематизації 

знань з теми «Нітратна кислота» для учнів класів фізико-математичного 

профілю, географічного профілю та хіміко-технологічного профілю. 

3. Добрати варіативну складову до теми «Металічні елементи та їхні 

сполуки» для учнів класів історичного та технологічного профілів. 

4. Розробити опорні конспекти з теми «Елементи VІІА  групи» для 

учнів класів хіміко-біологічного профілю, розкрити методику їх 

використання на уроці. 

5. Розробити завдання для проведення тематичного контролю знань 

учнів з теми «Металічні елементи та їхні сполуки» для учнів класів 

математичного профілю, з теми «Органічні сполуки» для учнів, які вивчають 

хімію на рівні стандарту. 

8. Розробити інструктивні карти до практичних робіт з хімії для учнів 

10 -11 класу технологічного профілю. 

9. Провести порівняльний аналіз підручників з хімії рівня стандарту 

для 10-11 класу. 

10. Провести порівняльний аналіз підручників з хімії профільного рівня 

для 10-11 класу. 

Тематика реферативних навчально-дослідних завдань (4 бали): 

1. Зарубіжний досвід впровадження профільного навчання. 

2. Використання інтерактивних технологій при навчанні хімії учнів 

класів суспільно-гуманітарного напряму. 

3. Врахування міжпредметних зв’язків у навчанні хімії учнів класів 

технологічного профілю. 

4. Використання  інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 

хімії учнів профільних класів. 

5. Використання проектної діяльності при навчанні хімії учнів класів 
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екологічного профілю. 

6. Методика організації групової діяльності на уроках хімії учнів класів 

хіміко-біологічного профілю. 

7. Організація науково-дослідної роботи учнів класів хіміко-

біологічного профілю. 

8. Організація позакласної роботи з хімії з учнями класів суспільно-

гуманітарного напряму. 

9. Особливості організації профільного навчання у загальноосвітній 

школі сільської місцевості шляхом створення освітніх округів. 

10. Портфоліо як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів під час 

вивчення курсів за вибором. 

Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань з 

вибіркової навчальної дисципліни «Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи» наведено у додатку Ґ. 

Слід зазначити, що під час виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання у студентів формуються навички складати план роботи, 

формулювати мету і завдання дослідження, добирати і вивчати літературу, 

готувати і проводити експериментальне дослідження, робити узагальнення і 

висновки, готувати письмовий звіт. Таким чином, самостійна навчальна 

діяльність відіграє важливу роль у формуванні професійних знань, умінь та 

особистісних якостей майбутніх вчителів хімії профільної школи. 

 

 

 

4.4. Навчально-методичний комплект як засіб підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

 

Результативність формування готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

залежить не лише від форм та методів організації освітнього процесу, але й 
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від засобів навчання, в яких, власне, і розкривається основний зміст 

підготовки. Тому розробка якісного навчально-методичного забезпечення та 

створення на його основі навчально-методичного комплекту (НМК) є 

важливим чинником у формуванні готовності здобувачів ВО до профільного 

навчання хімії. 

Варто зазначити, що проблема розробки навчально-методичних 

комплектів з навчальних предметів у педагогічній науці не є новою. 

Обґрунтування теоретичних засад створення навчально-методичних 

комплектів із загальноосвітніх предметів розкривається у дослідженнях: 

О.Г. Ярошенко (хімія) [492], М.-В. М. Савчин (хімія) [408], О.М. Топузова, 

Р.І. Сосси (географія) [443], Я.М. Камбалової (історія) [236] тощо. Що ж 

стосується вищої школи, то проблема створення навчально-методичного 

комплекту з методики викладання хімії розкривається у науковому доробку 

А.К. Грабового [164]. 

У науково-методичній літературі знаходимо такі визначення поняття 

«навчально-методичний комплект»: «система взаємопов’язаних дидактичних 

засобів, об’єднаних за методичною концепцією, структурою й змістом, та 

функціонально спрямованих на посилення мотивації, формування, 

узагальнення, закріплення й діагностику теоретичних знань і практичних 

умінь, активізацію творчих здібностей» [426, с. 432]; «сукупність 

взаємопов’язаних за функціональною ознакою предметів одного виду 

навчальних посібників, при мінімальній кількості яких забезпечується 

максимальний педагогічний ефект» [425, с. 27]; «достатній для реалізації 

змісту навчальних програм набір друкованих засобів навчання, які органічно 

взаємопов’язані між собою і слугують для успішного розв’язання навчальних 

завдань, досягненню очікуваних результатів навчання» [164, с. 39]. 

Отже, під навчально-методичним комплектом з навчальної дисципліни 

розуміємо сукупність взаємопов’язаних друкованих засобів навчання, які 

сприяють ефективній організації освітнього процесу і формуванню, 

закріпленню та контролю знань й умінь здобувачів вищої освіти відповідно до 
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вимог навчальної програми. 

Ми погоджуємося з думкою О.М. Топузова, що створення навчально-

методичного комплекту з навчального предмету забезпечує оптимальне 

поєднання зусиль учителя та учнів у процесі навчання [443], і вважаємо, що 

навчально-методичний комплект є важливим організаційно-методичним 

засобом формування готовності майбутніх учителів до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти.  

При розробці навчально-методичних комплектів з дисциплін 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» та «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» нами 

враховувалися визначені А.К. Грабовим [164] концептуальні засади їх 

створення, а саме: 1) забезпечення відповідності змісту начально-

методичного комплекту цільовому призначенню кожної його складової; 

2) достатність, точність та повнота наукової інформації для всіх його 

складових; 3) логічна послідовність, переконливість і доступність для 

студентів змісту, рубрикації та ілюстративного матеріалу; 4) оптимальність 

обсягу текстової частини та позатекстових компонентів; 5) надання 

студентам можливості для самоосвіти та самоконтролю; 6) дотримання 

диференційованого підходу під час добору та виконання пізнавальних 

завдань [164, с. 40]. 

Навчально-методичний комплект з дисципліни «Методика навчання 

хімії у старшій профільній школі» (рис. 4.1) складається з трьох друкованих 

навчальних посібників: курсу лекцій, лабораторного практикуму та збірника 

тестових завдань. 

Навчальний посібник з лекційного курсу [83] складається з восьми 

навчальних тем, які повністю відповідають змісту навчальної програми даної 

дисципліни. Зміст навчального посібника наведений у додатку Д. Кожна 

навчальна тема (лекція) має наступну логічну структуру: план; основний 

текст; завдання для самостійної позааудиторної роботи; список використаної 

та рекомендованої літератури. Основний текст кожної теми чіткий, 
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лаконічний, доступний, поділений на логічно завершені частини навчального 

матеріалу, що мають підзаголовки. У змісті основного тексту наводяться 

таблиці, схеми, рисунки, хімічні формули, рівняння хімічних реакцій, 

приклади розв’язування розрахункових задач тощо. 

 

Рис. 4.1 Схема навчально-методичного комплекту з дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

 

Основним призначенням навчального посібника з лекційного курсу є 

надання здобувачам ВО необхідної навчальної інформації для засвоєння 

теоретичного матеріалу з методики навчання хімії у старшій профільній 

школі та організація їх самостійної роботи з вивчення теоретичних питань, 

які не розглядаються на лекціях. 

Лабораторний практикум [85] складається з 2 практичних та 14 

лабораторних занять, а також навчально-методичних матеріалів, які  можуть 

бути використані здобувачами вищої освіти під час аудиторної та 

самостійної позааудиторної роботи.  

Кожне лабораторне та практичне заняття структуроване таким чином: 

1) тема заняття та його мета; 2) перелік знань, умінь та цінностей, які повинні 

сформуватися у здобувачів вищої освіти під час даного заняття; 

3) обладнання та реактиви; 4) запитання для обговорення теоретичного 

матеріалу; 5) практичні завдання; 6) завдання для самостійної позааудиторної 
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роботи; 7) список рекомендованої літератури.  

Розміщені у практикумі додаткові навчально-методичні матеріали 

(типові навчальні плани для закладів середньої освіти, навчальні програми з 

хімії для профільної школи, зразки аналізу та самоаналізу уроку, критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів тощо) спрямовані на сприяння 

ефективній організації освітнього процесу та самостійної роботи студентів.  

З метою формування практичних умінь та навичок щодо організації 

пізнавальної діяльності старшокласників на уроці хімії та в позаурочний час 

до змісту лабораторного практикуму включені різні види практичних 

завдань: проведення фрагментів уроків (мікровикладання), аналіз навчальної 

літератури та нормативних документів, розробка дидактичних матеріалів, 

проведення хімічного експерименту, розв’язування ситуаційно-методичних, 

розрахункових та експериментальних задач тощо. 

Лабораторний практикум містить детальний опис методики проведення 

хімічного експерименту, а саме: демонстрацій, лабораторних дослідів і 

практичних робіт, передбачених програмами з хімії рівня стандарту та 

профільного рівня. З метою забезпечення інтерактивної функції 

лабораторного практикуму до деяких хімічних дослідів додано 

гіперпосилання на відео, що у вільному доступі розміщене на сервісі 

Youtube. Такий підхід дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно 

ознайомлюватись з методикою проведення дослідів та підготуватися до їх 

проведення під час лабораторного заняття.  

Отже, основним завданням лабораторного практикуму з методики 

навчання хімії у старшій профільній школі є формування системи 

практичних умінь та навичок майбутніх учителів.  

Збірник тестових завдань [86] структурований за темами відповідно до 

навчальної програми та посібника з лекційного курсу, що надає можливість 

здійснювати не лише контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти, 

але й самоконтроль знань в ході самостійної роботи при підготовці до 

лабораторних занять, модульних контрольних робіт тощо. 
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Тестові завдання у межах кожної теми складаються із завдань з одним 

варіантом відповіді, з множинним вибором, завдань на встановлення 

послідовності та на визначення відповідності.  

Навчально-методичний комплект з дисципліни «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» [87] складається з 

одного навчального посібника, який містить три розділи: курс лекцій, 

практикум та збірник тестових завдань. За своєю структурою та змістом 

навчальний посібник повністю відповідає навчальній програмі даної 

дисципліни.  

На нашу думку, навчально-методичний комплект повинен бути для 

викладача методичним орієнтиром під час здійснення освітнього процесу з 

навчальної дисципліни, організації та управління пізнавальною діяльністю 

студентів, забезпечення ефективного зворотного зв’язку в процесі навчання, 

а для здобувачів вищої освіти ‒ детермінантом у побудові власної освітньої 

траєкторії. 

Отже, маючи різнопланове дидактичне призначення, розроблені та 

апробовані нами навчально-методичні комплекти з вказаних дисциплін є 

одними з основних засобів навчання, що забезпечують засвоєння 

програмового матеріалу та дозволяють ефективно організувати навчальну 

діяльність здобувачів вищої освіти під час аудиторних занять та самостійної 

роботи, а саме: надають їм можливість організувати власну пізнавальну 

діяльність на засадах діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів; 

створюють умови для формування професійних знань та умінь, позитивної 

мотивації до навчання і професійного самовизначення майбутніх учителів 

хімії; сприяють інтенсифікації та технологізації освітнього процесу, 

оптимізації роботи викладача та здобувачів вищої освіти; забезпечують 

цілісність методичної підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів середньої освіти. 
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4.5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

методичній підготовці студентів до профільного навчання хімії 

 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року зазначається, що одними із пріоритетних напрямів державної політики 

щодо розвитку освіти є  модернізаційні зміни у структурі, змісті та 

організації навчального процесу на компетентнісних засадах,  впровадження 

в освітній процес інноваційних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій [322]. Особливо важливим є питання 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці 

майбутніх учителів, оскільки вони виконують подвійну функцію: по-перше 

сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами, а по-друге, 

формують у студентів вміння застосовувати здобуті знання у майбутній 

професійній діяльності.  

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців знаходить своє 

розкриття у роботах відомих українських учених: В.Ю. Бикова [49], 

Р.С. Гуревича [167 - 169], М.І. Жалдака [207, 208], М.Ю. Кадемії [233],  

Ю.І. Машбиця [345], Н.В. Морзе [315], О.М. Спіріна [424] та інших. 

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі викладання хімічних дисциплін певною мірою окреслена у 

дисертаційних дослідженнях (В.В. Арестенко [16], Т.М. Деркач [175, 176], 

О.Г. Полупаненко [366]) та в наукових статтях (А.Ф. Аспицька [22], 

Н.М. Гловін [148], О. Лєдєньова, Ю. Даньків [275], О.Г. Швець [469]). У 

даних роботах висвітлюються питання професійної підготовки майбутніх 

учителів хімії з використанням комп’ютерних технологій [16, 366], методика 

проведення лекційних занять з використанням мультимедіа-технологій [275], 

використання інформаційних технологій в хімічній освіті майбутніх аграріїв 

[469], використання інформаційних технологій у процесі викладання 

хімічних дисциплін [175, 176], використання комп’ютерних навчальних 
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програм на заняттях з хімії [22, 275]. Але використання інформаційно-

комунікаційних технологій у методичній підготовці студентів для 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти як 

педагогічна проблема не була предметом цілісного дослідження у сучасній 

теорії та методиці навчання хімії.  

Перед тим як розглянути особливості використання інформаційно-

комунікаційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів хімії, 

з’ясуємо їх дидактичні можливості у навчальному процесі. Аналіз науково-

педагогічної літератури [22, 167, 169, 175, 176, 469] показав, що 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі закладів вищої освіти створює умови для:  

- урізноманітнення форм подання інформації (текст, графіка, аудіо, 

відео, анімація тощо) та типів навчальних завдань;  

- створення навчальних середовищ, які забезпечують уявне перебування 

у певних соціальних і виробничих ситуаціях;  

- забезпечення миттєвого зворотнього зв’язку з використанням широких 

можливостей діалогізації навчального процесу;  

- індивідуалізації процесу навчання, використання основних і 

допоміжних навчальних впливів; 

- застосування ігрових прийомів, ділових ігор тощо;  

- відтворення фрагментів навчальної діяльності (предметно-змістової, 

предметно-операційної і рефлексивної);  

- активізації навчальної роботи студентів, посилення їх ролі як суб’єкта 

навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення 

матеріалу, визначення міри і характеру допомоги); 

- підвищення мотивації до навчання;  

- впровадження особистісно орієнтованого навчання;  

- організації самостійної роботи студентів;  

- впровадження діяльнісного підходу в навчанні;  

- неперервного обліку результатів діяльності студентів та об’єктивного 
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оцінювання їх знань. 

Окрім того, інформаційно-комунікаційні технології при вивченні 

хімічних дисциплін дають змогу доповнювати традиційний хімічний 

експеримент використанням комп’ютерного моделювання хімічних процесів 

в ході проведення віртуального хімічного експерименту тощо. 

Враховуючи дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій, нами визначені основні види навчальної діяльності студентів з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 

методичної підготовки студентів (рис. 4.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

методичної підготовки студентів 
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хімії учнів закладів загальної середньої освіти ґрунтувалося на використанні 

мультимедійних презентацій під час лекційних та лабораторних занять з 

метою візуалізації навчальної інформації, програмно-педагогічних засобів 

(ППЗ) з метою формування знань та умінь студентів їх використання у 

процесі навчання хімії учнів закладів середньої освіти та електронного 

навчально-методичного комплексу з метою ефективної організації 

пізнавальної діяльності студентів в аудиторний та позааудиторний час під 

час формування їх готовності до профільного навчання хімії. 

Зупинимось на характеристиці використання інформаційно-

комунікаційних технологій під час проведення лекційних та лабораторних 

занять. 

У своїй роботі ми використовуємо лекції з мультимедійним 

супроводом. На думку В.Ф. Заболотного, лекція з мультимедійним 

супроводом - «… це така форма навчання, в якій відбувається інтеграція 

вербального викладу матеріалу лектором і мультимедійних презентацій, 

спроектованих за допомогою комп’ютерної техніки на екран» [210, с.122]. 

Проведення лекцій з мультимедійним супроводом з методики навчання хімії 

у старшій профільній школі передбачає засвоєння навчального матеріалу 

шляхом інтеграції зорового та слухового сприйняття. Під час такої лекції 

викладач пояснює навчальний матеріал, поєднуючи розповідь з ілюстрацією 

за допомогою слайдів таблиць, схем, рисунків, рівнянь хімічних реакцій та 

демонстрацією відеозаписів хімічного експерименту, фрагментів уроків 

тощо. Наприклад, при проведенні лекційного заняття на тему «Методичні 

особливості навчання органічної хімії на профільному рівні» на слайдах 

розміщуємо план, список рекомендованої літератури, основні завдання 

вивчення теми у загальноосвітній школі, наводимо таблицю «Структура 

вивчення органічних сполук на профільному рівні», опорні схеми, в яких 

відображено зміст навчального матеріалу, демонструємо відеозаписи 

проведення демонстрацій та лабораторних дослідів, відеофрагменти уроків, 

на яких відбувається пояснення деяких хімічних понять вчителями хімії.  
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Під час проведення лабораторних занять ми використовуємо 

інформаційно-комунікаційні технології з метою ознайомлення студентів з 

програмно-педагогічними засобами та методикою їх використання в навчанні 

хімії учнів старшої профільної школи. Наприклад, при формуванні в 

студентів умінь викладання органічної хімії в старшій профільній школі нами 

використовується програмно-методичний комплекс навчального 

призначення «Органічна хімія. 10-11 класи», автор Л.П. Величко [127]. 

Зазначений ППЗ містить найповнішу інформацію з усіх розділів курсу 

органічної хімії, має широкий спектр демонстраційних можливостей: 

анімацію процесів, які складно або й неможливо спостерігати в природному 

середовищі, та мультиплікацію різних процесів і явищ. Окрім 

вищезазначеного програмно-педагогічного засобу, при підготовці студентів 

до майбутньої професійної діяльності ми застосовуємо також дистанційні 

курси «Шкільний курс з хімії. 8-11 класи» [179], «Віртуальна хімічна 

лабораторія. 8-11 класи» [128], електронний конструктор уроку «Хімія, 10 кл. 

(стандарт і академічний рівень)» [206].  

Також на лабораторних заняттях під час ігрового моделювання 

фрагментів уроків студенти презентують розроблені ними мультимедійні 

презентації навчального матеріалу; в мережі Інтернет шукають і 

демонструють відеозаписи хімічних процесів, які передбачені для вивчення 

програмою з хімії для загальноосвітньої школи, але їх важко відтворити в 

умовах кабінету хімії; використовуючи програмно-педагогічні засоби, 

тренуються пояснювати навчальний матеріал, що носить абстрактний 

характер (процес ізомерії, рух електронів в атомі) або складний для 

розуміння учнями (перегрупування атомів в реакціях заміщення в 

багатоядерних ароматичних вуглеводнях, мийна дія мила).  

На лабораторному занятті доцільно пропонувати студентам наступні 

завдання:  

1. Використовуючи фрагмент програмно-педагогічного засобу 

(ППЗ), зображений на рисунку 4.3, опишіть методику проведення 
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демонстраційного хімічного експерименту «Одержання естерів», змоделюйте 

діяльність вчителя та учнів на даному етапі уроку. 

2. При поясненні учням мийної дії мила вчитель використовує 

фрагмент ППЗ, зображений на рисунку 4.4. Перегляньте фрагмент даного 

ППЗ та запропонуйте запитання та завдання для самостійної роботи учнів на 

етапі закріплення знань.  

 

Рис. 4.3 Фрагмент ППЗ «Органічна хімія 10-11 клас», автор Л.П. Величко 

(процес синтезу складних ефірів) [127]. 

 

 

Рис.4.4 Фрагмент ППЗ «Органічна хімія 10-11 клас», автор Л.П. Величко 

(мийна дія мила) [127]. 
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3. Продумайте методику використання ППЗ «Органічна хімія. 10-11 

клас» у старшій профільній школі сільської місцевості, де в класі одна група 

учнів вивчає хімію на рівні стандарту, а друга − на профільному рівні. 

При підготовці до лабораторних занять пропонуємо студентам 

завдання, для виконання яких потрібно скористатися програмно-

педагогічними засобами і врахувати особливості вивчення предмету на 

різних рівнях (стандарту, академічному, профільному):  

1. Розробіть план-конспект уроку засвоєння нових знань на тему 

«Гетероциклічні сполуки. Піридин» з використання ППЗ «Органічна хімія. 

10-11 клас» на профільному рівні. Підготуйтеся до його ігрового 

моделювання. 

2. Напишіть план-конспект уроку на тему «Добування, фізичні, хімічні 

властивості та застосування водню» та розробіть мультимедійну презентацію 

для проведення етапу уроку вивчення нового матеріалу у вигляді шкільної 

лекції для учнів, які вивчають хімію на профільному рівні. 

Розглянуті підходи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій були впровадженні нами в навчальний процес підготовки 

майбутніх учителів хімії під час вивчення дисципліни «Методика навчання 

хімії у старшій профільній школі».  

Широке використання в освітньому процесі сучасних інформаційних 

технологій актуалізували створення електронних навчально-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін як ефективного засобу організації 

пізнавальної діяльності студентів у закладах вищої освіти. Незважаючи на 

значний дидактичний потенціал електронного навчально-методичного 

комплексу (ЕНМК), даний освітній ресурс недостатньо використовується в 

підготовці майбутніх вчителів хімії. 

Аналіз літературних джерел показав, що деякі дидактичні та методичні 

аспекти розробки електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) та 

їх впровадження у навчальний процес підготовки фахівців різних галузей є 

предметом дослідження ряду авторів: О.П. Буйницької [109], І.М. Галагана 
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[137, 138], Р.С. Гуревича [167 - 169], М.Ю. Кадемії [233], А.П. Кобисі [243], 

В.П. Короля [255] та ін. Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, 

що на даний час немає єдиного означення поняття «електронний навчально-

методичний комплекс», проте можна виокремити декілька підходів до його 

тлумачення. Так, різні автори під «електронним навчально-методичним 

комплексом» розуміють: а) засіб навчання [109]; б) інформаційний освітній 

ресурс [137, 183, 243]; в) дидактичну систему [233]; г) сукупність навчально-

методичних матеріалів як модель освітнього процесу [255, 415]. 

На основі дидактичного підходу під електронним навчально-

методичним комплексом розуміємо засіб навчання, що створено з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення 

ефективності формування професійної компетентності студентів певної 

спеціальності в умовах вивчення конкретного навчального предмету, і який 

може бути застосований для реалізації усіх компонентів методичної системи 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти. 

На думку М.М. Дольме, електронний навчально-методичний комплекс 

«дозволяє не тільки максимально використовувати всі наявні можливості для 

засвоєння інформації, систематизувати наукові відомості, оперативно 

закріплювати отримані знання на практиці, а й забезпечувати системний 

підхід до дидактичного процесу, висвітлювати досліджувані питання з різних 

сторін, формувати універсальні навчальні дії студентів і підвищувати їх 

методичну компетентність» [183, с. 100]. 

Огляд досліджень з проблеми використання електронних навчально-

методичних комплексів дозволив виділити основні вимоги до його побудови 

і функціонування: 1) відповідність діючій навчальній програмі; 2) наявність 

матеріалів діючих підручників; 3) забезпечення систематичного підходу до 

навчального процесу; 4) формування універсальних навчальних дій 

студентів; 5) забезпечення поточного та підсумкового контролю; 

6) підвищення рівня професійної компетентності студентів.   

З психолого-педагогічної точки зору до електронних освітніх ресурсів 
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висуваються наступні вимоги: 1) побудова з урахуванням таких 

особливостей пізнавальних процесів: сприйняття – переважно зорове, 

слухове і дотикове; увага, її стійкість, концентрація, переключення, розподіл 

та обсяг; мислення – теоретичне понятійне та образне, практичне наочно-

образне та наочно-дієве; пам’ять – короткочасна, оперативна, довготривала; 

2) спрямованість на розвиток як образного, так і логічного мислення; 

3) конструювання у відповідності до наявних у студентів системи знань 

[480]. 

Використання електронних навчально-методичних комплексів у 

професійній підготовці майбутніх педагогічних працівників, на думку 

І.М. Галагана, дозволяє: 

- постійно вдосконалювати зміст навчальних дисциплін, вносити 

зміни в традиційну методику навчання дисциплін; 

- підвищувати швидкість оволодіння студентами знаннями за рахунок 

особливого структурування навчальної інформації; 

- реалізувати позитивну мотивацію навчання, що сприяє 

особистісному розвитку студентів за рахунок збільшення частки самостійної, 

дослідницької роботи; 

- формувати пізнавальний інтерес та професійну мотивацію студентів 

за рахунок оволодіння ними новими засобами, прийомами роботи з 

інформаційно-комунікаційними технологіями, тим самим створюючи умови 

для якісної професійної підготовки студентів; 

- розширювати доступ до додаткових інформаційних матеріалів за 

допомогою роботи в освітніх мережах, мережі Інтернет тощо [137, c.187]. 

Однак, нині у сучасній теорії та методиці навчання хімії відсутні 

дослідження, що розкривають особливості розробки та застосування 

електронних навчально-методичних комплексів у методичній підготовці 

майбутнього вчителя хімії профільної школи. 

З метою організації навчально-пізнавальної діяльності студентів і 

забезпечення підвищення її ефективності в процесі підготовки майбутніх 
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учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти нами розроблено ЕНМК з навчальних дисциплін «Методика навчання 

хімії у старшій профільній школі» та «Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи». 

Розглянемо структуру та змістове наповнення електронного навчально-

методичного комплексу на прикладі навчальної дисципліни «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі». Метою створення електронного 

навчально-методичного комплексу з дисципліни «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі» є надання студентам повного комплексу 

навчально-методичних матеріалів для успішного засвоєння ними системи 

знань, умінь і навичок з організації пізнавальної діяльності з хімії учнів 

старшої профільної школи та формування методичної компетентності 

майбутнього вчителя хімії. 

Структура електронного навчально-методичного комплексу з 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

представлена чотирма основними блоками: методичні матеріали, навчальні 

матеріали, контроль знань та додаткові матеріали (рис.4.5). 

На головній сторінці електронного навчально-методичного комплексу з 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

розміщено заголовок сайту, панель навігації, на якій розміщено перелік 

сторінок електронного навчально-методичного комплексу, та зазначено мету 

й завдання вивчення навчальної дисципліни. Вигляд головної сторінки 

ЕНМК з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

наведено на рис. 4.6. 

На сторінці «Методичні матеріали» (рис.4.7) представлені навчальна та 

робоча навчальна програми вивчення дисципліни «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі», в яких наведено: опис навчальної дисципліни, 

мета і завдання її вивчення, основні вимоги до засвоєння знань та умінь 

студентів, зміст навчального матеріалу дисципліни, тематичний план 

вивчення навчальної дисципліни, тематика лабораторних занять, самостійної  
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Рис. 4.5  Структура ЕНМК з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» 
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роботи та індивідуальних завдань, методи організації навчання та контроль 

навчальних досягнень студентів, критерії оцінювання, таблицю з розподілом по 

темах балів, які можуть отримати студенти, методичне забезпечення навчальної 

дисципліни, список основної і додаткової літератури, електронних ресурсів тощо. 

 

Рис. 4.6  Вікно головної сторінки ЕНМК з дисципліни «Методика навчання 

хімії у старшій профільній школі» 

 

Рис. 4.7 Вікно сторінки «Методичні матеріали» ЕНМК з дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 



279 
 

Основною інформаційною складовою ЕНМК є блок «Навчальні матеріали», 

який включає лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу студента (рис. 4.8). 

Сторінка «Лекції» представлена у вигляді авторського електронного посібника, 

який складається із 8 тем та мультимедійних презентацій до них (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.8 Вікно сторінки «Навчальні матеріали» ЕНМК з дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

 

Рис. 4.9 Вікно сторінки «Конспекти лекцій» ЕНМК з дисципліни «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі» 
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Конспекти лекцій представлені у форматі PDF, що дозволяє студентам 

працювати з ними за допомогою будь-якого доступного мобільного 

пристрою у зручний для них час. З метою забезпечення наочності 

навчального матеріалу як засіб візуалізації до кожної лекції представлені 

мультимедійні презентації, що містять систематизовану та структуровану 

навчальну інформацію у вигляді інтерактивних схем та таблиць, доповнених 

об’єктами Смарт-Арт. 

Сторінка «Лабораторні заняття» (рис. 4.10) містить авторські методичні 

розробки 2 практичних та 14 лабораторних занять, представлених у форматі 

PDF, що дозволяє полегшити перегляд та друк документа з ПК.  

 

Рис. 4.10 Вікно сторінки «Лабораторні заняття» ЕНМК з дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

 

У структурі кожного лабораторного заняття виокремлено запитання 

для обговорення теоретичного матеріалу, завдання для аудиторної роботи та 

завдання самостійної позааудиторної роботи, список рекомендованої 

літератури. Оскільки лабораторні заняття передбачають відпрацювання 

методики проведення хімічного експерименту, передбаченого програмою з 
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хімії для профільної школи, кожна інструкція проведення лабораторного 

досліду доповнена скрінкастами, розміщеними на сайті соціального сервісу 

Youtube. Такий підхід дає можливість студенту при підготовці до 

лабораторного заняття проаналізувати методику проведення хімічного 

експерименту, переглянувши його відеозапис, або ж відновити його у пам’яті 

при підготовці до підсумкового контролю, проведенні уроків. 

Сторінка «Самостійна робота» містить теоретичний матеріал для 

самостійного опрацювання, перелік завдань і запитань, а також тематику 

індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11 Вікно сторінки «Самостійна робота» ЕНМК з дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

 

Блок «Контроль знань» (рис. 4.12) складається з трьох розділів: 

1) тестові завдання, 2) завдання для модульного контролю, 3) запитання до 

екзамену. У розділі «Тестові завдання» наведенні тестові завдання різних 

видів (з одним варіантом відповіді, з множинною відповіддю, на 

встановлення відповідності та на встановлення послідовності) з кожної теми 

навчальної дисципліни, які можуть бути використані студентами для 
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самоконтролю, а викладачем – для проведення поточного та модульного 

контролю.  

 

Рис. 4.12 Вікно сторінки «Контроль знань» ЕНМК з дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

 

Розділ «Завдання для модульного контролю» включає зразки 

теоретичних питань, тестових завдань, розрахункових задач та методичних 

завдань, які виносяться на модульну контрольну роботу. 

Сторінка «Додаткові матеріали» (рис. 4.13) охоплює навчальні 

матеріали, що використовуються студентами як довідникові під час 

лабораторних занять та самостійної роботи. Дана сторінка містить: навчальні 

програми з хімії для старшої школи (рівня стандарту, академічного рівня, 

профільного рівня та класів з поглибленим вивченням предмету), навчальні 

програми з хімії курсів за вибором і факультативів; підручники з хімії для 

старшої школи, які забезпечують реалізацію інваріантної та варіативної 

складової курсу хімії старшої школи; навчально-методичні розробки 

(розробки планів-конспектів уроків, методичні матеріали для проведення 
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курсів за вибором та спецкурсів тощо); навчальні посібники (електронні 

варіанти навчально-методичних посібників, додаткової навчальної та 

довідникової літератури); відеотеку (відеозаписи уроків хімії та хімічного 

експерименту, передбаченого навчальною програмою з хімії для старшої 

профільної школи). 

 

Рис.4.13 Вікно сторінки «Контроль знань» ЕНМК з дисципліни  

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

 

Практика використання вищеописаного електронного навчально-

методичного комплексу підтверджує доцільність та необхідність розробки 

подібних засобів навчання як однієї з педагогічних умов підготовки 

майбутнього вчителя хімії. Актуальність створення електронного навчально-

методичного комплексу обумовлена наявною в вищій школі тенденцією до 

скорочення кількості аудиторних годин та збільшення обсягу самостійної 

роботи студентів. Використання електронного навчально-методичного 

комплексу під час проведення лекційних занять забезпечує умови для 

реалізації елементів технології змішаного навчання, зокрема, моделі 

«перевернутий клас». 
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Впровадження в освітній процес електронного навчально-методичного 

комплексу є необхідною умовою підвищення ефективності навчання у вищій 

школі та формування методичної й інформаційно-комунікаційної 

компетентностей майбутніх учителів хімії профільної школи. Це пов’язано з 

тим, що електронні навчально-методичні комплекси обумовлюють 

інтенсифікацію, індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання 

студентів, зростання рівня їх пізнавальної активності, а також забезпечують 

розвиток у студентів навичок самоосвіти, мобільності в умовах 

інформаційного суспільства, що загалом сприяє особистісному та 

професійному розвитку майбутнього вчителя хімії, його 

конкурентоспроможності на ринку праці.  

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі методичної підготовки учителів хімії необхідне для формування в 

них системних знань з методики викладання курсу хімії у старшій профільній 

школі та практичних умінь і навичок з використання цих засобів навчання в 

майбутній професійній діяльності.  

 

 

 

4.6. Науково-дослідна робота як пріоритетна освітня діяльність 

майбутніх учителів хімії 

 

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти науково-дослідна 

діяльність студентів набуває все більшого значення і стає одним із основних 

компонентів професійної підготовки майбутнього фахівця. Відповідно до 

статті 65 Закону України «Про вищу освіту» наукова, науково-технічна та 

інноваційна діяльність у закладах вищої освіти є невід’ємною складовою 

освітньої діяльності і організовується з метою інтеграції наукової, освітньої і 

виробничої діяльності в системі вищої освіти [373]. Наукова діяльність 

студентів у процесі професійної підготовки є невід’ємною частиною 
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навчального процесу, виступає засобом підвищення якості підготовки 

спеціалістів й організовується на кафедрах університету. Студентська 

науково-дослідницька діяльність – «це комплекс заходів наукового, 

методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення 

студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної 

спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним» [365, с. 2].  

Загальнотеоретичні основи організації науково-дослідницької 

діяльності студентів закладів вищої освіти знайшли своє відображення у 

роботах вітчизняних учених Р.М. Вернидуба [129], Н.О. Дівінської, 

Н.О. Дяченко [181], В.Г. Кременя [259], В.І. Лугового [281], В.К. Майбороди 

[294], Ю.А. Скиби [294], Л.О. Сущенко [438], В.І. Шахова [468], 

О.Г. Ярошенко [294, 493, 494] та ін. Значний внесок в обґрунтування 

концепції та методології реалізації науково-дослідницької діяльності 

суб’єктів навчально-виховного процесу університетів зробили науковці 

відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН 

України під керівництвом О.Г. Ярошенко [252, 495]. 

Організація науково-дослідної діяльності студентів спеціальності 

«Хімія» розкривається у роботах: Л.В. Бурчак (формування дослідницької 

компетентності майбутнього вчителя хімії) [117], Л.О. Ковальчук, 

Р.Є. Гладишевського, М.Б. Коник, З.М. Шпирки (організація науково-

педагогічних досліджень студентів хімічного факультету класичного 

університету) [246], Н.І. Лукашової (формування готовності майбутнього 

вчителя хімії до реалізації науково-дослідного компонента професійної 

діяльності) [285], О.Г. Ярошенко (науково-дослідницька діяльність студентів 

у процесі практичної підготовки) [493] тощо. 

У нашому дослідженні науково-дослідна робота студентів складається із 

двох частин: науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною 

навчального процесу і полягає в написанні студентами індивідуальних 

навчально-дослідних завдань, курсових та дипломних робіт, та науково-

дослідної роботи, що виконується в позаурочний час (робота в студентських 
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наукових гуртках і проблемних групах, участь студентів у виконанні 

кафедральної наукової тематики, написання статей, тез доповідей, інших 

публікацій). 

Одним із видів науково-дослідної діяльності студентів є написання 

курсової роботи. Курсова робота – «це самостійне навчально-наукове 

дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремого його 

розділу» [473, с.117]. Курсова робота носить науково-дослідний характер та 

надає можливість викладачу виявити наявність додаткових знань з 

конкретної дисципліни на певному етапі навчання. Вона виконується з метою 

закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за 

час навчання, та їх застосування до комплексного розв’язання конкретного 

фахового завдання. Курсова робота допомагає студентові систематизувати 

отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, оволодіти первинними 

навичками проведення сучасних досліджень [473].  

Виконання дипломної роботи та її захист є завершальним етапом 

підготовки випускника. Дипломна робота – «це кваліфікаційне самостійне 

наукове дослідження, що виконує студент з використанням набутих 

теоретичних знань і практичних навичок, та служить критерієм оцінки рівня 

підготовки випускника відповідно до вимог Державного освітнього 

стандарту» [473, с.118]. 

Тематика дипломних робіт, які виконуються студентами, присвячуються 

різним аспектам теорії та методики навчання хімії в основній та старшій 

загальноосвітній школі, професійно-технічних навчальних закладах, закладах 

вищої освіти. Розглянемо тематику дипломних робіт, пов’язану з методикою 

навчання хімії у старшій профільній школі, які виконувалися під 

керівництвом автора за період проведення дослідження (табл. 4.1). 

Різновидом студентської науково-дослідної роботи, яка виконується у 

позаурочний час, є студентські наукові гуртки і проблемні групи. 

Студентські наукові гуртки – «одна з форм наукової діяльності здобувачів 

вищої освіти, спрямована на розвиток, підтримку та розширення їх наукового 
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потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від 

навчання час або в спеціально наданий час» [360, с. 95]. Студентські наукові 

гуртки є добровільною організацією студентів, які виявили бажання 

опанувати навички проведення наукових досліджень і успішно поєднують 

таку діяльність із навчанням [360]. 

Таблиця 4.1 

Тематика дипломних робіт студентів ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» з 

методики навчання хімії у старшій профільній школі 

№ п/п Тема дипломної роботи Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

2010-2011 навчальний рік 

1 Організація інтегрованого навчання хімії учнів 

професійно-технічних навчальних закладів 

Бурківська С.Ю. 

2 Організація навчальної діяльності учнів у 

процесі розв’язування розрахункових задач з 

хімії 

Мазур О.Л. 

3 Організація проектної діяльності учнів у 

позакласній роботі з хімії 

Чагур О.С. 

4 Організація пізнавальної діяльності учнів з 

початковим рівнем навчальних досягнень з хімії 

в позаурочний час 

Кравець Г.Д. 

5 Методика організації та проведення екологічної 

практики для учнів старших класів 

Хода О.Б. 

2011-2012 навчальний рік 

1 Методика вивчення основ хімічного 

виробництва в загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Цвігун Ю.С. 

2 Методика організації учнівського експерименту 

з використанням групової навчальної діяльності 

Дячук Ю. В. 

2012-2013 навчальний рік 

1 Методика організації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи 

Педосюк В.Г. 

2 Методика узагальнення та систематизації знань 

з хімії учнів старшої школи з використанням 

схематичної наочності 

Ільченко Г.В. 

3 Методика організації гурткової роботи учнів 

старшої школи з хімії 

Дячук Ю. В. 
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Продовження таблиці 4.1 

4 Методика організації навчальної діяльності 

учнів старшої школи з хімії засобами 

дидактичної гри 

Дорошенко І.В. 

5 Методика формування знань з основ хімічної 

технології в учнів старшої профільної школи 

Цвігун Ю.С. 

2013-2014 навчальний рік 

1 Курс за вибором «Хімія в побуті» як засіб 

реалізації допрофільної підготовки учнів 

основної школи 

Мельничук Т.О. 

2 Використання історичного матеріалу як засобу 

формування мотивації до вивчення хімії учнів 

старшої школи 

Галузяк Н.С. 

3 Реалізація варіативної складової навчання хімії 

у профільних класах 

Педосюк В.Г. 

4 Формування хіміко-екологічних знань в учнів 

старшої профільної школи 

Постемська Л.Ю. 

5 Ужитковий хімічний експеримент як засіб 

активізації пізнавальної діяльності учнів класів 

нехімічного профілю 

Цимбал К.М. 

2014-2015 навчальний рік 

1 Організація навчальної діяльності з хімії учнів 

старшої школи з початковим рівнем навчальних 

досягнень 

Дзуман О.В. 

2 Методичні засади вивчення спецкурсів з хімії у 

профільній школі 

Голуб М.Ю. 

3 Реалізація варіативної складової навчання хімії 

у профільній школі 

Заяць В.В. 

2015-2016 навчальний рік 

1 Хімічний експеримент як засіб розвитку 

пізнавального інтересу учнів гуманітарних 

класів до вивчення хімії 

Криклива І. А. 

 

Для студентів старших курсів доцільно створити проблемні групи, які 

упродовж тривалого часу під керівництвом провідних науковців 

досліджують фахову проблему, здійснюють наукові розвідки, готують 

доповіді на засідання проблемної групи. Кращі студентські роботи після 

обговорення їх на засіданні групи за рекомендацією керівника групи та 
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випускової кафедри пропонуються на студентську конференцію.  

Однією із форм організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої 

освіти у межах експериментальної методики є створення студентської 

наукової проблемної групи «Методичні проблеми навчання хімії у 

профільній школі».  

Під студентською науковою проблемною групою розуміють «групу 

здобувачів вищої освіти, які спільно працюють над розв’язанням певної 

наукової проблеми під керівництвом викладача» [360, с. 96-97].  

Студентська наукова проблемна група «Методичні проблеми навчання 

хімії у профільній школі» створена з метою організації наукової діяльності 

здобувачів вищої освіти, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт 

з теорії та методики навчання хімії, розвитку наукового мислення й творчого 

підходу до вирішення теоретичних і прикладних дидактичних проблем. 

Основні завдання студентської наукової проблемної групи «Методичні 

проблеми навчання хімії у профільній школі»: 

- поглиблене вивчення досягнень сучасної педагогічної науки в 

галузі теорії та методики навчання хімії у старшій профільній школі, 

впровадження їх результатів у шкільну практику; 

- розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи здобувачів 

вищої освіти, накопичення ними досвіду проведення наукового пошуку; 

- виховання творчого ставлення до наукової діяльності та 

підвищення власної наукової активності; 

- підвищення ефективності освітнього процесу у вищій школі за 

рахунок застосування сучасних прийомів та методів навчання, розвитку 

прагнення здобувачів вищої освіти до самоосвітньої діяльності, 

використання результатів наукової роботи в освітньому процесі, що сприяє 

самовираженню особистості у процесі фахової підготовки. 

До роботи у студентській науковій проблемній групі залучаються на 

добровільній основі здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 

6.040101 Хімія* (ІV курс) та здобувачі вищої освіти ступеня магістра 



290 
 

спеціальності 8.04010101 Хімія* (014.06 Середня освіта (Хімія)), які 

цікавляться проблемами навчання хімії у старшій профільній школі, мають 

схильність до самостійної науково-дослідної роботи та виявили бажання 

проводити дослідження в галузі теорії та методики навчання хімії. 

Засідання студентської наукової проблемної групи «Методичні 

проблеми навчання хімії у профільній школі» проводилось один раз на 

місяць (за навчальний рік ‒ 9 засідань). Формами проведення засідань 

студентської наукової проблемної групи були семінари, тренінги, круглі 

столи, майстер-класи та звіти. Під час засідань заслухано наукові доповіді 

учасників групи, проведено їх обговорення, представлено результати 

експериментальних досліджень, обговорено проблеми навчання хімії у 

старшій школі. План роботи студентської наукової проблемної групи 

«Методичні проблеми навчання хімії у профільній школі» наведено у таблиці 

4.2. 

Таблиця 4.2 

План роботи студентської наукової проблемної групи  

«Методичні проблеми навчання хімії у профільній школі» 

на 2015-2016 навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва і вид роботи 

Термін 

проведення 
Виконавці 

1. Організаційне засідання. 

Ознайомлення з метою, завданнями 

студентської наукової проблемної 

групи. Визначення напрямків 

роботи та проблематики 

дослідження на 2015-2016 

навчальний рік. Обговорення і 

затвердження плану роботи. 

24.09. 2015 р. 

Керівник групи 

доц. Блажко О.А., 

учасники 

проблемної групи 

2. 
Круглий стіл на тему: «Організація 

профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі: сучасний 

стан та перспективи розвитку». 

22. 10. 2015 р. 

Староста, 

учасники 

проблемної групи 
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Продовження табл. 4.2 

3. Майстер-клас на тему: «Методика 

проведення педагогічного 

експерименту та представлення 

його результатів». 

26. 11. 2015 р. 

Керівник групи 

доц. Блажко О.А., 

учасники 

проблемної групи  

4. Семінар на тему: «Реалізація 

компетентнісного підходу у 

навчанні хімії учнів старшої 

школи». 

24. 12. 2015 р. 

Староста, 

учасники 

проблемної групи 

5. Круглий стіл на тему: «Проблеми 

створення навчально-методичного 

комплексу для реалізації 

варіативної складової навчання 

хімії у профільній школі». 

25. 02. 2016 р. 

Староста, 

учасники 

проблемної групи 

6. Тренінг на тему: «Удосконалення 

професійної майстерності вчителя 

хімії профільної школи». 

24. 03. 2016 р. 

Староста, 

учасники 

проблемної групи 

7. Семінар на тему: «Інноваційні 

педагогічні технології у навчанні 

хімії учнів профільної школи». 

28. 04. 2016  р. 

Староста, 

учасники 

проблемної групи 

8. Презентація результатів наукових 

досліджень учасників проблемної 

групи. 

26. 05. 2016 р. 

Староста, 

учасники 

проблемної групи 

9. Підсумкове засідання. Підсумки 

роботи студентської наукової 

проблемної групи за рік. Розгляд 

перспективного плану на 

наступний навчальний рік. 

23. 06. 2016 р. 
Староста 

проблемної групи 

 

Результати наукової роботи студентів представлено у вигляді статей і тез 

доповідей на наукових конференціях різного рівні (факультетському, 

всеукраїнському та міжнародному).  

Організація науково-дослідницької діяльності студентів за розглянутими 

вище напрямами несе в собі великий потенціал для удосконалення фахової 

підготовки майбутнього вчителя хімії, охоплює науково-дослідною роботою 

всіх студентів, розвиває інтерес студентів до дослідницької роботи у 

майбутній професійній діяльності. 
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4.7. Педагогічна практика в структурі підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії 

 

Педагогічна практика студентів закладів вищої освіти є обов’язковим 

компонентом освітньо-професійної програми підготовки майбутніх учителів, 

в тому числі й хімії. Впровадження профільного навчання у старшій 

загальноосвітній школі зумовило потребу вдосконалення підготовки 

студентів педагогічних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності, 

зокрема, й під час проходження ними педагогічної практики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів хімії під час 

педагогічної практики розкривається у роботах вітчизняних 

(П.В. Самойленко [409], В.І. Староста [433], В.В. Перетятько, О.В. Ткачук 

[359]) вчених. Так, П.В. Самойленком визначені професійно-педагогічні 

компетенції майбутніх учителів хімії, формування яких відбувається під час 

пропедевтичної та виробничої педагогічних практик [409]. В.І. Старостою 

сформульовано мету, завдання та зміст різних видів педагогічної практики, 

виділено її етапи в умовах класичного університету [433]. У дослідженні 

В.В. Перетятько та О.В. Ткачук описано кількісну та якісну характеристику 

оцінювання результатів діяльності студентів за рейтинговою шкалою під час 

педагогічної практики [359]. 

Незважаючи на вагомі напрацювання науковців з означеної проблеми на 

даний час в науково-педагогічній літературі недостатньо розкрито зміст та 

структуру педагогічної практики майбутніх учителів саме до профільного 

навчання хімії учнів закладів середньої освіти. 

У психолого-педагогічній та методичній літературі існують наступні 

підходи до визначення поняття «педагогічна практика»: «обов’язкова 

складова навчального процесу педагогічних університетів, яка передбачає 

професійну підготовку педагогічних кадрів» [152, с.252]; «складова 

навчально-виховного процесу, що сприяє формуванню творчого ставлення 
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майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, визначає ступінь його 

професійної придатності й рівень педагогічної спрямованості» [457, с.4]; 

«форма професійного навчання у вищій школі, яка основана на професійних 

знаннях, опирається на певний теоретичний фундамент, забезпечує 

практичне пізнання закономірностей і принципів професійної діяльності, 

дозволяє оволодіти способами її організації» [1, с.86] .  

На думку С.У. Гончаренка, основна мета педагогічної практики - 

«навчити студентів творчо використовувати в педагогічній діяльності 

науково-теоретичні знання й практичні навички, набуті у процесі вивчення 

педагогіки, психології, окремих методик і спеціальних дисциплін, 

застосовувати їх на практиці, а також виховувати у студентів інтерес до 

педагогічної роботи, виробляти практичні педагогічні навички» [152, c.252]. 

Ми погоджуємося з думкою В.І. Шахова, що педагогічна практика «за 

своєю суттю є аналогом професійної діяльності, її організація створює 

ситуацію занурення студента в реальний педагогічний процес, що допомагає 

глибшому усвідомленню специфіки педагогічної професії, створює природні 

умови для перевірки своєї готовності до неї» [468, с.283]. 

Поділяючи думки вищезазначених авторів, під педагогічною практикою 

розуміємо форму навчання в процесі професійної підготовки майбутнього 

вчителя, яка сприяє розвитку його фахових компетентностей, забезпечує 

оволодіння досвідом професійної діяльності, створює умови для перевірки 

рівня методичної підготовки і формування готовності до навчально-виховної 

роботи в основній та старшій профільній школі. 

Педагогічна практика є структурною складовою діяльнісного 

компоненту методичної системи підготовки студентів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Проходження 

педагогічної практики студентами спеціальності 8.04010101 Хімія* (014.06 

Середня освіта (Хімія)) вимагає від них застосування теоретичних знань та 

навичок, одержаних при вивченні хімічних дисциплін, педагогіки, 

психології, фахової методики, методики навчання хімії у старшій профільній 
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школі та методики організації допрофільної підготовки учнів основної 

школи, а також формує потребу в їх удосконаленні. 

Відповідно до навчального плану підготовки студентів за ступенем 

вищої освіти «магістр» спеціальності 8.04010101 Хімія* (014.06 Середня 

освіта (хімія)) з додатковою предметною спеціалізацією біологія (05 Середня 

освіта (біологія)) на проходження педагогічної практики відводиться 4 тижні 

в другому семестрі. Під час педагогічної практики студенти виконують 

обов’язки вчителя хімії та біології старшої профільної школи, а також 

класного керівника. 

Навчальна програма педагогічної практики в середніх закладах освіти 

передбачає проведення трьох змістових модулів: першого – діяльність 

вчителя хімії (ЗМ1), другого – діяльність вчителя біології (ЗМ2), третього – 

діяльність класного керівника (ЗМ3). 

Розкриємо мету та завдання педагогічної практики у старшій профільній 

школі. 

Метою педагогічної практики у старшій профільній школі є: 

– закріплення теоретичних знань та умінь, одержаних студентами під час 

вивчення фахових, психолого-педагогічних дисциплін та методики навчання 

хімії у старшій профільній школі; 

– формування умінь застосовувати набуті знання у навчально-

виховному процесі з учнями старшої школи; 

– отримання й усвідомлення студентами досвіду педагогічної 

діяльності при виконанні основних функцій вчителя хімії, біології та 

класного керівника; 

– формування фахових компетентностей вчителя хімії та біології 

старшої профільної школи. 

Основними завданнями педагогічної практики студентів у старшій 

профільній школі є: 

– ознайомлення з системою організації навчально-виховної роботи у 

старшій профільній школі та її плануванням; 
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– ознайомлення з особливостями роботи вчителя хімії, біології 

профільної школи та класного керівника; 

– отримання навичок самостійного ведення навчальної роботи з учнями з 

урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей і профілю навчання; 

–  формування навичок  планування, проведення та аналізу різних видів 

навчальних і позакласних занять з врахуванням рівня засвоєння хімічних 

знань школярами та профілю їх навчання; 

– формування навичок з методики і техніки проведення уроків хімії у 

класах різного профілю, курсів за вибором, спецкурсів, факультативних 

занять та позакласних виховних заходів, гуртків тощо; 

– формування навичок планування і реалізації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи, здійснення профорієнтаційної роботи з 

школярами; 

– вивчення перспективного педагогічного досвіду роботи вчителя хімії; 

– формування вмінь і навичок педагогічно коректної побудови відносин 

з учнями, їх батьками, колегами. 

Нами були виділені наступні уміння та навички, якими мають оволодіти 

студенти під час педагогічної практики, відповідно до першого змістового 

модуля: 

1) складати календарно-тематичне планування з хімії для 10-11 класів; 

2) будувати структуру уроку відповідно до обраного типу; 

3) добирати навчальний матеріал варіативної складової курсу хімії з 

урахуванням дидактичних принципів та профілю навчання; 

4) складати плани-конспекти різних типів уроків з варіативною 

складовою; 

5) підбирати та використовувати форми, методи і засоби навчання на 

уроках хімії з урахуванням психофізіологічних особливостей учнів певного 

профілю; 

6) формувати в учнів хімічні поняття з урахуванням принципів 

науковості та доступності, психофізіологічних особливостей школярів 
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певного профілю; 

7) навчати учнів розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі 

з хімії; 

8) проводити різні види хімічного експерименту (демонстрації, 

лабораторні досліди, практичні роботи); 

9) добирати домашнє завдання на основі диференційованого підходу; 

10) використовувати інформаційно-комунікаційні та інноваційні 

технології на уроках хімії; 

11) здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії; 

12) формувати та розвивати інтерес учнів до вивчення хімії; 

13) проводити різні види позакласних занять (вечори, вікторини, 

інформаційні години, гуртки, додаткові заняття, консультації); 

14) проводити заняття курсів за вибором з хімії; 

15) проводити профорієнтаційну та інформаційну роботу з учнями на 

етапі допрофільної підготовки. 

Умовно організацію і проведення педагогічної практики студентів 

можна поділити на чотири етапи: підготовчий, ознайомчий (адаптаційний), 

діяльнісний та заключний (підсумковий). Вдамося до характеристики 

кожного з наведених етапів практики. 

Підготовчий етап педагогічної практики передбачає теоретичну 

підготовку студентів з хімічних дисциплін, педагогіки, психології та 

методики навчання хімії у старшій профільній школі, проведення 

настановчої конференції, під час якої студентів знайомлять із завданнями і 

змістом практики, звітною документацією студента-практиканта та 

термінами її подання, критеріями оцінювання педагогічної практики.  

 Ознайомчий етап педагогічної практики (1-й тиждень) передбачає 

адаптацію студентів до умов освітнього процесу в старшій школі, 

ознайомлення з роботою вчителів-предметників і класних керівників, з 

методичним фондом кабінету хімії (нормативними документами, 

календарно-тематичними та поурочними планами, технічними засобами 
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навчання, наочними посібниками та обладнанням кабінету), а також 

відвідування та аналіз уроків хімії вчителя-наставника та уроків інших 

вчителів у прикріпленому класі. 

Діяльнісний етап педагогічної практики (2–4-й тиждень) передбачає: 

підготовку, проведення та самоаналіз уроків хімії, курсів за вибором або 

спецкурсів, позакласних занять та заходів; розробку навчально-методичного 

забезпечення (опорних конспектів, дидактичних карток із завданнями, 

різнорівневих завдань для проведення тематичного контролю, 

мультимедійних презентацій тощо); відвідування та аналіз уроків хімії, 

позакласних заходів студентів-практикантів; проведення індивідуальної 

роботи з обдарованими учнями та учнями з початковим рівнем навчальних 

досягнень; збір інформації, проведення анкетування, педагогічного 

експерименту за темою курсової або дипломної роботи з методики навчання 

хімії у старшій профільній школі. 

За період проходження педагогічної практики студент повинен провести 

не менше 12 уроків хімії. Якщо ж у школі викладаються курси за вибором та 

спецкурси з хімії, студент проводить 9 уроків хімії у 10-11 класах та 3 

навчальних заняття варіативної складової (курсів за вибором або спецкурсів). 

Заключний (підсумковий) етап педагогічної практики передбачає: 

оформлення звітної документації, формування портфоліо; відвідування разом 

з методистом випускової кафедри засідання педагогічної ради школи; здачу 

звітної документації керівникам практики; оцінювання результатів 

проходження педагогічної практики та проведення підсумкової конференції, 

під час якої студенти презентують свої досягнення за час практики з 

використанням мультимедійної презентації, звертаючи увагу на позитивні та 

негативні сторони її проходження.  

Звітну документацію студенти представляють у вигляді портфоліо, яке 

складається з п’яти розділів:  

Розділ 1. Загальні відомості. 

1.1. Прізвище, ім’я, по батькові студента. 
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1.2. Курс, група, спеціальність. 

1.3. Період проходження педагогічної практики. 

1.4. Назва навчального закладу, в якому студент проходив 

педагогічну практику. 

1.5. Класи, в яких студент проходив педагогічну практику. 

1.6. Прізвище, ім’я, по батькові методиста (вчителя-предметника) від 

загальноосвітнього навчального закладу. 

1.7. Прізвище, ім’я, по батькові методиста випускової кафедри. 

Розділ 2. Навчально-методична робота. 

2.1. Фрагмент календарно-тематичного планування проведених уроків 

хімії. 

2.2. Розгорнуті плани-конспекти проведених уроків хімії (9 конспектів) 

з дидактичним матеріалом, мультимедійними презентаціями. 

2.3. Самоаналіз проведених уроків хімії (2 шт.). 

2.4. Аналіз уроку одногрупника з ксерокопією плану-конспекту (1 шт.). 

2.5. Плани-конспекти проведених занять курсів за вибором або 

факультативів з хімії, за умови їх наявності у школі (3 шт.). 

2.6. Матеріали, які підтверджують проведення навчальної роботи з 

хімії (фотографії, відеозаписи, ксерокопії навчально-методичної літератури). 

Розділ 3. Позакласна робота. 

3.1. Сценарій позакласного виховного заходу з хімії. 

3.2. Самоаналіз проведеного позакласного виховного заходу з хімії. 

3.3. Плани проведення занять хімічного гуртка. 

3.4. Матеріали підготовки учнів до хімічних олімпіад, конкурсів, 

проведення консультацій тощо. 

3.5. Матеріали, які підтверджують проведення позакласної роботи з 

хімії (фотографії, відеозаписи, ксерокопії навчально-методичної літератури). 

Розділ 4. Науково-дослідна робота. 

4.1. Матеріали проведення наукових досліджень за темою курсової або 

дипломної роботи. 
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4.2. Матеріали для проведення анкетування, результати анкетування та 

їх аналіз. 

4.3. Матеріали вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителя 

хімії. 

Розділ 5. Результати педагогічної практики. 

5.1. Протоколи відвідування уроків методистом випускової кафедри. 

5.2. Характеристика студента-практиканта вчителем хімії. 

5.3. Витяг з протоколу засідання педагогічної ради школи. 

5.4. Щоденник студента-практиканта. 

Оцінювання результатів педагогічної практики відбувається на основі 

перевірки портфоліо й аналізу відвіданих методистом під час практики 

уроків і позакласних заходів, проведених студентами. Оцінка виставляється 

за 100-бальною шкалою за кожний змістовий модуль. Загальна оцінка за 

педагогічну практику визначається шляхом розрахунку середнього балу з 

врахуванням вагових коефіцієнтів, що детермінуються основною 

спеціальністю студента, та при наявності позитивних оцінок (не менше 50 

балів) з кожного змістового модуля за наступною формулою:  

Σ = ЗМ1∙ 0,5 + ЗМ2∙ 0,25 + ЗМ3∙ 0,25. 

Педагогічна практика є важливою складовою професійної підготовки 

студентів спеціальності 8.04010101 Хімія* (014.06 Середня освіта (Хімія)) і 

сприяє формуванню фахових умінь та навичок, що складають основу 

професійної компетентності та педагогічної майстерності майбутніх учителів 

хімії профільної школи. 

Як форма професійного навчання педагогічна практика має вирішальне 

значення для формування готовності студентів до навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладах, і тому її зміст повинен варіюватися 

відповідно до модернізаційних процесів в основній та старшій школі.  
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4.8. Вимірювання результатів підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії  учнів закладів загальної середньої освіти  

 

Проблема вимірювання і оцінки результатів навчання є однією з 

важливих у педагогічній теорії та практиці, оскільки її розв’язання дозволяє 

визначити ефективність і шляхи удосконалення змісту, методів і організації 

освітнього процесу. Об’єктивне, достовірне і теоретично обґрунтоване 

вимірювання й оцінка результатів навчання дають викладачу інформацію про 

перебіг педагогічного процесу, індивідуальні навчальні досягнення кожного 

здобувача вищої освіти, допомагають виявити вплив певних дидактичних 

чинників на процес навчання та його результати. 

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що результати 

навчання ‒ це «знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів» [373]. 

Контроль результатів навчання передбачає вимірювання та оцінювання 

знань, умінь й навичок здобувачів вищої освіти, є важливим компонентом 

педагогічної системи і невід’ємною частиною освітнього процесу.  

У педагогічній літературі існують різні підходи до трактування поняття 

«вимірювання». 

На думку С.К. Калдибаєва, вимірювання у педагогіці ‒ це «процес 

виявлення і кількісного оцінювання ознак педагогічного явища» [234, с.20]. 

У свою чергу, О.І. Кисельова поняття «педагогічне вимірювання» 

визначає так: «процес відображення числами рівнів прояву якостей 

особистості або знань, умінь і навичок, що викликають інтерес; це практична 

освітня діяльність, яка має на меті отримання об’єктивних і інформативних 

оцінок рівня поточної і підсумкової успішності студентів» [242, с. 36]. 

О.В. Авраменко вважає, що вимірювання ‒ це «стандартний інструмент 

для визначення характеристик досліджуваного об’єкта чи процедури, в 
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результаті якої значення вимірюваної характеристики об’єкта порівнюється з 

еталоном та перетворюється у зручний для використання вигляд (фіксується 

у вигляді числового значення)» [130, с. 311]. 

Як зазначається у дослідженні [254], вимірювання якості підготовки не 

є самоціллю, а лише покликане надати викладачу інформацію про рівень 

засвоєння навчального матеріалу і, відповідно, на цій основі прийняти 

рішення щодо корегування освітнього процесу з метою досягнення 

поставлених цілей навчання. 

Вимірювання результатів навчання має здійснюватися за допомогою 

засобів педагогічної діагностики.  

На думку А.І. Комишан, педагогічна діагностика має на меті 

«оперативне виявлення і оцінювання знань, умінь і навичок студентів та на 

цій основі прийняття своєчасних заходів, направлених на усунення недоліків, 

виявлених протягом семестру, і на більш глибоке засвоєння змісту навчання 

у відповідності з вимогами програми навчальної дисципліни» [249, с. 50]. 

Автор зазначає, що ключовим компонентом педагогічної діагностики є 

контроль. 

Як зазначає М.М. Фіцула, контроль як «дидактичний засіб управління 

навчанням спрямований на забезпечення ефективності формування знань, 

умінь та навичок, використання їх на практиці, стимулювання навчальної 

діяльності студентів, формування у них прагнення до самоосвіти» [452, 

с. 213]. На думку автора, складовими контролю за навчальною діяльністю 

здобувачів вищої освіти є перевірка (виявлення), оцінювання (вимірювання) 

та облік (фіксація) рівня знань, умінь та навичок. 

У педагогічній та науково-методичній літературі [213, 353, 452] 

виділяють такі загальні види контролю: попередній, поточний, тематичний і 

підсумковий. Але деякі науковці вдаються і до іншої класифікації видів 

контролю. Наприклад, М.М. Фіцула виділяє міжсесійний (попередній, 

поточний, тематичний) та підсумковий (залік, екзамен, державна атестація) 

контроль [452]; З.Н. Курлянд розглядає попередній (вихідний), поточний, 
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поетапний (тематичний), періодичний та підсумковий контроль [353]; 

О.С. Зайцев визначає тематичний, блочний і дисциплінарний види контролю 

знань [213]. 

На нашу думку, у зв’язку із запровадженням накопичувальної 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у закладах 

вищої освіти доцільно виділяти такі види контролю: попередній, поточний, 

модульний та підсумковий. 

Попередній контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться на 

початку вивчення навчальної дисципліни з метою з’ясування рівня знань з 

дисциплін, які є основою для засвоєння навчального матеріалу даної 

дисципліни, або за попередній семестр, якщо дисципліна вивчається кілька 

семестрів. У нашому дослідженні попередній контроль проводився на 

першому занятті з дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» з метою з’ясування знань здобувачів із загальної та 

спеціальної методики навчання хімії, методики навчання учнів розв’язувати 

розрахункові задачі. Оскільки дана навчальна дисципліна є завершальним 

концентом методичної підготовки майбутніх учителів хімії і системотвірним 

чинником підготовки вчителя до профільного навчання хімії у старшій 

школі, то знання з раніше вивчених навчальних дисциплін є підґрунтям для 

засвоєння навчального матеріалу з методики навчання хімії у старшій 

профільній школі. 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти передбачає 

оперативне виявлення ступеня розуміння та рівня засвоєння навчального 

матеріалу з попередньої теми. Даний вид контролю проводиться під час 

лекцій, лабораторних і практичних занять на початку навчального заняття з 

метою перевірки результатів самостійної та індивідуальної роботи та 

оперативного корегування знань студентів.  

З метою поточного контролю знань та умінь здобувачів під час 

вивчення навчальних дисциплін «Методика організації до профільної 

підготовки з хімії учнів основної школи» та «Методика навчання хімії у 
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старшій профільній школі» нами використовувалися різні методи контролю: 

індивідуальне та фронтальне опитування, короткочасні контрольні роботи, 

методичні диктанти, тестові завдання закритої форми, розв’язування 

ситуаційно-методичних задач тощо. 

Модульний контроль знань здобувачів вищої освіти є важливою 

складовою європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

навчання. Він передбачає перевірку та оцінювання результатів навчання з 

кожної логічно завершеної частини навчального матеріалу, тобто з кожного 

змістового модуля. Кількість модульних контрольних робіт визначається в 

робочій навчальній програмі дисципліни. Модульна контрольна робота 

передбачає перевірку не лише теоретичних знань, але й практичних умінь та 

навичок здобувачів вищої освіти. Модульний контроль може здійснюватися у 

вигляді контрольної роботи або колоквіуму. У межах нашого дослідження 

модульний контрольний проводився у вигляді письмової модульної роботи, 

на виконання якої відводилося 80 хвилин і яка передбачала виконання 

тестових завдань з метою перевірки теоретичних знань, а також 

розв’язування завдань з відкритою відповіддю з метою перевірки методичних 

умінь та навичок здобувачів вищої освіти. 

Підсумковий контроль передбачає перевірку та оцінювання знань, 

умінь та навичок здобувачів вищої освіти за певний період навчання і 

спрямований на виявлення у них відповідних програмних результатів 

навчання, визначених навчальними та освітньо-професійними програмами. 

До підсумкового контролю знань належать: залік, екзамен, державна 

підсумкова атестація. У нашому дослідженні підсумковий контроль з 

навчальної дисципліни «Методика організації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи» проводився у вигляді заліку, а з навчальної 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» ‒ 

екзамену. 

Основним інструментарієм вимірювання результатів навчання є методи 

контролю. Розкриємо особливості використання методів контролю під час 
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підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти.  

Важливу роль у професійній підготовці майбутнього вчителя хімії 

відіграє індивідуальне опитування, оскільки даний метод контролю знань дає 

змогу не лише перевірити рівень засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу, але й сприяє формуванню у майбутніх учителів 

комунікативної компетентності: під час індивідуального опитування у 

майбутніх учителів формуються навички логічного мислення, уміння 

аргументувати і грамотно висловлювати власну думку, правильно будувати 

відповідь та виділяти головне, пояснювати певні хімічні явища, методично 

правильно користуватися хімічною мовою тощо. 

При організації індивідуального опитування викладач ставить 

здобувачам вищої освіти запитання: репродуктивні, які вимагають 

відтворення навчального матеріалу; реконструктивні, які потребують 

застосування знань у стандартних умовах та творчі, або евристичні, які 

вимагають застосування знань та умінь у нестандартних змінених умовах.  

У нашому дослідженні індивідуальне опитування використовувалося 

на початку навчального заняття (лабораторного або практичного) з метою 

перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу лекції або самостійної 

роботи, а також під час проведення захисту лабораторних  робіт, при 

проведенні усного екзамену. 

Під час індивідуального опитування запитання потрібно поділяти на 

основні, додаткові та допоміжні. Основні запитання передбачають 

самостійну розгорнуту відповідь, додаткові – допомагають з’ясувати 

розуміння здобувачем вищої освіти певного питання, допоміжні 

використовуються з метою виправлення помилок й неточностей, корекції 

знань [452]. 

Фронтальне опитування передбачає постановку репродуктивних 

запитань до усієї групи здобувачів вищої освіти з метою актуалізації їх 

опорних знань на початку навчального заняття, або в ході пояснення 
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навчального матеріалу викладачем, а також може застосовуватися по 

завершенню лекції з метою закріплення вивченого матеріалу. 

Письмова перевірка передбачає з’ясування в письмовій формі ступеня  

оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, вміннями та навичками з 

навчальної дисципліни, визначення їх якості (правильності, точності, 

усвідомленості) та вміння застосовувати знання на практиці [452, с. 220]. До 

письмових відносимо такі методи контролю: короткочасні контрольні 

роботи, модульні контрольні роботи та методичні диктанти. 

Короткочасні контрольні роботи проводяться без попередження 

здобувачів вищої освіти з метою поточної перевірки знань, умінь та навичок. 

За допомогою даного методу контролю перевіряється рівень засвоєння 

теоретичних знань, а також уміння розв’язувати розрахункові задачі, 

ситуаційно-методичні задачі, підбирати форми, методи, засоби та навчальні 

завдання для організації пізнавальної діяльності школярів з хімії, розробляти 

засоби діагностики рівня навчальних досягнень учнів тощо.  

Методичні диктанти дають можливість за короткий час здійснити 

письмову перевірку засвоєння здобувачами вищої освіти навчального 

матеріалу або перевірити результати їх самостійної позааудиторної роботи. У 

нашій практиці використовуємо два різновиди методичних диктантів: 

графічні та фразеологічні. Графічний диктант передбачає зачитування 

викладачем правильних і неправильних тверджень, а здобувачі вищої освіти 

позначають їх на аркуші паперу біля номера запитання різними символами, 

наприклад, правильна відповідь «+», а неправильна «‒». Фразеологічний 

диктант передбачає зачитування викладачем частини певних визначень, 

тверджень, фактів, а здобувачі вищої освіти мають доповнити його, 

записуючи при цьому пропущені слова біля номера запитання.  

Розглянемо приклад графічного диктанту, який використовувався нами 

під час проведення лабораторного заняття на тему «Методика вивчення теми 

«Елементи V-А групи» на профільному рівні» з навчальної дисципліни 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі». 
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1. На вивчення теми «Елементи V-А групи» на профільному рівні 

навчальною програмою відводиться 22 години. («+») 

2. У даній темі навчальною програмою передбачено проведення 

практичної роботи «Ознайомлення зі зразками азотних і фосфорних добрив». 

(«‒») 

3. Під час вивчення теми «Елементи V-А групи» формуємо в учнів 

уміння розв’язувати розрахункові задачі на обчислення виходу продукту від 

теоретичного. («+») 

4. Навчальною програмою передбачається детальне вивчення усіх 

оксидів Нітрогену. («‒») 

5. Вивчення властивостей взаємодії розбавленої та концентрованої 

нітратної кислоти з металами розглядаємо на прикладі реакції з міддю. («+») 

6. Звертаємо увагу учнів на те, що при взаємодії концентрованої 

нітратної кислоти з міддю утворюється купрум(ІІ) нітрат, нітроген(ІV) оксид 

і вода. («+») 

7. Вивчення взаємодії розбавленої та концентрованої нітратної 

кислоти з активними металами навчальною програмою не передбачено. («‒») 

8. Вивчення алотропних модифікацій Фосфору навчальною 

програмою не передбачено. («‒») 

9. При вивченні хімічних властивостей фосфору звертаємо увагу учнів 

на те, що відносно металів і водню фосфор поводиться як окисник, а 

відносно кисню – як відновник. («+») 

10.  При вивченні теми «Нітрати і нітрити» відбувається формування в 

учнів ключової компетентності «екологічна грамотність і здорове життя». 

(«+») 

Під час проведення практичного заняття на тему «Аналіз навчальних 

програм курсів за вибором з хімії для допрофільної підготовки учнів» з 

навчальної дисципліни «Методика організації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи» використовували фразеологічний диктант. 

1. Підсистема профільного навчання, яка передбачає професійну 
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орієнтацію учнів та підготовку їх до вибору профілю навчання у старшій 

школі, називається … (допрофільна підготовка). 

2. Навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до 

складу до профільної підготовки та реалізуються за рахунок варіативної 

компоненти змісту освіти, називають … (курси за вибором). 

3. Нормативний документ, в якому відображено мету, зміст, 

особливості оцінювання результатів навчання кожного конкретного курсу, 

називають … (навчальна програма). 

4. Курси за вибором у допрофільній підготовці поділяють на предметні, 

міжпредметні та … (орієнтаційні). 

5. Предметні курси за вибором поділяють за дидактичною метою та … 

(за спрямованістю особистості). 

6. Курси за вибором, які передбачають інтеграцію знань з двох або 

декількох суміжних навчальних дисциплін, та можуть вивчатися на 

профільному рівні, називаються … (міжпредметними). 

7. Курси за вибором, які передбачають ознайомлення учнів з 

профілями навчання у старшій школі та професіями, пов’язаними з хімією, 

називаються … (орієнтаційними). 

8. Обов’язковими структурними елементами навчальної програми 

курсу за вибором є титульна сторінка, зміст програми, навчально-тематичний 

план, додатки та … (пояснювальна записка). 

Одним із перспективних методів контролю знань, який дає можливість 

об’єктивно, якісно і досить швидко оцінити знання здобувачів вищої освіти, є  

тестове оцінювання. Проблема тестової перевірки знань та умінь майбутніх 

учителів хімії є актуальною на даному етапі розвитку вищої освіти України. 

Як показує аналіз літературних джерел, основні наукові дослідження 

спрямовано на розробку та впровадження тестового контролю знань 

студентів з хімічних дисциплін, а тестовий контроль знань здобувачів вищої 

освіти із методичних дисциплін поки що не був предметом цілісного 

дослідження. Деякі аспекти тестового контролю знань студентів з 
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методичних дисциплін було розглянуто у дослідженнях: А.Л. Іщенко [231] ‒ 

методичні принципи відбору тестових завдань з курсу загальної методики 

викладання математики та їхнього використання у навчальному процесі; 

С.Ф. Решновою, Л.В. Вишневською, І.П. Банківським [401] ‒ використання 

тестових завдань відкритої форми з методики викладання шкільного курсу 

хімії; П.В. Самойленком, О.В. Білоус [411] ‒ ефективність використання 

ситуаційних тестів для контролю знань студентів з методики навчання хімії; 

В.І. Старостою ‒ особливості оцінювання навчальних досягнень майбутніх 

учителів хімії [429]; О.А. Блажком ‒ особливості побудови та використання 

тестових завдань у методичній підготовці майбутнього вчителя хімії [72]. 

Вітчизняними вченими методистами-хіміками В.І. Старостою [430],  

О.Г. Ярошенко [430], О.А. Блажком [86, 225], Т.С. Івахою [225], 

С.І. Решновою [401], П.В. Самойленком [411] розроблено збірники тестових 

завдань з методики навчання хімії. 

Аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури 

показав, що існують різні підходи до класифікації тестів [216, 231, 295, 441]. 

У процесі перевірки знань здобувачів вищої освіти з методичних дисциплін 

ми використовуємо тестові завдання закритої форми, відкритої форми та 

ситуаційні тести. Тестові завдання закритої форми вимагають від студентів 

вибору однієї або кількох правильних відповідей із запропонованих. Вони 

розрізняються за принципом побудови відповідей та поділяються на 

альтернативні тестові завдання, тестові завдання з множинним вибором, 

завдання на відновлення відповідності та завдання на відтворення правильної 

послідовності.  

Наведемо приклади вищезазначених видів тестових завдань закритої 

форми.  

Тест-альтернатива: 

1. При вивченні теми «Органічні сполуки» навчальною програмою 

рівня стандарту передбачено проведення практичної роботи «Видалення 

забруднень органічного походження з поверхні тканини».  
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А) так;   Б) ні.  

Тест – множинний вибір з однією правильною відповіддю: 

1. Вкажіть етапи шкільної хімічної освіти:  

А) початковий, середній, достатній, високий;  

Б) стандарту, академічний, профільний;  

В) міцний, гнучкий, системний;  

Г) пропедевтичний, основний, профільний.  

Тест – множинний вибір з декількома правильними відповідями: 

1. У старшій профільній школі на академічному рівні хімію вивчають учні:  

А) класів технологічного профілю;  

Б) класів агрохімічного профілю;  

В) класів екологічного профілю;  

Г) класів фізичного профілю;  

Д) класів філологічного профілю.  

Тестові завдання на встановлення відповідності: 

1. Встановіть відповідність між назвами хімічних дослідів та 

обладнанням, яке потрібно використати для їхнього проведення:  

1) добування етилену;  

2) добування ацетилену;  

3) визначення Карбону і Гідрогену в органічній сполуці. 

 

Тестові завдання на встановлення послідовності: 

1. Встановіть послідовність дій алгоритму формування в учнів умінь 

давати назви ненасиченим вуглеводням етиленового ряду за їхньою 

формулою:  

А) до кореня слова додаємо суфікс «-ен»;  
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Б) перед назвою зазначаємо в алфавітному порядку місце замісників 

(радикалів);  

В) після назви записуємо місце кратного зв’язку;  

Г) визначаємо основний карбоновий ланцюг і нумеруємо атоми 

Карбону;  

Д) нумерацію атомів Карбону розпочинаємо з кінця, до якого ближче 

кратний зв’язок.  

На нашу думку, одним із ефективних методів перевірки знань студентів 

є цифро-буквений тест, різновид тестових завдань на встановлення 

відповідності. Використання цифро-буквених тестів у навчанні учнів хімії 

зустрічаємо у роботах О.В. Березан [35]. Суть даного виду тестових завдань 

полягає в тому, що студенту пропонується перелік запитань (наприклад, 10), 

які позначаються цифрами, та велика кількість відповідей (наприклад, 23), 

які позначаються буквами, і потрібно встановити відповідність між ними. 

Розглянемо приклад цифро-буквеного тесту, який використовується 

нами під час контролю навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі», зокрема, 

при вивченні теми «Теоретичні основи профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (рис. 4.14). 

Тестові завдання відкритої форми передбачають вільну відповідь і 

використовуються для виявлення знань термінів, визначень, розв’язування 

задач тощо. У своїй практиці ми використовуємо два види тестових завдань 

відкритої форми: завдання-доповнення та завдання з вільною відповіддю.  

Наведемо приклади зазначених видів тестових завдань відкритої 

форми.  

Завдання-доповнення: 

1. Спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності учителя та учнів, 

спрямованої на досягнення поставлених цілей навчання, виховання і 

розвитку в процесі навчання, називається… 
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 І
 в

а
р

іа
н

т
 

1. Профільне навчання це … 

2. Базові загальноосвітні предмети… 

3. Рівень стандарту … 

4. Хімію на академічному рівні 

вивчають учні… 

5. До внутрішньошкільної форми 

організації профільного навчання 

належать … 

6. Курси за вибором в основній 

школі це … 

7. Вкажіть кількість профільних 

предметів, які може вивчати учень … 

8. Вкажіть напрями профільного 

навчання… 

9. Варіативність, альтернативність, 

доступність це … 

10. У безпрофільних класах вивчення 

хімії відбувається на … 

А обов’язковий мінімум знань змісту 

навчального предмету. 

Б географічного профілю. 

В навчальні курси, які доповнюють 

навчальні предмети і входять до 

складу допрофільної підготовки. 

Г поглиблене вивчення предметів, яке 

передбачає орієнтацію на майбутню 

професію. 

Д спосіб організації диференційнова-

ного навчання, який передбачає 

поглиблене і професійно орієнто-

ване вивчення циклу споріднених 

предметів. 

Е один-два. 

Ж реалізують цілі, завдання і зміст 

кожного конкретного профілю. 

З сім. 

К профільна школа інтернатного 

типу. 

Л обсяг змісту достатній для 

подальшого вивчення у ЗВО.  

ІІ
 в

а
р

іа
н

т
 

1. Профіль навчання це … 

2.Профільні загальноосвітні 

предмети… 

3. Академічний рівень … 

4. Хімію на рівні стандарту вивчають 

учні… 

5. До зовнішньошкільної форми 

організації профільного навчання 

належать … 

6. Профільний рівень передбачає … 

7. Курси за вибором в профільній 

школі це … 

8. Вкажіть кількість напрямів 

профільного навчання … 

9. Наступність, неперервність, 

гнучкість це … 

10. Учень профільної школи має 

вивчити не менше …. курсів за 

вибором. 

М академічному рівні. 

О забезпечує поглиблення та 

розширення вивчення профільних 

предметів. 

П умови профільного навчання. 

Р вид диференційованого навчання, 

який передбачає врахування 

освітніх потреб, нахилів та 

здібностей учнів. 

С принципи профільного навчання. 

Т класи з поглибленим вивченням 

предметів. 

Ф становлять інваріантну складову 

змісту середньої освіти і є 

обов’язковими для всіх профілів. 

Х природничо-математичний. 

Ц шість. 

Ч фізико-математичного профілю. 

Ш рівні стандарту. 

Ю два-три. 

Я чотири. 

 

Рис. 4.14 Цифро-буквений тест з теми «Теоретичні основи профільного 

навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах» 
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Завдання з вільною відповіддю: 

1. Запропонуйте рівневі (репродуктивні, частково-пошукові та 

дослідницькі) завдання для закріплення знань учнів на уроці «Сульфатна 

кислота і сульфати» (рівень стандарту). 

Практика показує, що зазначені види тестових завдань дають 

можливість у більшості випадків об’єктивно оцінити теоретичні знання 

студентів. Одним із перспективних видів тестових завдань, які доцільно 

використовувати для практичної перевірки знань, умінь та навичок студентів 

з методики навчання хімії є ситуаційні тести.  

На думку П.В. Самойленка та О.В. Білоус, ситуаційний тест –  це 

«система тестових завдань, призначених для розв’язання проблемних 

ситуацій, які притаманні майбутній виробничій діяльності випускників 

закладів вищої освіти» [410, с. 62].  

Наведемо приклад ситуаційного тестового завдання, які ми 

використовуємо для контролю знань студентів з методики викладання 

шкільного курсу хімії.  

1. При підготовці до проведення уроку на тему «Етанова кислота, її 

склад та властивості» вчителю необхідно:  

А) скласти календарно-тематичне планування;  

Б) скласти опорний конспект вивчення теми;  

В) скласти план-конспект уроку; 

Г) створити мультимедійну презентацію навчального матеріалу.  

2. Для виконання учнями лабораторних дослідів, що підтверджують 

хімічні властивості етанової кислоти, вчителю необхідно:  

А) підібрати лабораторні досліди, які підтверджують властивості 

етанової кислоти та організувати самостійну роботу учнів з їхнього 

виконання;  

Б) скласти інструкцію для виконання учнями лабораторних дослідів;  

В) підібрати необхідне обладнання та хімічні реактиви;  

Г) організувати самостійну роботу учнів із підручником та необхідним 
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обладнанням і реактивами.  

3. Для проведення закріплення знань з теми «Етанова кислота,  її склад 

та властивості» роботу учнів доцільно організувати у вигляді:  

А) фронтальної бесіди;  

Б) виконання тренувальних вправ та задач;  

В) самостійної роботи учнів з підручником;  

Г) виконання лабораторних дослідів.  

У своїй роботі ми використовуємо наведені види тестових завдань під 

час поточного контролю (на лабораторних заняттях, модульних контрольних 

роботах, організації самостійної роботи студентів з літературою шляхом 

знаходження відповіді на тестові завдання) та підсумкового контролю (під 

час проведення заліку).  

Використання тестових завдань дає можливість: по-перше, швидко і 

об’єктивно оцінити знання студентів; по-друге, стимулювати пізнавальну 

діяльність студентів до постійної та систематичної роботи; по-третє, 

формувати методичні уміння студентів працювати з тестовими завданнями, 

які їм будуть потрібні для контролю знань учнів у майбутній професійній 

діяльності.  

Модульна контрольна робота – письмовий метод контролю результатів 

навчання, який передбачає оцінювання рівня засвоєння знань, умінь та 

навичок здобувачів вищої освіти з певного змістового модуля. Проведення 

модульної контрольної роботи передбачає перевірку засвоєння теоретичного 

матеріалу та практичних умінь та навичок майбутніх учителів хімії. У 

нашому дослідженні завдання для модульних контрольних робіт будувалися 

подібно до структури завдання зовнішнього незалежного оцінювання, що у 

свою чергу сприяло не лише перевірці знань здобувачів, а також формувало в 

них уміння у такій формі складати завдання для проведення тематичного 

оцінювання знань учнів старшої школи з хімії. Кожна модульна контрольна 

робота складалася з тестових завдань та завдань відкритої форми: завдання 

№ 1-10 передбачали вибір однієї правильної відповіді із кількох 
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запропонованих; завдання № 11-15 передбачали вибір кількох правильних 

відповідей із кількох запропонованих; завдання № 16-17 вимагали 

встановлення відповідності, а завдання № 18-19 потребували встановлення 

послідовності; завдання № 20-23 вимагали від здобувачів вищої освіти 

відкритої відповіді. При побудові завдань із відкритою відповіддю підбирали 

завдання, які передбачали відтворення теоретичного матеріалу; завдання, які 

визначали якість знань здобувачів на рівні продуктивної самостійної роботи 

(обґрунтувати, зробити висновок, висловити свою думку); завдання, які 

вимагали від здобувачів трансформації знань, перенесення їх у нестандартні 

умови (запропонуйте завдання, складіть план проведення уроку, продумайте 

методику проведення досліду); завдання, які передбачали застосування знань 

з хімії (розв’язування розрахункових і експериментальних задач) тощо. 

Наведемо приклад модульної контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» змісто-

вого модуля «Теоретичні основи організації профільного навчання хімії». 

У завданнях 1-10 оберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь. 

1. Вид диференційованого навчання, що передбачає врахування 

освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів, створення умов для навчання 

старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, яке 

забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації 

навчального процесу називають: 

А особистісно орієнтоване навчання; 

Б профільне навчання; 

В професійно орієнтоване навчання. 

2. Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: 

А базові, профільні, курси за вибором; 

Б обов’язкові, профільні, додаткові; 

В базові, профільні, вибіркові. 

3. Укажіть рівні опанування змісту курсу хімії у профільних 

загальноосвітніх навчальних закладах: 
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А початковий, середній, високий; 

Б стандарту, академічний, профільний; 

В стандарту, академічний, поглиблений. 

4. Укажіть кількість годин, відведених навчальним планом для 

вивчення хімії на рівні стандарту: 

А 1 година на тиждень у 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі; 

Б по 1 годині на тиждень у 10 і 11 класах; 

В по 4 години на тиждень у 10 класі та 6 годин – у 11 класі. 

5. Укажіть тему, яка вивчається у 10 класі на рівні стандарту: 

А хімічні елементи VІІА групи; 

Б промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин; 

В неметалічні елементи та їхні сполуки. 

6. Укажіть тему, яка вивчається у 11 класі на рівні стандарту: 

А гетероциклічні вуглеводні; 

Б природні джерела вуглеводнів; 

В ароматичні вуглеводні. 

7. Укажіть основну форму організації профільного навчання учнів 

сільської школи на основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення 

предмету: 

А модуль; 

Б міні-модуль; 

В елективний модуль. 

8. Укажіть прізвище вченого, який увів у педагогічну науку поняття 

«м’яка диференціація»: 

А Аршанський Є.Я; 

Б Величко Л.П; 

В. Шиян Н.І.. 

9. Навчальна інформація з хімії, яка допомагає вчителю враховувати 

інтереси учнів класів різного профілю, називається: 

А варіативна складова; 
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Б інваріативна складова; 

В професійно орієнтована складова. 

10. На рівні стандарту вивчають хімію учні, які обрали профіль: 

А фізичний; 

Б математичний; 

В універсальний. 

У завданнях 11-15 оберіть кілька правильних, на Вашу думку, 

відповідей. 

11. Укажіть принципи організації профільного навчання: 

А доступності; 

Б диференціації; 

В систематичності і системності; 

Г наступності та неперервності; 

Д гнучкості. 

12. Укажіть вимоги, які потрібно враховувати при доборі хімічного 

експерименту для проведення уроку у різнопрофільних класах: 

А відповідність змісту навчальної програми курсу хімії; 

Б відповідність вимогам техніки безпеки; 

В відповідність рівню готовності учителя до проведення хімічного 

експерименту; 

Г відповідність загальним вимогам до проведення уроку хімії у 

різнопрофільних класах; 

Д відповідність психофізіологічним особливостям навчально-

пізнавальної діяльності учнів класів певного профілю. 

13. Укажіть принципи добору варіативної складової курсу хімії для  

різнопрофільних класів: 

А відповідність додаткової навчальної інформації профілю навчання; 

Б відповідність навчального матеріалу рівню сучасної науки; 

В використання наявних в учнів знань та вмінь, отриманих при 

вивченні профільних предметів; 
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Г доповнення і розвитку хімічного змісту; 

Д принцип науковості і системності знань, їх цінності для соціального 

становлення людини. 

14. Укажіть особливості пізнавальних процесів, що характерні для 

учнів з домінуванням правої півкулі мозку: 

А гарна довільна пам’ять; 

Б цілісне сприйняття навчального матеріалу; 

В погана пам’ять на образи; 

Г гарна мимовільна пам’ять; 

Д швидке емоційне мислення. 

15. Укажіть види уроків, форми та методи навчання, які найбільш 

доцільно використовувати при навчання хімії учнів з домінуванням лівої 

півкулі мозку: 

А урок-конференція; 

Б фронтальна форма роботи; 

В урок-лекція; 

Г дедуктивний виклад навчального матеріалу; 

Д розв’язування задач. 

У завданнях 16-17 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть 

один або декілька правильних, на Вашу думку, варіантів відповіді, позначеної 

цифрою. 

16. Установіть відповідність між назвами напрямів профільного 

навчання та профілями, які входять до цих напрямів: 

Назва напряму Назва профілю 

А природничо-математичний 

Б суспільно-гуманітарний 

В технологічний 

 

1 інформаційно-технологічний 

2 універсальний 

3 екологічний 

4 економічний. 

17. Установіть відповідність між формами організації профільного 

навчання та їх різновидами: 
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А внутрішньошкільні 

Б зовнішньошкільні 

 

1 профільні класи в однопрофільних ЗЗСО 

2 міжшкільні профільні групи 

3 освітній округ 

4 динамічні профільні групи. 

У завданнях 18-19 розташуйте певні дії вчителя у правильній,  

на Вашу думку, послідовності. 

18. Установіть послідовність підготовки уроку хімії з варіативною 

складовою: 

А детальна розробка основних структурних етапів уроку, написання 

плану-конспекту; 

Б визначення логічної послідовності викладу змісту уроку в цілому; 

В аналіз хімічного змісту уроку і виявлення його мети; 

Г добір форм, методів і засобів навчання з урахуванням 

психофізіологічних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

Д відбір змісту варіативної складової і співставлення її з хімічним 

змістом уроку. 

19. Установіть послідовність складання та розв’язування хімічних 

задач з варіативною складовою: 

А результат; 

Б уточнююча інформація; 

В розв’язок проблеми; 

Г рефлексія; 

Д формування проблеми задачі; 

Е вихідна інформація. 

Завдання 20-23 передбачають безпосереднє їх виконання,  

розв’язування задач. 

20. Запропонуйте зміст варіативної складової з хімії для проведення 

уроку на тему «Нітратна кислота та нітрати» у класі технологічного профілю. 

21. Запропонуйте дві різнорівневі розрахункові задачі з хімії для 

проведення уроку на тему «Загальні хімічні властивості металів» у класі 
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фізико-математичного профілю та розв’яжіть одну із них.  

22. Запропонуйте методику проведення перевірки домашнього 

завдання з використанням інтерактивної вправи (тему уроку оберіть 

самостійно). 

23. Запропонуйте методику проведення лабораторного досліду 

«Виявлення хлорид-іонів у розчині» у класі історичного профілю. 

Залік і екзамен є підсумковою формою контролю результатів засвоєння 

змісту навчальної дисципліни та сформованості професійних умінь та 

навичок здобувачів вищої освіти. Оскільки європейська кредитна 

накопичувально-трансферна система організації навчального процесу 

передбачає накопичення балів за певні види діяльності здобувачів вищої 

освіти, під час проведення заліку та екзамену здобувачі можуть набрати 

певну суму балів. У нашому дослідженні передбачалось, що за підсумковий 

контроль здобувач вищої освіти може набрати до 30 балів. Тому під час 

проведення заліку з навчальної дисципліни «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» здобувачам вищої 

освіти пропонувалося виконати 40 тестових завдань різного типу, які 

передбачали перевірку теоретичних знань та практичних умінь і навичок з 

навчальної дисципліни. Під час проведення екзамену з навчального предмету 

«Методика навчання хімії у старшій профільній школі» здобувачам вищої 

освіти пропонували білети, які складалися із 5 завдань: перші два завдання 

вимагали усної відповіді на теоретичні питання; третє завдання передбачало 

розв’язування ситуаційно-методичної задачі; четверте завдання передбачало 

застосування знань і умінь, оскільки вимагало від студентів запропонувати 

завдання, запитання та задачі для конкретної теми шкільного курсу хімії з 

метою організації пізнавальної діяльності учнів або контролю знань, описати 

методику проведення досліду, добору методично доцільних форм, методів і 

засобів з метою формування в учнів хімічних понять тощо; п’яте завдання 

передбачало розв’язування розрахункової задачі з хімії. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах 
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європейської кредитної накопичувально-трансферної системи організації 

навчання передбачає накопичування ними балів за різні види навчальної 

діяльності. Оцінювання результатів навчання відбувається за 100 бальною 

шкалою. У нашому дослідженні передбачалося накопичення 70 балів за 

результатами поточного і модульного контролю та 30 балів за результатами 

підсумкового контролю. Розподіл рейтингових балів за видами діяльності з 

навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі» наведено у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Розподіл рейтингових балів за видами діяльності з навчальної 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Загальна 

сума 

балів за 

видами 

діяльності 

К-ть 

балів 

К-ть 

робіт 

Всього 

балів 

К-ть 

балів 

К-ть 

робіт 

Всього 

балів 

1. 

Знання теоретичного 

матеріалу (усна 

відповідь,тестування, 

методичний диктант) 

1 6 6 1 10 10 16 

2. 

Виконання завдань 

позааудиторної 

самостійної роботи 

1,5 5 7,5 1,5 10 15 22,5 

3. 

Активність під час 

лабораторних 

занять 

0,5 6 3 0,5 10 5 8 

4. 
Моделювання 

фрагменту уроку 
‒ ‒ ‒ 2,5 1 2,5 2,5 

5. 
Модульна 

контрольна робота 
6 1 6 7 1 7 13 

6.  

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання 

‒ ‒ ‒ 8 1 8 8 

Всього  балів за поточні та модульні види контролю 70 

Всього балів за підсумковий вид контролю (екзамен) 30 

Всього балів по навчальній дисципліні 100 
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Розподіл рейтингових балів за видами діяльності з навчальної 

дисципліни «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи» наведено у таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 

Розподіл рейтингових балів за видами діяльності  

з навчальної дисципліни «Методика організації допрофільної підготовки  

з хімії учнів основної школи» 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Змістовий модуль 1 Загальна сума 

балів за 

видом 

діяльності 

Кількість  

балів 

Кількість  

робіт 

1. 

Знання теоретичного матеріалу 

(усна відповідь, тестування, 

методичний диктант) 

2 6 12 

2. 

Виконання завдань 

позааудиторної самостійної 

роботи 

3 6 18 

3. 
Активність під час 

лабораторних занять 
0,5 6 3 

4. Модульна контрольна робота 15 1 15 

5.  
Індивідуальне навчально-

дослідне завдання 
20 1 20 

Всього балів за поточні та модульні види контролю 70 

Всього балів за підсумковий вид контролю (залік) 30 

Всього балів по навчальній дисципліні 100 

 

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль виставляється з 

урахуванням суми балів з усіх поточних форм контролю та суми балів, 

одержаних за виконання модульної контрольної роботи. При виставленні 

підсумкової оцінки з навчальної дисципліни враховуються кількість балів за 

змістові модулі та кількість балів набраних здобувачем вищої освіти під час 

екзамену або заліку. Набрана кількість балів переводиться в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ЕСТS. 
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Висновки до четвертого розділу 

У даному розділі обґрунтовано методичні засади підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти: визначення змісту та структури спеціально-методичної підготовки; 

удосконалення методики проведення аудиторних занять із застосуванням 

інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій, мікро-

викладання, ситуаційно-методичних задач; посилення ролі самостійної 

роботи студенів шляхом впровадження диференційованих за рівнем 

складності індивідуальних навчально-дослідних завдань; науково-дослідної 

діяльності майбутніх учителів хімії; створення навчально-методичного 

комплекту та електронного навчально-методичного комплексу як 

організаційно-методичного засобу підготовки майбутніх учителів; 

удосконалення змісту педагогічної практики у старшій школі; розробка 

засобів контролю та вимірювання результатів навчання. 

1. Зміст методичної підготовки майбутніх учителів хімії – це 

дидактично обґрунтована система наукових та науково-методичних знань, 

умінь та навичок, способів та досвіду професійної діяльності, якими мають 

оволодіти студенти для успішного та ефективного навчання хімії учнів 

закладів загальної середньої освіти. З урахуванням принципів наступності, 

модульності, відповідності змісту методичної підготовки вимогам змісту і 

структури шкільної хімічної освіти обґрунтовано та визначено зміст 

нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» та вибіркової навчальної дисципліни «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи». 

2. Важливим чинником у формуванні готовності майбутніх учителів  

до профільного навчання хімії є удосконалення структури аудиторних 

(лабораторних та практичних) занять шляхом використання інтерактивних 

технологій, мікровикладання та ситуаційно-методичних задач. 

Інтерактивні технології навчання сприяють формуванню у майбутніх 

учителів хімії профільної школи професійних знань та умінь, формуванню 
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готовності до їх використання у майбутній професійній діяльності. 

Ситуаційно-методична задача являє собою спроектовану сукупність 

певних умов і обставин, що можуть виникати під час педагогічної діяльності 

вчителя, та містить певне протиріччя, вирішення якого спрямоване на 

засвоєння студентами методичних знань, умінь та навичок з метою набуття 

досвіду профільного навчання та формування їх готовності до майбутньої 

професійної діяльності. Розв’язання ситуаційно-методичних задач у процесі 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти сприятиме підвищенню ефективності організації, 

активізації та мотивації пізнавальної діяльності студентів, реалізації творчого 

підходу у процесі засвоєння ними методичних знань, умінь та навичок.  

 Мікровикладання передбачає моделювання практичної діяльності 

учителя хімії шляхом проведення студентами фрагментів уроків з метою 

формування методичних умінь та навичок для набуття досвіду майбутньої 

професійної діяльності. Даний метод навчання дає можливість реалізувати 

принцип професійної спрямованості навчання, активізувати пізнавальну 

діяльність здобувачів вищої освіти під час проведення лабораторних занять, 

реалізувати діяльнісний підхід у процесі професійної підготовки та 

сформувати відповідні фахові компетентності майбутніх учителів хімії. 

3. Вагомим чинником удосконалення самостійної роботи в умовах 

кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу є виконання 

студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань. Під 

індивідуальним навчально-дослідним завданням в системі підготовки 

майбутніх вчителів розуміємо диференційовану форму організації самоосвіти 

студентів, яка сприяє розвитку педагогічних здібностей і утворює комплекс, 

що забезпечує ефективну теоретичну, методичну та практичну підготовку. 

Відповідно до навчально-методичної мети виділено три типи індивідуальних 

навчально-дослідних завдань: експериментальні, навчальні та реферативні. 

4. Важливим організаційно-методичним засобом формування 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 
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загальної середньої освіти є навчально-методичний комплект. Під навчально-

методичним комплектом розуміємо сукупність взаємопов’язаних друкованих 

засобів навчання, які сприяють ефективній організації освітнього процесу і 

формуванню, закріпленню та контролю знань й умінь здобувачів вищої 

освіти відповідно до вимог навчальної програми. У дослідженні розроблено 

навчально-методичні комплекти з дисциплін «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі» та «Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи». 

5. Обґрунтування інформаційно-комунікаційних технологій як 

однієї з методичних засад підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти базується на 

використанні під час аудиторних занять мультимедійних презентацій, 

програмно-педагогічних засобів та електронного навчально-методичного 

комплексу. Під електронним навчально-методичним комплексом розуміємо 

засіб навчання, що створено з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій для підвищення ефективності формування професійної 

компетентності студентів певної спеціальності в умовах вивчення 

конкретного навчального предмету, і який може бути застосований для 

реалізації усіх компонентів методичної системи підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти. З метою організації ефективної аудиторної та 

самостійної роботи студентів розроблено електронні навчально-методичні 

комплекси з дисциплін «Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі» та «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи». 

6. Пріоритетною освітньою діяльністю у формуванні готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії визначено студентську 

науково-дослідну роботу. Однією з форм організації науково-дослідної 

роботи здобувачів вищої освіти у межах експериментальної методики, окрім 

написання студентами магістерських робіт, є створення студентської 

наукової проблемної групи «Методичні проблеми навчання хімії у 
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профільній школі». Організація роботи студентської наукової проблемної 

групи «Методичні проблеми навчання хімії у профільній школі» сприяє 

поглибленому вивченню досягнень сучасної педагогічної науки в галузі 

теорії та методики навчання хімії у старшій профільній школі, розвитку 

навичок самостійної творчої пошукової роботи здобувачів, вихованню 

творчого ставлення до наукової діяльності та підвищенню власної наукової 

активності та ефективності освітнього процесу у вищій школі. 

7. Важливе значення для формування готовності майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти має 

педагогічна практика. Педагогічна практика ‒ це форма навчання в процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя, яка сприяє розвитку його 

професійно-педагогічних компетентностей, забезпечує оволодіння досвідом 

професійної діяльності, створює умови для перевірки рівня методичної 

підготовки і формування готовності до навчально-виховної роботи в 

основній та старшій профільній школі. Оскільки педагогічна практика є 

структурною складовою професійної підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії, нами удосконалено її зміст відповідно до 

модернізаційних процесів в старшій школі. 

8. Вимірювання результатів навчання студентів є важливою і 

необхідною складовою освітнього процесу підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Основним інструментом вимірювання результатів навчання у нашому 

дослідженні визначено такі методи: індивідуальне і фронтальне опитування, 

методичні диктанти, різні види тестових завдань, модульна контрольна 

робота, залік та екзамен. 

Основні результати розділу розкриті у таких публікаціях автора [54, 61-

64, 71-81, 83-98, 225, 504]. 
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РОЗДІЛ 5. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  

З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ  

УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

5.1. Організація та хід дослідно-експериментальної роботи 

 

Дослідно-експериментальна робота з проблеми підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти здійснювалася протягом 2008 – 2018 років і складалася з трьох етапів. 

Теоретико-аналітичний етап (2008 – 2010 р.р.) передбачав вивчення та 

здійснення системного аналізу нормативно-правової документації, 

філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з 

проблеми дослідження; формулювання наукового апарату дослідження 

(визначення актуальності проблеми, мети й завдань дослідження, добір 

методів теоретичного та експериментального дослідження тощо); 

обґрунтування суті й визначення компонентів, критеріїв та показників 

готовності, методологічних та концептуальних засад дослідження. 

Експериментально-дослідний етап (2010 – 2016 р.р.) передбачав 

проведення педагогічного експерименту: констатувального, пошукового та 

формувального етапів; вивчення практичного стану досліджуваної проблеми; 

теоретичне обґрунтування методичних засад та розроблення відповідного 

навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії; уточнення завдань і методів дослідження. 

Експериментальна перевірка передбачала проведення педагогічного 

експерименту, який складався з констатувального, пошукового та 

формувального етапів. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту (2010 - 2012 р.р.) 
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передбачав:  

– з’ясування готовності учителів хімії до реалізації профільного 

навчання та основних проблем, які виникають у них під час роботи у 

різнопрофільних класах;   

– виявлення знань студентів з методики організації профільного 

навчання хімії у старшій школі;  

– вивчення практичного стану підготовки майбутніх учителів хімії 

до зазначеного виду діяльності у вишах України та виділення типових 

недоліків, окреслення сутності проблеми; 

– проектування експериментальної методичної системи підготовки 

майбутніх учителів до роботи в умовах профільної середньої освіти тощо. 

У констатувальному етапі педагогічного експерименту брали участь 

127 учителів хімії та 120 студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» напряму підготовки 6.040101 Хімія* галузі знань 0401 

Природничі науки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського, Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

Пошуковий етап педагогічного експерименту (2012 – 2013 н.р.) 

передбачав апробацію та корекцію змісту обґрунтованих методичних засад 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти, зокрема, навчально-методичного забезпечення 

(навчальних програм, навчально-методичних посібників, методичних 

рекомендацій, електронного навчально-методичного комплексу тощо). 

Пошуковий етап педагогічного експерименту проводився на базі 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. В ньому були задіяні 74 студенти освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» спеціальності 7.04010101 Хімія* галузі знань 0401 

Природничі науки.  
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Формувальний етап педагогічного експерименту (2013 ‒ 2016 р.р.) 

передбачав експериментальну перевірку результативності обґрунтованої у 

дослідженні методичної системи підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Головна мета формувального етапу педагогічного експерименту 

полягала в перевірці результативності методичної системи підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти та в підтвердженні достовірності кількісного і якісного 

аналізу його результатів.  

Формувальний етап педагогічного експерименту проводився на базі 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. У педагогічному експерименті 

брали участь 228 майбутніх учителів хімії, з них: 182 здобувачів вищої освіти 

ступеня «спеціаліст» спеціальності 7.04010101 Хімія*, 46 здобувачів вищої 

освіти ступеня «магістр» спеціальності 8.04010101 Хімія* галузі знань 0401 

Природничі науки (014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка) та 6 викладачів.  

При встановленні необхідної кількості респондентів для одержання 

достовірної інформації було використано поняття малої вибірки, що 

застосовується у методичних дослідженнях, згідно з якою для порівняння 

результатів дослідження достатньо мати 24 респонденти, оскільки 

математична статистика стверджує, що після цієї кількості опитаних дані, які 

співставляються, починають повторюватись [481].  

Під час експериментального навчання майбутніх учителів хімії були 

піддані перевірці: 

− зміст методичної підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання  хімії учнів закладів середньої освіти; 

− навчальні та робочі навчальні програми дисципліни «Методика 
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навчання хімії у старшій профільній школі» та спецкурсу «Методика 

організації до профільної підготовки з хімії учнів основної школи», які 

вивчалися здобувачами вищої освіти ступеня «спеціаліст» і «магістр» у 

першому семестрі; 

− створене навчально-методичне забезпечення, а саме: навчально-

методичні комплекти та електронні навчально-методичні комплекси з 

дисципліни «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» і 

спецкурсу «Методика організації до профільної підготовки з хімії учнів 

основної школи»; 

− програма студентської наукової проблемної групи «Методичні 

проблеми викладання хімії у старшій профільній школі»; 

− розроблена методика підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти, якою 

передбачено комплексне застосування форм організації навчальної 

діяльності здобувачів вищої освіти (фронтальної, групової, індивідуальної), 

інтерактивних методів навчання, мікровикладання, розв’язування 

ситуаційно-методичних задач, інформаційно-комунікаційних технологій, 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, залучення 

здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності тощо. 

Результативність розробленої методичної системи формування 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО 

визначалась за змінами у рівнях сформованості компонентів готовності під 

час проведення послідовного експерименту. 

На думку С.У. Гончаренка послідовний експеримент «ґрунтується на 

вивченні одного й того ж об’єкта двічі: без введення активного фактору 

впливу і з його введенням» [154, с.183]. У послідовному експерименті 

вивченню підлягає одна й та ж група, яка є контрольною (її початковий стан) 

і експериментальною (її стан після зміни однієї або декількох характеристик) 

[182]. 

У дослідженні зроблено вибір на користь проведення послідовного 
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експерименту, оскільки у контрольних групах не передбачалося вивчення 

навчальних дисциплін «Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі» та «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи» і не було можливості створити однакові умови для 

навчання студентів контрольної і експериментальної груп.  

Для проведення якісної та кількісної характеристики показників 

сформованості готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти в якості результатів контрольної 

групи було взято початковий зріз, який було проведено на початку 

формувального етапу експерименту, а в якості результатів 

експериментальної групи – заключний зріз. 

Достовірність одержаних даних в результаті формувального етапу 

педагогічного експерименту перевірено статистичними методами з 

використанням критерію Крамера-Уелча та критерію однорідності χ2 

(критерій Пірсона) [330, 331]. 

Підсумково-узагальнювальний етап (2016 ‒ 2018 р.р.) передбачав 

опрацювання та систематизацію експериментальних даних, узагальнення 

результатів дослідження, формулювання загальних висновків, визначення 

перспектив подальших досліджень, оформлення матеріалів науково-

дослідної роботи. 

 

 

 

5.2. Результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту та їх аналіз 

 

З’ясування практичного стану підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

здійснювалося у процесі констатувального етапу педагогічного 

експерименту, що був проведений у 2010 - 2012 р.р. 
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Проведення констатувального експерименту передбачало розв’язання 

двох завдань: 

1) виявлення практичного стану реалізації профільного навчання 

хімії учителями закладів загальної середньої освіти та основних труднощів, 

які при цьому виникають в освітян; 

2) з’ясування стану підготовки студентів, майбутніх учителів хімії, 

до професійної діяльності у старшій профільній школі.  

Для розв’язання першого завдання дослідження було проведено 

анкетування та бесіди з учителями хімії різних категорій, які перебували на 

курсах підвищення кваліфікації у Вінницькому обласному інституті 

післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Оскільки мотиваційно-цільовий компонент педагогічної діяльності є 

визначальним і системотвірним, першочергово необхідно було з’ясувати 

ставлення вчителів до запровадження профільного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах та ступінь усвідомлення ними його 

основних завдань. Так, впровадження профільного навчання вважають  

вимогою часу 41,7% опитаних вчителів, а 5,51% респондентів не бачать в 

ньому необхідності. Оцінюючи актуальність введення профільного навчання 

у ЗЗСО, 52,75 % вчителів вважають за доцільне реалізацію даного виду 

навчання лише в спеціалізованих навчальних закладах.  

Заслуговує на увагу й той факт, що переважна більшість опитаних 

вчителів (73,7%) лише частково ознайомлені з нормативними документами, 

що регламентують профільне навчання у старшій школі. 

На запитання «Чи готові Ви до викладання хімії за різнорівневими 

програмами (рівень стандарту, академічний, профільний) у класах різного 

профілю?» ми отримали такі результати: 15,8 % вчителів зазначили, що вони 

готові до викладання хімії за різнорівневими програмами; 68,4 % 

респондентів вказали, що лише частково готові; 15,8 % опитаних 

констатували недостатній рівень особистої готовності до вищезазначеного 

виду діяльності. 
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Оскільки, допрофільна підготовка і профільне навчання передбачають 

проведення курсів за вибором, нас також цікавило, чи ознайомлені вчителі з 

методикою створення програм та проведення курсів з хімії за вибором учнів. 

Одержані результати наступні: лише 15,8 % вчителів вважають себе 

ознайомленими з методикою складання програм та викладання курсів за 

вибором; 47,4 % вказали, що частково ознайомлені; 36,8 % респондентів 

зазначили, що не мають достатніх знань та умінь для даного виду 

професійної діяльності. 

На підставі аналізу результатів анкетування було визначено основні 

напрями професійної діяльності, що викликають труднощі, пов’язані з 

реалізацією профільного навчання хімії у загальноосвітніх навчальних 

закладах: 

1) врахування психофізіологічних особливостей учнів класів різного 

профілю;  

2) добір змісту варіативної складової курсу хімії, хімічного 

експерименту та навчальних завдань до неї для класів різного профілю; 

3) організація профільного навчання у сільській школі; 

4) організація допрофільної підготовки учнів основної школи, 

навчально-пізнавальної діяльності учнів під час викладання курсів за 

вибором та спеціальних курсів з хімії; 

5) застосування форм, методів та засобів навчання хімії у 

різнопрофільних класах; 

6) конструювання уроку хімії з варіативною складовою. 

Окрім цього, значна частина опитаних вчителів хімії одностайна у 

думці, що шляхами вирішення такої педагогічної проблеми, як впровадження 

профільного навчання у закладах загальної середньої освіти, є розробка 

навчально-методичного забезпечення викладання хімії у різнопрофільних 

класах (84,2 %) та цілеспрямована методична підготовка студентів, 

майбутніх учителів хімії, до роботи у старшій профільній школі (94,7 %). 

Отже, огляд результатів анкетування практикуючих учителів засвідчив 
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актуальність проблеми реалізації профільного навчання у закладах загальної 

середньої освіти та забезпечення цього процесу педагогічними кадрами з 

відповідними фаховими компетентностями. 

Актуалізована необхідність у забезпеченні закладів середньої освіти 

вчителями з високим рівнем готовності до організації навчально-виховного 

процесу з хімії у різнопрофільних класах спонукала нас до вивчення 

практичного стану підготовки студентів у закладах вищої освіти до 

профільного навчання учнів старшої школи.  

З цією метою було проаналізовано: 

1) навчальні плани закладів вищої освіти, що здійснюють 

підготовку студентів за спеціальністю 6.040101, 7.04010101, 8.04010101 

Хімія*, з метою виявлення навчальних дисциплін, які забезпечують 

методичну підготовку майбутніх учителів хімії, і, відповідно, з метою 

формування їх готовності до роботи у старшій профільній школі; 

2) навчальні програми методичних дисциплін з метою з’ясування їх 

змісту в контексті підготовки студентів до профільного навчання хімії учнів 

закладів середньої освіти; 

3) навчально-методичне забезпечення процесу методичної 

підготовки студентів і встановлення його відповідності сучасним вимогам до 

організації профільного навчання хімії у закладах загальної середньої освіти; 

4) анкетування студентів ІV курсу спеціальності 6.040101 Хімія* та 

виконання ними письмових завдань проведено з метою з’ясування рівня їх 

підготовки до організації профільного навчання хімії у закладах загальної 

середньої освіти. 

У констатувальному експерименті було проаналізовано структуру та  

зміст методичної підготовки студентів спеціальностей 6.040101, 7.04010101, 

8.04010101 Хімія* галузі знань 10 Природничі науки десяти закладів вищої 

освіти, які здійснюють підготовку майбутніх учителів хімії, а саме: 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, Центральноукраїнського державного педагогічного 
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університету імені Володимира Винниченка, Криворізького державного 

педагогічного університету, Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького, Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Таблиця 5.1 

Результати аналізу структури та змісту методичної підготовки майбутніх 

учителів хімії у ЗВО України (2010-2011 навчальний рік) 

№ 

з/п 

Назва закладу 

вищої освіти 
Назви навчальних дисциплін 

1. Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

ОКР «Бакалавр» 

1. Шкільний курс хімії та методика його викладання. 

2. Методика розв’язування задач з хімії. 

3. Техніка хімічного експерименту. 

4. Методика організації позакласної роботи з хімії. 

5. Основи педагогічної майстерності. 

ОКР «Спеціаліст» 

6. Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі. 

ОКР «Магістр» 

7. Методика навчання хімії у старшій профільній 

школі. 

8. Методика викладання хімічних дисциплін у 

навчальних закладах вищого рівня. 

 

2. Центрально-

український 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

ОКР «Бакалавр» 

1. Методика навчання хімії. 

2. Методика розв’язування задач з хімії. 

3. Техніка хімічного експерименту. 

4. Інформаційні технології у викладанні хімічних 

дисциплін. 

ОКР «Спеціаліст» 

5. Сучасні технології навчання хімії. 
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Продовження табл. 5.1 

3. Криворізький  

державний 

педагогічний 

університет 

ОКР «Бакалавр» 

1. Методика навчання хімії. 

ОКР «Спеціаліст» 

2. Розв’язування хімічних задач в сучасній школі. 

3. Комп’ютерне навчання на уроках хімії. 

ОКР «Магістр» 

4. Методика викладання хімії у ВНЗ та ЗОСШ з 

профільним навчанням. 

4. Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

ОКР «Бакалавр» 

1. Методика навчання хімії. 

2. Методика розв’язування задач з хімії. 

3. Техніка шкільного хімічного експерименту. 

4. Позакласна робота з хімії. 

5. Методика М.П. Гузика. 

ОКР «Спеціаліст» 

6. Методика викладання хімії у закладах вищої 

освіти І-ІІ рівні акредитації. 

ОКР «Магістр» 

7. Методика викладання хімії у закладах вищої 

освіти. 

5. Національний 

педагогічний 

університет  

імені 

М.П. Драгоманова 

ОКР «Бакалавр» 

1.Методика навчання хімії. 

2. Методика складання та розв’язування задач з 

хімії. 

3. Позакласна робота з хімії. 

4. Техніка хімічного експерименту у школі. 

ОКР «Магістр» 

5. Методика викладання хімії у вищій школі. 

6. Ніжинський 

державний 

університет  

імені Миколи 

Гоголя 

ОКР «Бакалавр» 

1. Методика викладання хімії. 

2. Методика розв’язування розрахункових задач. 

ОКР «Магістр» 

3. Методика викладання хімії у вищій школі. 

7. Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка 

ОКР «Бакалавр» 

1. Шкільний курс хімії та методика його 

викладання. 

2. Техніка хімічного експерименту та 

виготовлення наочних посібників. 

3. Методика розв’язування хімічних задач. 

4. Позакласна робота з хімії. 

5. Організація наукової роботи школярів класів 

хіміко-біологічного профілю. 

ОКР «Спеціаліст» 
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Продовження табл. 5.1 

  6. Методика навчання хімії у профільній школі. 

ОКР «Магістр» 

7. Методика навчання хімії у вищій школі. 

8. Профільне навчання в ЗНЗ / Інноваційні 

технології навчання хімії. 

8. Сумський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка 

ОКР «Бакалавр» 

1. Методика викладання хімії. 

2. Розв’язування задач з хімії. 

3. Позакласна робота з хімії. 

ОКР «Спеціаліст» 

4. Методика навчання хімії у профільних класах. 

ОКР «Магістр» 

5. Методика навчання хімії у ВНЗ. 

9. Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка 

ОКР «Бакалавр» 

1. Шкільний курс хімії та методика його 

викладання. 

2. Розв’язування розрахункових задач. 

3. Техніка і методика хімічного експерименту. 

ОКР «Магістр» 

4.Методика викладання хімічних дисциплін у 

ВНЗ. 

10. Національний 

університет  

«Чернігівський 

колегіум» 

імені Т.Г. 

Шевченка 

ОКР «Бакалавр» 

1. Методика навчання хімії. 

2. Методика розв’язування задач з хімії. 

3. Техніка хімічного експерименту. 

4. Методика позакласної роботи з хімії. 

5. Основи педагогічної творчості. 

ОКР «Спеціаліст» 

6. Актуальні питання методики навчання хімії. 

7. Методика складання і розв’язування задач з 

хімії. 

ОКР «Магістр» 

8. Методика викладання хімії в навчальних 

закладах нового типу та вищій школі. 

 

Зробивши аналіз навчальних планів 10 закладів вищої освіти України, 

які здійснюють підготовку майбутніх учителів хімії, ми з’ясували, що основу 

методичної підготовки студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні (ОКР) 

«бакалавр» у кожному закладі вищої освіти складають три основні 

нормативні дисципліни: «Методика навчання хімії» / «Шкільний курс хімії та 



337 
 

методика його викладання», «Методика розв’язування задач з хімії» та 

«Техніка хімічного експерименту». Кількість та зміст інших навчальних 

дисциплін та спецкурсів, що покликані забезпечити формування фахових 

компетентностей майбутніх учителів хімії, в різних навчальних закладах 

варіюються. До таких навчальних дисциплін та спецкурсів належать: 

«Методика позакласної роботи з хімії», «Основи педагогічної майстерності», 

«Комп’ютерне навчання на уроках хімії», «Інформаційні технології у 

викладанні хімічних дисциплін», «Організація науково-дослідної роботи 

школярів класів хіміко-біологічного профілю», «Методика М.П. Гузика» тощо.  

В ході аналізу змісту навчальних програм дисциплін «Методика 

навчання хімії» та «Шкільний курс хімії та методика його викладання», що 

викладаються у вищевказаних закладах вищої освіти, було з’ясовано, що 

більшість з них є адаптованими до типової навчальної програми, розробленої 

у 2004 році О.Г. Ярошенко [306]. Оскільки типова навчальна програма була 

створена до запровадження  профільного навчання у старшій школі, в змісті 

даної навчальної програми не враховані особливості вивчення хімії у 

профільній школі. 

З вищезазначеного робимо висновок, що навчальні плани підготовки 

майбутніх вчителів хімії за ОКР «бакалавр» не передбачають забезпечення 

спеціально-методичної підготовки до профільного навчання хімії у старшій 

школі. Під час навчання студентів на ОКР «спеціаліст» та «магістр» лише у 

деяких ЗВО передбачено цілеспрямовану підготовку майбутніх учителів хімії 

до роботи у старшій профільній школі при вивченні нормативної дисципліни, 

наприклад, «Методика навчання хімії у старшій профільній школі» 

(Вінницький ДПУ імені Михайла Коцюбинського), «Методика навчання хімії 

у профільній школі» (Полтавський НПУ імені В.Г. Короленка), «Методика 

навчання хімії у профільних класах» (Сумський ДПУ імені А.С. Макаренка).  

Однак, аналіз змісту навчальних програм вищезазначених дисциплін 

свідчить, що вони недостатньо повно враховують усі аспекти організації 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти і 
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потребують відповідного вдосконалення та доповнення. 

Аналіз навчально-методичного забезпечення процесу методичної 

підготовки майбутніх учителів хімії до профільного навчання учнів ЗЗСО 

показав недостатню кількість розроблених навчальних посібників, 

підручників, методичних рекомендацій для студентів. Існуючі ж посібники 

[52, 53, 82, 113, 158, 223, 297, 305, 475] лише частково задовольняють 

потреби методичної підготовки студентів до професійної діяльності у 

старшій профільній школі й потребують удосконалення відповідно до 

сучасних освітніх реалій та вимог. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання хімії» та 

проходження першої педагогічної практики у середніх закладах освіти з 

метою з’ясування стану підготовки майбутніх учителів хімії до реалізації 

профільного навчання було проведено анкетування студентів ІV курсу 

спеціальності 6.040101 Хімія*. 

Перші запитання анкети для студентів, як і для вчителів хімії, мали на 

меті визначити наявність розуміння в них суті й завдань профільного 

навчання. Так, на запитання анкети «Що ви розумієте під поняттям 

«профільне навчання»?» 85 % опитаних студентів зазначили, що «профільне 

навчання передбачає поглиблене вивчення одного із загальноосвітніх 

предметів», а 15 % респондентів взагалі не дали відповідь на поставлене 

запитання.  Відсутність у студентів розуміння суті профільного навчання, на 

нашу думку, можна пояснити тим, що під час вивчення навчальної 

дисципліни «Методика навчання хімії» передбачається розгляд змісту та 

обсягу знань деяких розділів шкільного курсу хімії загальноосвітньої школи 

лише у порівнянні з класами з поглибленим вивченням предмету. 

Аналіз відповіді на питання «Чи знаєте Ви основні положення 

Концепції профільного навчання у старшій школі?» дав такі результати: 2,5 

% опитаних зазначили, що знають основні положення даної Концепції, 75 % 

респондентів – частково ознайомлені, а 22,5 % студентів відмітили, що 

взагалі їх не знають. Результати опитування з даного питання наочно 
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представлені на рисунку 5.1. 

 

Рис. 5.1 Ознайомлення студентів з основними положеннями Концепції 

профільного навчання у старшій школі 

 

Для визначення наявності у здобувачів вищої освіти знань та умінь 

щодо організації профільного навчання в анкеті були поставлені наступні 

питання: 

1) Чи відомі Вам зміст і структура навчальних профілів? 

2) Чи ознайомлені Ви з формами організації профільного навчання? 

3) Чи відома Вам методика організації допрофільної підготовки учнів 

основної школи? 

4) Чи ознайомлені Ви з особливостями викладання хімії у 

різнопрофільних класах? 

Аналіз відповіді на перше питання показав, що 7,5 % опитаних знають 

зміст і структуру навчальних профілів, 67,5 % респондентів вони частково 

відомі, а 25 % студентів відмітили, що взагалі їх не знають (рис. 5.2). 

Результати відповідей студентів на друге запитання були наступні: 

12,5% респондентів зазначили, що ознайомлені з формами організації 

профільного навчання, 65 % опитаних – частково ознайомлені, а 22,5 % 

студентів взагалі нічого про це не знають. Результати наочно представлені на 

2,5%

75%

22,5%

знають частково ознайомлені не знають
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рисунку 5.3. 

 

Рис. 5.2 Ознайомлення студентів зі змістом і структурою навчальних 

профілів 

 

Рис. 5.3 Ознайомлення студентів з основними формами організації 

профільного навчання 

 

Аналізуючи відповіді на третє питання, з’ясували, що лише 10 % 

опитаних ознайомлені з методикою організації допрофільної підготовки 

учнів основної школи, 35 % респондентів – ознайомлені з нею частково, а 55 

% здобувачів вищої освіти зазначили, що не знають такої методики. 

7,5%67,5%

25%

знають частково ознайомлені не знають

12,5%65%

22,5%

знають частково ознайомлені не знають
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Результати наочно представлені на рисунку 5.4. 

Відповіді студентів на четверте питання розподілились наступним 

чином: 12,5 % студентів зазначили, що вони ознайомлені з особливостями 

навчання хімії у різнопрофільних класах, 15 % опитаних – частково 

ознайомлені, 72,5 % – взагалі не ознайомлені (рис. 5.5).  

 

Рис. 5.4 Ознайомлення студентів з методикою організації допрофільної 

підготовки учнів основної школи 

 

Рис. 5.5 Ознайомлення студентів з особливостями викладання хімії у 

різнопрофільних класах 

 

Опрацювання відповідей на вищезазначені запитання дало змогу 

10%

35%

55%

знають частково ознайомлені не знають

12,5%

15%

72,5%

знають частково ознайомлені не знають
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зробити висновок, що студентів ОКР «бакалавр» за наявними теоретичними 

знаннями не можна вважати готовими до реалізації концепції профільного 

навчання у старшій школі.  

Для перевірки здатності студентів до рефлексії власної професійної 

діяльності як невід’ємної частини методичної компетентності вчителя, їм 

було запропоновано оцінити свою готовність до викладання хімії у старшій 

профільній школі. Лише 5 % студентів зазначили, що готові до роботи у 

профільній школі, 70 % – частково готові, а 25 % респондентів визнали себе 

неготовими до зазначеного виду професійної діяльності. Результати наочно 

представлені на рисунку 5.6. 

 

Рис. 5.6 Оцінка студентами рівня своєї готовності до навчання хімії у 

старшій профільній школі 

 

З метою дослідження сформованості вмінь майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти, 

студентам було запропоновано виконати письмове завдання. 

«Запропонуйте методично доцільні методи, засоби і форми організації 

пізнавальної діяльності учнів 10 класу історичного профілю на уроці хімії та 

складіть план проведення уроку (тему оберіть самостійно), враховуючи 

рівень засвоєння навчального предмету у класі даного профілю та 

5%

70%

25%

готові частково готові неготові
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психофізіологічні особливості учнів»  

Сформованість вмінь організації пізнавальної діяльності учнів 

профільної школи вимірювали за порядковою шкалою і оцінювали чотирма 

балами: «0» ‒ вміння не сформовані (завдання не виконане); «1» ‒ 

сформовані елементарні вміння (завдання виконано частково); «2» ‒ вміння 

сформовані на репродуктивному рівні (виконано більшу частину завдання); 

«3» ‒ вміння сформовані на продуктивному рівні (завдання виконане 

повністю з допусканням незначних помилок); «4» ‒ вміння сформовані на 

творчому рівні (завдання виконано повністю, проявлено оригінальність та 

творчий підхід його розв’язання). 

Аналіз результатів виконаного завдання свідчить про низький рівень 

сформованості вмінь студентів з організації профільного навчання хімії у 

закладах загальної середньої освіти, оскільки у 32,5 % досліджуваних вони 

сформовані на елементарному рівні, у 53,3 % ‒ на репродуктивному та у 

14,16 % ‒ на продуктивному рівнях, а творчого рівня сформованості в 

досліджуваній вибірці взагалі не виявлено.  

Результати визначення рівня сформованості у студенів умінь 

організації пізнавальної діяльності з хімії учнів профільної школи 

підтверджують одержані під час анкетування дані щодо низького рівня їх 

теоретичної підготовки, а також узгоджуються з даними, отриманими в ході 

оцінювання майбутніми вчителями власної готовності до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

На основі одержаних результатів констатувального етапу експерименту 

зроблено висновок, що проблема професійної підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти належним 

чином не розв’язана, оскільки рівень готовності здобувачів вищої освіти до 

профільного навчання хімії виявився невисоким. Однією з основних причин 

цього є недостатня методична підготовка студентів до зазначеного виду 

професійної діяльності та відсутність відповідного навчально-методичного 

забезпечення.  
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5.3. Результати формувального етапу педагогічного експерименту 

та їх аналіз 

У формувальному етапі педагогічного експерименту брали участь 228 

студентів спеціальностей 7.04010101 Хімія* освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст та 8.04010101 Хімія* (014.06 Середня освіта (Хімія)) освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр трьох закладів вищої освіти: Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка та Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

В результаті формувального етапу педагогічного експерименту 

визначено рівні сформованості готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 

проводилось за критеріями, наведеними у підрозділі 2.4.. Кількісними 

показниками сформованості рівнів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії обрано коефіцієнти сформованості кожного із 

компонентів готовності: мотиваційного – коефіцієнт сформованості 

мотивації КМ; змістового – коефіцієнт засвоєння знань КЗ; процесуального – 

коефіцієнт сформованості умінь КП; рефлексивного – коефіцієнт 

сформованості рефлексивних умінь КР. 

Оскільки визначення рівнів сформованості мотиваційного, 

процесуального і рефлексивного компонентів готовності майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти виконано за 

порядковою шкалою, то обчислено мінімальне та максимальне значення 

коефіцієнту сформованості даних компонентів готовності [330, с. 20]. 

Визначення рівня сформованості змістового компоненту готовності 

здійснено за шкалою відношень ‒ відтак було обраховано середнє значення 

коефіцієнту засвоєння знань. 

Визначення початкового рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти 
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виконано перед початком проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту. 

Обробку одержаних експериментальних даних та визначення межі 

коефіцієнту сформованості кожного компоненту готовності відповідно до 

виділених рівнів проведено за методикою А.Д. Наслєдова [320, с. 32], яку 

адаптовано до власного дослідження.  

Розрахунки виконано за таким алгоритмом: 

1. Обчислення перерахунку значення кожного набраного студентами 

балу у значення його частки від одиниці шляхом поділу значення кожного 

балу на максимально можливий бал. Діагностичний інструментарій складено 

таким чином, щоб максимальна кількість балів, яку міг набрати студент, 

дорівнює 30. Одержані значення перерахунку набраних студентами балів у їх 

частки від одиниці наведені у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Перерахунок балів у частку від одиниці 

Бали Частка від 1 Бали Частка від 1 Бали Частка від 1 

1 0,033 11 0,367 21 0,700 

2 0,067 12 0,400 22 0,733 

3 0,100 13 0,433 23 0,767 

4 0,133 14 0,467 24 0,800 

5 0,167 15 0,500 25 0,833 

6 0,200 16 0,533 26 0,867 

7 0,233 17 0,567 27 0,900 

8 0,267 18 0,600 28 0,933 

9 0,300 19 0,633 29 0,967 

10 0,333 20 0,667 30 1,000 

 

2. Обчислення різниці між максимальним та мінімальним значенням 

коефіцієнтів сформованості кожного із компонентів готовності: 1 – 0,033 = 
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0,967. 

3. Обчислення інтервалу кожного з чотирьох рівнів сформованості 

готовності (елементарного, репродуктивного, продуктивного, творчого): 

0,967 : 4 = 0,242. 

4. Обчислення крайніх значень інтервалу кожного з рівнів, 

ураховуючи, що вони не повинні співпадати: 

елементарний рівень 0,033 + 0,242 = 0,275;  

репродуктивний рівень: 0,276 + 0,242 = 0,518; 

продуктивний рівень: 0,519 +  0,242 = 0,761; 

творчий рівень: 0,762 + 0,242 = 1,00. 

5. Визначення значення інтервалу кожного з рівнів та значення балів, 

які їм відповідають (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Визначення інтервалу рівнів сформованості компонентів готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО 

Рівень готовності Інтервал Бали 

Елементарний 0,033 – 0,275 1 – 8 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 9 – 15 

Продуктивний 0,519 – 0,761 16 – 22 

Творчий 0,762 – 1,00 23 – 30 

 

6. Обчислення значення коефіцієнту сформованості компоненту 

готовності для кожного студента шляхом поділу кількості балів, набраних 

студентом, на максимальну кількість балів, набраних досліджуваними, і 

відповідно до таблиці 5.2 визначення рівня сформованості готовності 

майбутніх учителів. 

Сформованість мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти визначалась методом анкетування. З цією метою було розроблено 

анкету (додаток Е), яка складалася з 10 тверджень. Студентам потрібно було 
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прочитати  твердження та вибрати варіант відповіді: «0» – ні; «1» – швидше 

ні, ніж так; «2» – швидше так, ніж ні; «3» – так. 

Після проведення анкетування були отримані такі результати: 6 балів 

набрали 4 студенти, 7 балів – 10 студентів, 8 балів – 18 студентів, 11 балів – 

10 студентів, 13 балів – 12 студентів, 14 балів – 16 студентів, 15 балів – 28 

студентів, 16 балів – 36 студентів, 17 балів – 20 студентів, 20 балів – 17 

студентів, 21 бал – 22 студенти, 22 бали – 9 студентів, 26 балів – 16 студентів 

та 27 балів – 10 студентів. Отже, результати анкетування показали, що 

майбутні учителі хімії набрали від 6-ти до 27-ми балів.  

Результати сформованості мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, одержані на початковому зрізі формувального 

експерименту, представлені в табл. 5.4.  

Таблиця 5.4 

Сформованість мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (початковий зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 32 14,03 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 66 28,94 

Продуктивний 0,519 – 0,761 104 45,61 

Творчий  0,762 – 1,00 26 11,40 

 

Обчислення коефіцієнту сформованості мотивації визначалось окремо 

для кожного студента за формулою: 

                                 
М

Mi
Мі

N

n
К                                      (5.1) 

де КМі – коефіцієнт сформованості мотивації; 

nМі – кількість одержаних кожним студентом балів (і = 1 … 228); 



348 
 

NМ – максимально можлива кількість балів (30 балів). 

Після проведення розрахунків визначено, що мінімальне значення 

коефіцієнту сформованості мотивації становить КМ min = 0,2, а максимальне 

КМ max = 0,9.  

Узагальнення результатів проведених розрахунків показало, що на 

елементарному рівні мотиваційний компонент готовності сформований у 

14,03 % студентів, на репродуктивному – у 28,94 %, на продуктивному – у 

45,61 %, на творчому – у 11,40 %. Наведені результати свідчать, що 

мотиваційний компонент готовності майбутніх учителів є достатньо 

сформованим і у більшості досліджуваних перебуває на продуктивному 

рівні.  

Сформованість змістового компоненту готовності майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

визначалась за результатами тестування. Розроблений нами тест (додаток Ж) 

складався з 30 тестових завдань закритої форми з одним варіантом відповіді. 

Визначення рівня сформованості змістового компоненту здійснювалось за 

кількістю правильних відповідей і вимірювалось за шкалою відношень.  

Після проведення тестування були отримані такі результати: 5 балів 

набрали 15 студентів, 7 балів – 40 студентів, 8 балів – 24 студенти, 9 балів – 

23 студенти, 10 балів – 30 студентів, 11 балів – 42 студенти, 14 балів – 13 

студентів, 15 балів – 19 студентів, 16 балів – 6 студентів, 19 балів – 7 

студентів, 21 бал – 5 студентів та 24 бали – 4 студенти. Отже, результати 

тестування показали, що майбутні учителі хімії правильно виконали від 5-ти 

до 24-ти завдань.  

Визначення інтервалу кожного рівня сформованості змістового 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти виконано за вищезазначеною 

методикою. Результати проведених розрахунків сформованості змістового 

компоненту наведені у таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Сформованість змістового компоненту готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (початковий зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 79 34,64 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 127 55,70 

Продуктивний 0,519 – 0,761 18 7,89 

Творчий  0,762 – 1,00 4 1,75 

 

Аналіз результатів виконаних розрахунків свідчить про досить низький 

рівень знань студентів з методики організації профільного навчання хімії у 

профільній школі: 34,64 % досліджуваних мають елементарний рівень 

сформованості змістового компоненту, 55,70 % – репродуктивний, 7,89 % – 

продуктивний, 1,75 % – творчий рівень.  

Для визначення рівнів сформованості змістового компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО 

було використано вимірювання на основі шкали відношень ‒ відповідно 

обраховано середнє значення – коефіцієнту засвоєння знань. Обчислення 

проведено за формулою, запропонованою А.А. Киверялгом [271, с. 29], яку 

адаптовано до нашого дослідження: 

                                 %100



о

а

І

І
К                                     (5.2) 

де К  – коефіцієнт засвоєння знань; 

 aI – сума кількості правильних відповідей, отриманих усіма 

студентами; 

  оІ – кількість максимально можливих правильних відповідей, які 

можуть отримати всі студенти. 
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За результатами початкового зрізу  aI становила  – 2413, а  оІ – 

6840. Підставивши одержані дані у формулу (5.2) обчислюємо середнє 

значення коефіцієнту засвоєння знань: 

%.27,35%100
6840

2413
К  

Одержані дані свідчать про досить низьке значення коефіцієнту 

засвоєння знань на початок формувального етапу педагогічного 

експерименту, яке відповідає репродуктивному рівню готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО. Виявлений факт ще раз 

доводить необхідність організації спеціально-методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії до зазначеного виду професійної діяльності. 

Сформованість процесуального компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО визначено за 

результатами виконання письмової роботи. Розроблений діагностичний 

інструментарій (додаток З) складався з 6 завдань і передбачав виявлення 

рівня сформованості умінь щодо організації профільного навчання хімії у 

старшій школі. Визначення рівня сформованості процесуального компоненту 

здійснено за порядковою шкалою і оцінювалось 5 балами за кожне виконане 

завдання. Максимальна кількість балів, яку міг набрати студент за виконання 

даної роботи, дорівнює 30. 

Після проведення діагностичної роботи були отримані такі результати: 

4 бали набрали 7 студентів, 5 балів – 12 студентів, 6 балів – 17 студентів,  7 

балів – 27 студентів, 8 балів – 22 студенти, 9 балів – 17 студентів, 10 балів – 

21 студент, 12 балів – 18 студентів, 13 балів – 24 студенти, 15 балів – 32 

студенти, 17 балів – 9 студентів, 18 балів – 8 студентів, 19 балів – 7 студентів, 

21 бал – 5 студентів та 22 бали – 2 студенти. Отже, результати виконання 

контрольної роботи показали, що мінімальна кількість балів за діагностичну 

контрольну роботу, набрана майбутніми учителями хімії, становить 4 бали, а 

максимальна – 22 бали.  
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Результати сформованості процесуального компоненту готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, одержані на початковому зрізі формувального 

експерименту, представлені в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Сформованість процесуального компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (початковий зріз) 

Рівні готовності Інтервал 
Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 85 37,28 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 112 49,12 

Продуктивний 0,519 – 0,761 31 13,59 

Творчий  0,762 – 1,00 0 0 

 

Обчислення коефіцієнту сформованості умінь виконано окремо для 

кожного студента за формулою: 

                                 
П

Пi
Пі

N

n
К                                      (5.3) 

де КПі – коефіцієнт сформованості умінь; 

nПі – кількість одержаних кожним студентом балів (і = 1 … 228);  

NП – максимально можлива кількість балів (30 балів). 

Після виконання відповідних розрахунків з’ясовано, що мінімальне 

значення коефіцієнту сформованості умінь становить КП min = 0,13, а 

максимальне КП max = 0,73.  

Узагальнення результатів виконаних розрахунків свідчить, що на 

елементарному рівні процесуальний компонент готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти сформований у 37,28 % досліджуваних, на репродуктивному – у 

49,12 %, на продуктивному – у 13,59 %, а творчого рівня сформованості 
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процесуального компоненту в досліджуваній вибірці не виявлено. На основі 

аналізу таблиці 5.6 робимо висновок про досить низький рівень 

сформованості процесуального компоненту готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії. 

Сформованість рефлексивного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів загальної середньої освіти 

визначалась за їх самооцінкою методом анкетування. Розроблена нами анкета 

(додаток І) містила 10 запитань, на які студентам потрібно було дати 

відповідь, вибравши свій варіант: «0» – ні; «1» – швидше ні, ніж так; «2» – 

швидше так, ніж ні; «3» – так. 

За результатами проведеного самоаналізу студентів отримано такі 

показники: 6 балів набрали 16 студентів, 7 балів – 29 студентів, 8 балів – 18 

студентів,  9 балів – 16 студентів, 10 балів – 23 студенти, 11 балів – 18 

студентів, 13 балів – 20 студентів, 14 балів – 19 студентів, 15 балів – 12 

студентів, 16 балів – 4 студенти, 17 балів – 9 студентів, 18 балів – 7 студентів, 

20 балів – 11 студентів, 22 бали – 15 студентів, 24 бали – 8 студентів та 25 

балів – 3 студенти. Отже, результати самоаналізу показали, що майбутні 

учителі хімії набрали мінімально 6 балів та максимально – 25 балів.  

Результати сформованості у майбутніх учителів рефлексивного 

компоненту готовності до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО, одержані 

на початковому зрізі формувального експерименту, представлені в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Сформованість рефлексивного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (початковий зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 63 27,63 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 108 47,36 

Продуктивний 0,519 – 0,761 46 20,17 

Творчий  0,762 – 1,00 11 4,82 



353 
 

Проведені розрахунки результатів самооцінки показали, що на 

елементарному рівні рефлексивний компонент готовності сформований у 

27,63 % студентів, на репродуктивному – у 47,36 %, на продуктивному – у 

20,17 %, на творчому – у 4,82 %. Отже, робимо висновок, що у більшості 

студентів сформованість рефлексивного компоненту готовності до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти 

перебуває на елементарному та репродуктивному рівнях. 

Обчислення коефіцієнту сформованості рефлексивних умінь 

визначалось окремо для кожного студента за формулою: 

                                 
Р

Рi
Рі

N

n
К                                      (5.4) 

де КРі – коефіцієнт сформованості рефлексивних умінь; 

nРі – кількість одержаних кожним студентом балів (і = 1 … 228); 

NР – максимально можлива кількість балів (30 балів). 

Після здійснення відповідних розрахунків виявлено, що мінімальне 

значення коефіцієнту сформованості рефлексивних умінь становить КР min = 

0,2, а максимальне КР max = 0,83.  

Таблиця 5.8 

Сформованість компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (початковий зріз) 

Рівні 

сформованості  

готовності 

Компоненти готовності 

Мотивацій-

ний  
Змістовий  

Процесуаль-

ний  

Рефлексив-

ний  

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Елементарний 32 14,03 79 34,64 85 37,28 63 27,63 

Репродуктивний 66 28,94 127 55,70 112 49,12 108 47,36 

Продуктивний 104 45,61 18 7,89 31 13,59 46 20,17 

Творчий 26 11,40 4 1,75 0 0 11 4,82 
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Узагальнивши результати початкового зрізу (таблиця 5.8), можна 

зробити висновок, що у більшості досліджених рівень сформованості 

готовності до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО перебуває на 

репродуктивному рівні, окрім мотиваційного, оскільки більшість 

респондентів проявили продуктивний рівень мотивації.  

Рівень сформованості готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів ЗЗСО за результатами початкового зрізу наочно 

представлені на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7 Сформованість компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (початковий зріз) 

 

Після завершення формувального етапу педагогічного експерименту 

було проведено заключний зріз за аналогічними методиками, що й на 

початку експерименту. 

Сформованість мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти на заключному зрізі визначали методом анкетування.  

Після проведення анкетування нами були отримані такі результати: 7 
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балів набрали 6 студентів, 8 балів – 7 студентів, 9 балів – 2 студенти, 10 балів 

– 1 студент, 11 балів – 4 студенти, 12 балів – 8 студентів, 13 балів – 12 

студентів, 14 балів – 5 студентів, 15 балів – 11 студентів, 16 балів – 6 

студентів, 17 балів – 10 студентів, 18 балів – 22 студенти, 19 балів – 9 

студентів, 20 балів – 19 студентів, 21 бал – 20 студентів, 22 бали – 26 

студентів, 24 бали – 5 студентів, 25 балів – 19 студентів, 26 балів – 9 

студентів, 27 балів – 7 студентів, 28 балів – 12 студентів та 29 балів – 8 

студентів. Отже, результати анкетування показали, що майбутні учителі хімії 

набрали від 7-ти до 29-ми балів.  

Здійснивши відповідні розрахунки за формулою 5.1 з’ясували, що 

мінімальне значення коефіцієнту сформованості мотивації по завершенню 

формувального етапу педагогічного експерименту становить КМ min = 0,23, а 

максимальне КМ max = 0,97.  

Результати сформованості мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО, одержані на 

заключному зрізі формувального експерименту, представлені в табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 

Сформованість мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (заключний зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 13 5,70 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 43 18,85 

Продуктивний 0,519 – 0,761 112 49,12 

Творчий  0,762 – 1,00 60 26,31 

 

Узагальнення результатів проведених розрахунків показали, що на 

елементарному рівні мотиваційний компонент готовності сформований у 

5,70 % студентів, на репродуктивному – у 18,85 %, на продуктивному – у 

49,12 %, на творчому – у 26,31 %. 
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Сформованість змістового компоненту готовності майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО визначалось за результатами 

тестування. Визначення рівня сформованості змістового компоненту 

здійснено за кількістю правильних відповідей і вимірювалось за шкалою 

відношень.  

Після проведення тестування були отримані такі результати: 7 балів 

набрали 4 студенти, 8 балів – 6 студентів, 12 балів – 3 студенти, 14 балів – 7 

студентів,  15 балів – 35 студентів, 20 балів – 14 студентів, 21 бал – 49 

студентів, 22 бали – 55 студентів, 26 балів – 9 студентів, 28 балів – 17 

студентів, 29 балів – 22 студенти та 30 балів – 7 студентів. Отже, результати 

тестування показали, що майбутні учителі хімії виконали правильно від 7-ми 

до 30-ти завдань.  

Результати проведених розрахунків сформованості змістового 

компоненту наведені у таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10 

Сформованість змістового компоненту готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (заключний зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 10 4,38 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 45 19,73 

Продуктивний 0,519 – 0,761 118 51,75 

Творчий  0,762 – 1,00 55 24,12 

 

Аналіз таблиці 5.10 свідчить, що сформованість змістового компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії на 

елементарному рівні виявлено у 4,38 % студентів, на репродуктивному – у 

19,73 %, на продуктивному – у 51,75 %, на творчому – у 24,12 %. Таким 

чином, після завершення формувального етапу педагогічного експерименту у 

більшості студентів сформованість змістового компоненту знаходиться на 
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продуктивному рівні. 

За формулою 5.2 обчислено середній показник коефіцієнту засвоєння 

знань за результатами заключного зрізу формувального етапу експерименту. 

За результатами заключного зрізу  aI становила  – 4812, а  оІ – 6840. 

Підставивши одержані дані у формулу (5.1.) обчислюємо середнє значення 

коефіцієнту засвоєння знань: 

%.35,70%100
6840

4812
К

 
 

Одержані дані свідчать про досить високий показник коефіцієнту 

засвоєння знань по завершенню формувального етапу педагогічного 

експерименту, і він відповідає продуктивному рівню готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО. Виявлений факт 

доводить позитивний вплив розробленої методики на формування змістового 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти.  

Сформованість процесуального компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти визначено за результатами виконання письмової роботи.  

Після проведення діагностичної роботи було отримано такі результати: 

6 балів набрали 5 студентів, 7 балів – 4 студенти, 8 балів – 13 студентів,  9 

балів – 5 студентів, 10 балів – 6 студентів, 12 балів – 11 студентів, 13 балів – 

6 студентів, 14 балів – 14 студентів, 15 балів – 13 студентів, 18 балів – 5 

студентів, 19 балів – 17 студентів, 20 балів – 9 студентів, 21 бал – 28 

студентів, 22 бали – 40 студентів, 24 бали – 7 студентів, 25 балів – 6 

студентів, 26 балів – 16 студентів, 27 бал – 19 студентів та 28 балів – 4 

студенти. Результати свідчать, що майбутні учителі хімії набрали мінімально 

6 балів та максимально – 28 балів.  

Після виконання відповідних розрахунків за формулою 5.3 

встановлено, що мінімальне значення коефіцієнту сформованості умінь по 
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завершенню формувального етапу педагогічного експерименту становить КМ 

min = 0,2, а максимальне КМ max = 0,93.  

Результати сформованості у майбутніх учителів процесуального 

компоненту готовності до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО, одержані 

на заключному зрізі формувального експерименту, представлені в табл. 5.11. 

Таблиця 5.11 

Сформованість процесуального компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (заключний зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 22 9,64 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 55 24,12 

Продуктивний 0,519 – 0,761 99 43,42 

Творчий  0,762 – 1,00 52 22,80 

 

Узагальнення результатів проведених розрахунків показало, що на 

елементарному рівні процесуальний компонент готовності сформований у 

9,64 % досліджуваних, на репродуктивному – у 24,12 %, на продуктивному – 

43,42 %, на творчому – 22,80 %. Отже, як бачимо, по завершенню 

формувального етапу педагогічного експерименту у більшості студентів 

сформованість процесуального компоненту готовності до профільного 

навчання хімії також знаходиться на продуктивному рівні. 

Сформованість рефлексивного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти після проведення педагогічного експерименту визначалась за їх 

самооцінкою методом анкетування.  

За результатами проведеного самоаналізу студентів отримано такі 

показники: 6 балів набрали 2 студенти, 7 балів – 6 студентів, 8 балів – 8 

студентів, 9 балів – 5 студентів, 12 балів – 13 студентів, 13 балів – 11 

студентів, 14 балів – 18 студентів, 15 балів – 16 студентів, 16 балів – 12 
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студентів, 17 балів – 10 студентів, 18 балів – 19 студентів, 19 балів – 18 

студентів, 21 бал – 18 студентів, 22 бали – 28 студентів, 24 бали – 10 

студентів,  25 балів – 8 студентів, 26 балів – 9 студентів, 27 балів – 14 

студентів та 29 балів – 3 студенти. Отже, результати аналізу анкет показали, 

що майбутні учителі хімії набрали мінімально 6 балів та максимально – 29 

балів.  

Після виконання відповідних розрахунків за формулою 5.4. 

встановлено, що мінімальне значення коефіцієнту сформованості рефлексив-

них умінь за самооцінкою по завершенню формувального етапу педагогіч-

ного експерименту становить КМ min = 0,2, а максимальне КМ max = 0,97.  

Проведені розрахунки результатів самооцінки свідчать, що на 

елементарному рівні рефлексивний компонент готовності сформований у 

7,01 % студентів, на репродуктивному – у 27,63 %, на продуктивному – у 

46,05 %, на творчому – у 19,29 %. Результати сформованості рефлексивного 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти, одержані на заключному зрізі 

формувального експерименту, представлені в табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 

Сформованість рефлексивного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (заключний зріз) 

Рівні сформованості 

готовності 
Інтервал 

Усього студентів (228) 

Кількість Відсотки 

Елементарний 0,033 – 0,275 16 7,01 

Репродуктивний 0,276 – 0,518 63 27,63 

Продуктивний 0,519 – 0,761 105 46,05 

Творчий  0,762 – 1,00 44 19,29 

 

Узагальнення результатів заключного зрізу формувального етапу 

експерименту (таблиця 5.13) дозволяє зробити висновок, що у більшості 

досліджених рівень сформованості готовності майбутніх учителів до 
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профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти за усіма 

компонентами перебуває на продуктивному рівні.  

Таблиця 5.13 

Сформованість компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (заключний зріз) 

Рівні 

сформованості  

готовності 

Компоненти готовності 

Мотивацій-

ний  
Змістовий  

Процесуаль-

ний  

Рефлексив-

ний  

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Елементарний 13 5,70 10 4,38 22 9,64 16 7,01 

Репродуктивний 43 18,85 45 19,73 55 24,12 63 27,63 

Продуктивний 112 49,12 118 51,75 99 43,42 105 46,05 

Творчий 60 26,31 55 24,12 52 22,80 44 19,29 

 

Рівень сформованості готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів ЗЗСО за результатами заключного зрізу формувального 

етапу експерименту наочно представлені на рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8 Сформованість компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО (заключний зріз) 
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Результати заключного зрізу свідчать про позитивну динаміку 

сформованості усіх компонентів готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Вдамося до аналізу одержаних даних заключного зрізу у порівнянні їх 

із зрізом, проведеним на початку формувального етапу експерименту. 

Аналіз рівня сформованості мотиваційного компоненту свідчить про 

зменшення кількості студентів з елементарним та репродуктивним рівнями 

готовності відповідно на 8,33 % та 10,09 %, а також про зростання кількості 

студентів з продуктивним та творчим рівнями готовності відповідно на 

3,51 % та 14,91 %. Порівняльні результати сформованості мотиваційного 

компоненту готовності представлені у табл. 5.14. та наочно відображені на 

гістограмі (рис. 5.9). 

Таблиця 5.14 

Порівняння результатів сформованості мотиваційного компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

ЗЗСО (початковий і заключний зрізи) 

Рівні сформованості 

готовності 

Початковий зріз Заключний зріз 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Елементарний 32 14,03 13 5,70 

Репродуктивний 66 28,94 43 18,85 

Продуктивний 104 45,61 112 49,12 

Творчий 26 11,40 60 26,31 

 

Позитивні зміни спостерігаються також у формуванні змістового 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

учнів ЗЗСО. По завершенню формувального етапу педагогічного 

експерименту кількість студентів з елементарним та репродуктивним рівнем 

зменшилась відповідно на 30,26 % та 35,97 %, а кількість студентів з 

продуктивним і творчим рівнем сформованості змістового компоненту 

відповідно збільшилась на 43,86 % та 22,37 %. Порівняльні результати 
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сформованості змістового компоненту готовності представлені у табл. 5.15 та 

наочно відображені на гістограмі (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.9 Сформованість мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО  

(початковий і заключний зрізи) 

 

Таблиця 5.15 

Порівняння результатів сформованості змістового компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

ЗЗСО (початковий і заключний зрізи) 

Рівні сформованості 

готовності 

Початковий зріз Заключний зріз 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Елементарний 79 34,64 10 4,38 

Репродуктивний 127 55,70 45 19,73 

Продуктивний 18 7,89 118 51,75 

Творчий 4 1,75 55 24,12 
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Рис. 5.10 Сформованість змістового компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО  

(початковий і заключний зрізи) 

 

Порівняння сформованості процесуального компоненту готовності 

майбутніх учителів (табл. 5.16 та рис. 5.11) свідчить про зменшення кількості 

студентів з елементарним (27,64 %) і репродуктивним (25 %) рівнями та 

збільшення кількості досліджуваних з продуктивним (29,83 %) та творчим 

(22,80 %) рівнями.  

Таблиця 5.16 

Порівняння результатів сформованості процесуального компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

ЗЗСО (попередній і заключний зрізи) 

Рівні сформованості 

готовності 

Початковий зріз Заключний зріз 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Елементарний 85 37,28 22 9,64 

Репродуктивний 112 49,12 55 24,12 

Продуктивний 31 13,59 99 43,42 

Творчий 0 0 52 22,80 
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Рис. 5.11 Сформованість процесуального компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО  

(початковий і заключний зрізи) 

 

Спостерігаються також позитивні зміни  сформованості рефлексивного 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії за 

результатами початкового та заключного зрізів (табл. 5.17).  

Таблиця 5.17 

Порівняння результатів сформованості рефлексивного компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

ЗЗСО (початковий і заключний зрізи) 

Рівні сформованості 

готовності 

Початковий зріз Заключний зріз 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Елементарний 63 27,63 16 7,01 

Репродуктивний 108 47,36 63 27,63 

Продуктивний 46 20,17 105 46,05 

Творчий 11 4,82 44 19,29 

 

Наведені у таблиці 5.16 дані сформованості рефлексивного компоненту 

готовності ілюструє гістограма (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12 Сформованість рефлексивного компоненту готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО  

(початковий і заключний зрізи) 

 

Аналізуючи одержані результати сформованості рефлексивного 

компоненту готовності майбутніх учителів хімії за матеріалами початкового 

та заключного зрізів (табл. 5.16), робимо висновок про значне зменшення 

кількості студентів з елементарним (на 20,63 %) та репродуктивним (на 

19,73 %) рівнями та про збільшення кількості досліджуваних з продуктивним 

(на 25,88 %) та творчим (на 14,47 %) рівнями. 

Отже, одержані на формувальному етапі педагогічного експерименту 

дані свідчать про позитивну динаміку змін рівнів готовності майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти, що 

відбулись завдяки використанню розробленої методичної системи підготовки 

студентів до зазначеного виду діяльності. Порівняння даних табл. 5.8 та табл. 

5.13 дають підставу для висновку, що рівень сформованості у майбутніх 

учителів готовності до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО за кожним із 

компонентів зазнав істотних змін. Простежується виразна тенденція до 

зменшення частки студентів, чия готовність до профільного навчання хімії 
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перебувала на елементарному та репродуктивному рівнях, і до зростання 

частки здобувачів вищої освіти, у яких ця особистісна характеристика 

досягла продуктивного та творчого рівнів сформованості. 

Одержані в ході формувального етапу педагогічного експерименту 

результати було перевірено на міру їх випадковості за кожним із компонентів 

готовності. Для порівняння використовувались результати початкового та 

заключного зрізів. Оскільки з’ясування рівня сформованості змістового 

компоненту готовності визначалось за результатами виконання тестових 

завдань і вимірювалось за шкалою відношень, то статистичну перевірку 

одержаних результатів було здійснено за критерієм Крамера-Уелча, а для 

даних, які вимірювались за порядковою шкалою (мотиваційний, 

процесуальний та рефлексивний компоненти) було застосовано критерій 

однорідності χ2 (критерій Пірсона).  

З метою виявлення збігу або розбіжності характеристик досліджуваних 

груп студентів було порівняно нульову та альтернативну гіпотези. Нульовою 

визначена гіпотеза, за якою розбіжності у характеристиках груп відсутні, а 

альтернативною – гіпотеза значимості розбіжностей. Рівень значимості 

становив 0,05, тобто за припущення, що вірогідність помилки не перевищує 

5 %. 

Емпіричне значення критерію Крамера-Уелча розраховувалось для 

визначення достовірності результатів формування змістового компонента 

готовності на основі інформації про об’єм вибірок, середні значення та 

дисперсії вибірок [330, с. 46] за формулою: 

         .
yx

емп
DNDM

yxNM
Т




                                      (5.5) 

де M і N – величини вибірки (кількість студентів на початковому і 

заключному зрізах педагогічного експерименту, M= N); 

x і y – показники вибірки (кількість правильно виконаних завдань на 

початковому і заключному зрізах педагогічного експерименту відповідно);   
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х і у  – середні значення змінної на початковому і заключному зрізах 

педагогічного експерименту відповідно;   

Dx і Dy – вибіркові дисперсії завдань на початковому і заключному 

зрізах педагогічного експерименту відповідно. 

Середнє значення х  вибірки N – середнє арифметичне значення 

показників вибірки {xi}i = 1…N  – було розраховано за формулою: 
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Аналогічно визначалось середнє значення у  вибірки М. 

Вибіркову дисперсію обчислено за формулою: 
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Розрахунок Dy здійснено аналогічно. 

Визначення достовірності збігу та розбіжності характеристик вибірок 

для експериментальних даних з використанням критерію Крамера-Уелча 

здійснювалось за таким алгоритмом: 

1. Обчислення середніх значень  х і у вибірок N і M: 
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2. Обчислення дисперсії Dx і дисперсії Dy вибірок N і M: 
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3. Обчислення Т емп – емпіричного значення критерію Крамера-

Уелча за формулою (5.5). 


.246,5

6767,471228995,1260228
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4. Порівняння Т емп   з критичним значенням Т 0,05  = 1,96. 

Критичне значення Т 0,05  за критерієм Крамера-Уелча становить 1,96, а 

значення критерію за обчисленими експериментальними даними становить 

Т емп = 5,246. Оскільки емпіричне значення критерію більше критичного (Т емп 

= 5,246 > 1,96), це свідчить про достовірність розбіжностей даних на рівні 

95 %. Отже, робимо висновок, що нульова гіпотеза, згідно якої одержані у 

формувальному етапі експерименту результати за змістовим компонентом 

готовності є випадковими, виявилась неправильною, а, отже, результати 

дослідження є закономірними. 

Оскільки показники сформованості мотиваційного, процесуального та 

рефлексивного компонентів вимірювались за порядковою шкалою, для 

перевірки випадковості даних компонентів на початку і по завершенню 

формувального етапу педагогічного експерименту застосовано критерій 

однорідності χ2 (критерій Пірсона), який обчислено за формулою: 
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MN                      (5.8) 

де N – кількість студентів, які брали участь на початку  формувального 

етапу педагогічного експерименту (початковий зріз),  

М – кількість студентів, які брали участь по завершенню 

формувального  етапу педагогічного експерименту (заключний зріз),  

n – кількість студентів, які виявили певний рівень готовності на 
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початок формувального етапу педагогічного експерименту,  

m – кількість студентів, які виявили певний рівень готовності по 

завершенню формувального етапу педагогічного експерименту, 

L – рівні готовності (у нашому дослідженні L = 4 – елементарний, 

репродуктивний, продуктивний і творчий рівні). 

Визначення достовірності збігу та розбіжності характеристик вибірок 

для експериментальних даних з використанням критерію χ2 (критерій 

Пірсона) здійснено за таким алгоритмом: 

1. Обчислення значення χ2
емп – емпіричного значення критерію 

однорідності за формулою (5.8) для вибірок, що порівнювались. 

2. Висновок на основі співставлення одержаних даних з критичним 

значенням χ2
0,05 [330, с. 52]. 

Розрахунок критерію однорідності щодо сформованості мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

здійснено за такими параметрами вибірок: початковий зріз N = 228, nм1 = 32,  

nм2 = 66, nм3 = 104, nм4 = 26; заключний зріз М = 228,   mм1 =  13,  mм2 = 43, 

mм3 = 112, mм4 = 60 (індексом  «м»  – nм,  mм – позначено дані в обчисленні 

мотиваційного компоненту готовності) . 

Підставивши дані у формулу (5.8.) одержали: 
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= 228 ∙ 228 ∙ 0,0005119573 = 26,6136. 

Оскільки у нашому дослідженні виділено чотири рівні готовності 

(L=4), критичні значення критерію однорідності порівнювались зі значенням 

L – 1 = 3, яке становить 
2

05,0 = 7,82: 

2

05,0  < 
2

емп  (7,82 < 26,6136). 
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Внаслідок того, що 
2

05,0  < 
2

емп , тобто емпіричне значення критерію 

однорідності більше, ніж критичне значення даного критерію, робимо 

висновок, що достовірність розбіжностей характеристик вибірок за  

сформованістю мотиваційного компоненту готовності становить 95 %. Отже, 

результати дослідження – закономірні.  

Розрахунок критерію однорідності щодо сформованості 

процесуального компоненту готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії здійснено за такими параметрами вибірок: початковий зріз N 

= 228, nп1 = 85,  nп2 = 112, nп3 = 31, nп4 = 0; заключний зріз М = 228,   mп1 =  

22,  mп2 = 55, mп3 = 99, mп4 = 52 (індексом  «п»  – nп ,  mп – позначено дані в 

обчисленні процесуального компоненту готовності) . 

Підставивши дані у формулу (5.8) одержали: 
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= 228 ∙ 228 ∙ 0,0027723488 = 144,12. 

Порівнюємо критичні значення критерію однорідності (
2

05,0 = 7,82) з 

емпіричним, яке становить 
2

емп = 144,12: 

2

05,0  < 
2

емп  (7,82 < 144,12). 

Оскільки емпіричне значення критерію однорідності більше за 

критичне його значення, зроблено висновок, що достовірність розбіжностей 

характеристик вибірок за процесуальним компонентом готовності становить  

95 %, а результати дослідження є закономірні.  

Розрахунок критерію однорідності щодо сформованості рефлексивного 

компоненту готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії 

здійснено за такими параметрами вибірок: початковий зріз N = 228, nр1 = 63,  
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nр2 = 108, nр3 = 46, nр4 = 11; заключний зріз М = 228,   mр1 =  16,  mр2 = 63, mр3 

= 105, mр4 = 44 (індексом  «р»  – nр,  mр – позначено дані в обчисленні 

процесуального компоненту готовності) . 

Підставивши дані у формулу (5.8.) одержали: 
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= 228 ∙ 228 ∙ 0,0015900491 = 82,657. 

Порівнюємо критичні значення критерію однорідності (
2

05,0 = 7,82) з 

емпіричним, яке становить 
2

емп = 82,657: 

2

05,0  < 
2

емп  (7,82 < 82,657). 

Внаслідок того, що 
2

05,0  < 
2

емп , тобто емпіричне значення критерію 

однорідності більше, ніж критичне значення даного критерію, зроблено 

робимо висновок, що достовірність розбіжностей характеристик вибірок за  

сформованістю рефлексивного компоненту готовності становить 95 %.  

Отримані статистичні дані за усіма компонентами готовності доводять, 

що результати дослідження є достовірними й закономірними, а педагогічний 

ефект змін формувального етапу експерименту обумовлений використанням 

розробленої методичної системи підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту  

доводять результативність методичної системи, обґрунтованої у дослідженні, 

і створеного навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої 

освіти. 
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Висновки до п’ятого розділу 

Дослідно-експериментальна робота з підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії складалася з трьох етапів: теоретико-

аналітичного, експериментально-дослідного та підсумково-узагальнюючого. 

Експериментально-дослідний етап передбачав проведення констатувального, 

пошукового та формувального етапів педагогічного експерименту. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту показав недостатній 

рівень результативності традиційної системи методичної підготовки та її 

невідповідність сучасним вимогам і довів необхідність проведення 

цілеспрямованої спеціальної підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Переважна 

більшість учителів і студентів не в повній мірі розуміють сутність 

профільного навчання хімії та вважають себе недостатньо підготовленими до 

реалізації даного виду професійної діяльності. Аналіз змісту підготовки 

майбутніх учителів, засвідчив, що у більшості педагогічних закладів вищої 

освіти не передбачається спеціально-методичної підготовки студентів до 

профільного навчання хімії у старшій школі. Тому результати проведеного 

констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчили актуальність 

досліджуваної проблеми та доцільність її теоретико-методичної розробки. 

Пошуковий етап педагогічного експерименту дав можливість 

апробувати розроблену методичну систему підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти,  

здійснити корекцію відібраного змісту методичної підготовки та 

удосконалити навчально-методичне забезпечення (навчальні програми, 

навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, електронні 

навчально-методичні комплекси тощо). 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

експериментальну перевірку розробленої методичної системи підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії в умовах реального 

освітнього процесу. Результати формувального експерименту засвідчили 
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позитивний педагогічний вплив експериментального навчання на 

формування готовності майбутніх учителів хімії до профільного навчання 

хімії учнів закладів загальної середньої освіти за усіма її компонентами 

(мотиваційним, змістовим, процесуальним, рефлексивним) та збільшення 

кількості студентів з продуктивним і творчим рівнем готовності. Статистична 

обробка одержаних експериментальних даних з використанням критерію 

Крамера-Уелча та критерію однорідності χ2 (критерій Пірсона) підтвердили 

достовірність та суттєву відмінність у рівнях готовності майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії на початку та по завершенню формувального 

етапу педагогічного експерименту.  

Основні результати розділу розкриті у таких публікаціях автора [99, 

100]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення актуальної проблеми теорії і методики навчання хімії – 

забезпечення профільної хімічної освіти кваліфікованими педагогічними 

працівниками – шляхом обґрунтування методичної системи й розроблення 

навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. 

Результати дослідження уможливили вирішення виявлених у дослідженні 

суперечностей і формулювання висновків. 

1. На законодавчому рівні освітні пріоритети України спрямовані в бік 

профільного навчання учнів закладів загальної середньої освіти – визначено, 

що старша школа має бути профільною. Відповідно до цього, середня освіта 

потребує кваліфікованих педагогічних працівників, які зможуть забезпечити 

проектування та реалізацію освітнього процесу з хімії на різних рівнях 

засвоєння змісту навчального предмету та з урахуванням психофізіологічних 

особливостей учнів. 

Профільне навчання у старшій школі передбачає реалізацію 

диференційованого підходу, що має враховувати освітні потреби та здібності 

учнів, і сучасний учитель повинен бути готовим до забезпечення змін у 

цілях, змісті та структурній організації освітнього процесу. Аналіз структури 

та змісту хімічної компоненти освітньої галузі «Природознавство» у старшій 

школі показав, що інваріантна складова курсу хімії визначається Державним 

стандартом та реалізується на різних рівнях його засвоєння – стандарту, 

академічному, профільному та поглибленому (2010 – 2017 р.р.), базовому, 

профільному і поглибленому (починаючи з 2018-2019 н.р.). Варіативна 

складова має реалізуватися за рахунок курсів за вибором, факультативів та 

спецкурсів з хімії. Відтак, майбутній учитель повинен володіти не тільки 

змістом інваріантної предметної складової, але й методикою реалізації 

варіативної компоненти профільного навчання і технологією створення 
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авторських програм курсів за вибором з хімії. Таким чином підтверджено, що 

запровадження профільного навчання у закладах середньої освіти є однією з 

актуальних педагогічних проблем і потребує наукового обґрунтування 

підготовки вчителів до його здійснення. 

2. В ході вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки 

майбутніх учителів хімії встановлено, що ця проблема знаходить своє 

відображення в педагогічній науці і достатньо широко представлена у 

дисертаційних роботах. Однак, підготовка майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти не отримала 

належного розв’язання у вітчизняних наукових дослідженнях. Дослідження 

зарубіжних науковців стосуються лише підготовки майбутніх учителів хімії 

до організації навчальної діяльності обдарованих учнів профільної школи та 

учнів класів гуманітарного профілю. 

Аналіз досвіду підготовки майбутніх учителів хімії в європейських 

країнах показав, що методична підготовка відбувається на другому 

(магістерському) рівні вищої світи і в основному передбачає формування 

загально-методичних знань та умінь студентів. 

3. Процес здійснення профільної середньої освіти потребує від учителя 

хімії готовності до профільного навчання учнів закладів загальної середньої 

освіти. На підставі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

авторів, мети і завдань профільного навчання хімії у дослідженні 

сформульовано наступне визначення: готовність майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії – це складне, інтегроване структурне утворення 

особистості, що включає фундаментальні хімічні, психолого-педагогічні, 

методичні знання, уміння та навички, сукупність переконань, мотивів і 

потреб, емоційно-вольових якостей, які необхідні для навчання хімії учнів 

старшої профільної школи. 

Готовність майбутнього вчителя до профільного навчання хімії 

характеризується єдністю та взаємозв’язком мотиваційного, змістового, 

процесуального і рефлексивного компонентів. У межах кожного з 
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компонентів виділено рівні їх сформованості: елементарний (найнижчий), 

репродуктивний, продуктивний та творчий (найвищий). 

Критеріями сформованості готовності майбутнього вчителя до 

досліджуваного виду діяльності обрано: рівень мотивації до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти; повноту знань з 

методики навчання хімії у старшій профільній школі; здатність (уміння та 

навички) студентів до організації навчальної діяльності з хімії учнів старшої 

профільної школи з урахуванням профілю їх навчання; здатність до 

самоаналізу власних дій щодо організації профільного навчання хімії учнів 

закладів середньої освіти. 

4. Обґрунтовані теоретичні положення підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів закладів середньої освіти розкрито в 

концепції, яка складається із загальних положень, мети, передумов, 

поняттєво-категоріального апарату, теоретико-методологічної основи, ядра 

концепції, змістово-смислового наповнення, характеристики меж її 

поширення та застосування. 

Визначено методологічні підходи (системний, аксіологічний, 

акмеологічний, діяльнісний, інтегративний, компетентнісний, особистісно 

орієнтований) та принципи підготовки майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Принципи 

диференційовано на загальнодидактичні (системності, систематичності і 

послідовності, науковості, свідомості й активності, доступності, зв’язку 

теорії з практикою, наочності, індивідуалізації навчання, міцного засвоєння 

знань, умінь і навичок) і конкретно-методичні (інтегративності, 

варіативності, наступності, професійної спрямованості, бінарності, 

рефлексивності, інноваційності, компетентнісної спрямованості, єдності 

навчальної та наукової діяльності).  

5. Результати дослідження доводять, що важливим кроком до 

реалізації профільної середньої освіти може стати імплементація в освітній 

процес закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку учителів хімії, 



377 
 

обґрунтованої у дослідженні та експериментально перевіреної методичної 

системи підготовки майбутнього вчителя до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти. Методичну систему підготовки 

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів загальної 

середньої освіти, що розкриває змістово-смислове наповнення концепції, 

трактуємо як цілісну, динамічну структуру взаємопов’язаних елементів 

освітнього процесу (мети, змісту, засобів, методів, форм організації навчання 

і навчальної діяльності, контролю знань студентів, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача та здобувачів вищої освіти), що спрямовані на 

формування в майбутніх учителів готовності до професійної діяльності у 

старшій профільній школі, їх здатності до самоосвіти і професійного 

вдосконалення, та утворюють систему, представлену цільовим, 

мотиваційним, змістовим, процесуальним та результативно-оцінювальним 

складниками. 

6. Здобуло підтвердження припущення, що успішне формування 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти потребує якісно нового навчально-методичного 

забезпечення. Розроблено навчально-методичні комплекти та електронні 

навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі» та «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи». 

7. Проведений педагогічний експеримент засвідчує позитивну 

динаміку формування готовності майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти. Після завершення 

формувального етапу педагогічного експерименту спостерігалось зменшення 

кількості досліджуваних з елементарним та репродуктивним рівнями 

сформованості компонентів готовності до профільного навчання хімії та 

збільшення кількості студентів з продуктивним та творчим рівнями 

(відповідно на 3,51% та 14,91% за мотиваційним, на 43,86% та 22,37% за 

змістовим, на 29,83% та 22,80% за процесуальним, на 25,88% і 14,47% за 
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рефлексивним компонентами). 

Результати педагогічного експерименту довели доцільність і 

педагогічну ефективність обґрунтованої у дослідженні методичної системи 

підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти та необхідність її впровадження в освітній процес 

закладів вищої педагогічної освіти з метою підвищення якості підготовки 

майбутніх учителів до професійної діяльності в профільній школі.  

Одержані основні результати дослідження дають підстави 

рекомендувати:  

на всеукраїнському рівні – розробникам Державних стандартів вищої 

освіти та освітніх програм зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка включити до переліку фахових 

компетентностей компетентності та результати навчання, які визначають 

готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів закладів 

загальної середньої освіти; 

на університетському рівні – під час розроблення навчальних планів 

спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка розширювати перелік обов’язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки включенням навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у 

старшій профільній школі», а вибіркову частину доповнювати дисципліною 

за вибором «Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів 

основної школи» з метою забезпечення цілеспрямованої підготовки студентів 

до професійної діяльності в умовах профільної середньої освіти. У 

методичній  підготовці студентів використовувати методи і засоби, які вони 

зможуть застосовувати, працюючи в старшій профільній школі; 

на особистісному рівні – науково-педагогічним працівникам усіляко 

мотивувати підготовку студентів до професійної діяльності в умовах старшої 

профільної школи, а здобувачам вищої освіти в особистісній освітній 

траєкторії акцентувати увагу на підготовці до профільного навчання хімії 

учнів закладів загальної середньої освіти. 
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Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми професійної 

підготовки майбутніх учителів хімії. Перспективу подальших наукових 

пошуків вбачаємо в обґрунтуванні та створенні освітнього середовища 

дистанційної підготовки (перепідготовки) вчителів хімії до реалізації завдань 

профільної середньої освіти, в розробленні теоретико-методичних засад 

підготовки майбутніх учителів хімії до викладання інтегрованого курсу 

«Природничі науки» та створенні діагностичного інструментарію 

вимірювання методичної компетентності майбутніх учителів хімії. 
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Додаток А 

Аналіз курсів за вибором з хімії  

для допрофільної підготовки та профільного навчання 

 

Факультативний курс «Хімія в побуті» [215] (автор О. Замулко) 

призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми 

розрахований на 34 години та ґрунтується на знаннях, набутих на уроках 

хімії, фізики, математики, природознавства, біології, основ здоров’я.  

Основна мета курсу полягає у забезпеченні поглиблення та розширення 

знань школярів про практичне застосування неорганічних речовин у 

повсякденному житті людини для формування екологічного стилю мислення 

та поведінки, набуття навичок самоосвіти. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 розвиток особистості учня, його навчально-пізнавальних 

інтересів на основі засвоєння знань про практичне застосування неорганічних 

речовин у побуті; 

 розкриття фізіологічного значення хімічних елементів та їх 

найважливіших неорганічних сполук у забезпеченні здоров’я, добробуту 

людини; 

 розвиток уявлення про технологічне застосування законів хімії, її 

гуманістичну спрямованість і розуміння суспільної потреби у необхідності 

подальшого розвитку хімічної науки і промисловості для розвитку 

суспільного господарства та забезпечення добробуту людини; 

 створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, 

формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної 

діяльності; 

 формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його 

екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті 

та на виробництві. 

Зміст курсу складають дев’ять розділів, що передбачають вивчення 

таких тем:  «Правила безпеки при роботі в хімічному кабінеті. Отруєння 

побутовими хімічними речовинами. Класифікація побутових хімікатів», 

«Прості речовини», «Оксиди», «Основи», «Кислоти», «Солі», «Мінеральні 

добрива», «Будівельні матеріали», «Основні неорганічні побутові 

забруднювачі».  

Під час організації пізнавальної діяльності учнів передбачається 

використання демонстрацій, лабораторних, практичних робіт - тому 

програмою передбачено повторення основних правил безпеки при роботі в 

кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 

Факультативний курс «Кроки до хімії» [106] (автори В. Бондар, 

І. Максимов) розрахований для учнів 9 класу закладів середньої освіти. На 

вивчення курсу відводиться 12 годин. 

Основною метою курсу є ознайомлення учнів з хімічними науками, 

спрямованість на професійну діяльність з використанням знань з хімії. Згідно 
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з Концепцією профільного навчання у старшій школі, основною метою 

допрофільної підготовки школярів є вибір ними напрямку профільного 

навчання в старшій школі.  

Вивчення факультативного курсу спрямоване на виконання таких 

завдань: 

- зацікавлення учнів предметом і підвищення інтересу до вивчення 

хімії; 

-  формування цілісного наукового світогляду; 

- формування особистості, яка вільно орієнтується в сучасному 

інформаційному просторі; 

- інтеграція знань з хімії з знаннями з інших природничих наук; 

- формування ключових життєвих компетентностей. 

Зміст курсу «Кроки до хімії» передбачає вивчення таких тем: «Місце 

хімії серед природничих наук. Етапи розвитку хімії. Взаємозв’язок хімії з 

іншими науками», «Робота з хімічною літературою: довідкова, науково-

популярна, енциклопедії», «Розділи хімії», «Аналітична хімія як наука про 

методи визначення хімічного складу речовин», «Агрохімія», «Лауреати 

Нобелівської премії з хімії», «Історія відкриття деяких хімічних елементів», 

«Вода – головна речовина на планеті», «Рослини – хімічні індикатори», 

«Хімічний склад організму людини», «Алотропія хімічних елементів».  

Основними формами й методами навчання є лекції, евристичні бесіди, 

самостійна робота з додатковою літературою, Інтернет-ресурсами, ла-

бораторні досліди, практичні роботи, тестування. 

Факультативний курс «Розрахунки з розчинами» [434] (автор 

І. Стеценко) призначений для учнів 9 класів закладів середньої освіти.  

Навчальна програма курсу розрахована на 10 годин. 

Мета факультативного курсу:  систематизувати та поглибити знання 

учнів про розчини, про суть процесу розчинення, формувати в учнів 

засобами навчального предмету ключові компетентності, розвивати логічне 

мислення та допомогти з вибором профілю навчання в старшій школі; 

забезпечити профільну прикладну і початкову професійну спеціалізацію на-

вчання. Під час вивчення даного навчального матеріалу в учнів формуються 

ключові уявлення про професії, пов’язані з хімією.  

Вивчення факультативного курсу спрямоване на виконання таких 

завдань: 

 розвиток особистості учня, його навчально-пізнавальних 

інтересів на основі засвоєння знань про практичне застосування речовин; 

розвиток його природних задатків, інтелекту, пам’яті, здатності до 

самоосвіти; 

 розкриття фізіологічного значення розчинів та формування в 

учнів вмінь розв’язувати задачі на приготування розчинів, що є основою за-

безпечення здоров’я та добробуту людини; 

 розвиток  уявлення про технологічне застосування законів хімії, її 

гуманістичну спрямованість і розуміння суспільної потреби в необхідності 
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подальшого розвитку хімічної науки й промисловості для розвитку 

суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини; 

 створення  умов для самовизначення й саморозвитку особистості, 

формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної 

діяльності; 

 формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його 

екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті 

та на виробництві. 

Зміст курсу передбачає вивчення теми «Розрахунки з розчинами», яка 

містить матеріал про види розчинів, способи вираження концентрації 

розчинів, вплив розчинів на людину та навколишнє середовище. Окрему 

увагу приділено розрахункам, пов’язаним із використанням понять «розчин», 

«масова частка розчиненої речовини», «молярна концентрація», «правило 

«хреста». Вивчення матеріалу ґрунтується на знаннях, набутих на уроках 

фізики, математики, біології, хімії.  

Курсом передбачено виконання багатьох демонстрацій, лабораторних 

дослідів і практичних робіт, що сприяє формуванню в учнів практичних 

навичок застосування хімічних знань. 

Факультативний курс «У світі окисно-відновних реакцій» [435] (автор 

І. Стеценко) призначений для допрофільної підготовки учнів 9 класу закладів 

середньої освіти, розрахований на 9 годин і ґрунтується на знаннях, набутих 

на уроках фізики, математики, біології, хімії. 

Мета курсу полягає в тому, щоб систематизувати та поглибити знання 

учнів про окисно-відновні реакції, детальніше розглянути суть процесів 

окиснення-відновлення, сприяти формуванню ключових компетентностей в 

учнів. Він сприятиме розвиткові в учнів логічною мислення, вибору профілю 

навчання в старшій школі. 

Одним з основних завдань курсу є осмислене використання учнями 

знань, формулювання ними оцінних суджень, виявлення власного ставлення 

до різних життєвих ситуацій, уміння використовувати знання зі споріднених 

предметів. 

Саморозвитку і самоосвіті учнів сприятиме робота вчителя, спрямована 

на формування у школярів умінь та навичок роботи з різними джерелами 

інформації, ведення дослідницько-пошукової діяльності. 

Зміст курсу «У світі окисно-відновних реакцій» передбачає вивчення 

таких тем: «Типи хімічних реакцій», «Ступінь окиснення. Визначення 

ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. 

Складання формул бінарних сполук», «Реакції зі зміною ступенів окиснення 

атомів елементів», «Окисники. Відновники. Окисно-відновні реакції. Метод 

електронного балансу», «Класифікація окисно-відновних реакцій», 

«Значення окисно-відновних реакцій у природі, техніці та житті людини». 

Програма факультативного курсу ґрунтується на використанні 

демонстрацій, лабораторних і практичних робіт. Організації навчання хімії 

сприятиме використання перевірених шкільною практикою лекційно-
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семінарської системи, групової роботи, проблемного навчання, методу 

проектів, дидактичних ігор. 

Факультативний курс «Хімія живих організмів» [436] (автор 

І. Стеценко) призначений для учнів 9 класів закладів середньої освіти. Зміст 

курсу розрахований на 10 годин. 

Метою цього курсу хімії є формування ключових компетентностей 

школярів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, 

розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного 

стилю мислення і поведінки, виховання громадянина демократичного 

суспільства. 

Вивчення курсу спрямоване на виконання таких завдань: 

 розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, 

здатності до самоосвіти; 

 формування наукового світогляду учня на основі засвоєння 

системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й 

теорії, методи наукового пізнання в хімії; 

 формування життєвої й соціальної компетентностей учня, його 

екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті 

та на виробництві; 

 розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та 

забезпеченні добробуту людей. 

Зміст курсу «Хімія живих організмів» передбачає вивчення таких тем: 

«Основні класи оксигеновмісних органічних сполук: жири, вуглеводи, 

амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти. Склад, значення для живих 

організмів», «Жири. Будова, властивості, добування, застосування. Функції 

та перетворення в організмі людини», «Вуглеводи. Моно-, ди- та 

полісахариди. Будова, властивості, значення», «Амінокислоти, пептиди, 

білки, склад їх молекул. Хімічні властивості амінокислот, їх амфотерність. 

Склад, будова властивості, перетворення білків у живих організмах», 

«Нуклеїнові кислоти: ДНК, РНК. Піримідинові і пуринові  основи. 

Компліментарність основ і будова ДНК. Роль нуклеїнових кислот у 

життєдіяльності організмів», «Низькомолекулярні біорегулятори. Їх дія на 

живі організми».  

Теоретичний зміст курсу передбачає ознайомлення з органічними 

речовинами, що є життєво необхідними для живих організмів, вивчення 

вуглеводів, жирів, амінокислот, білків та нуклеїнових кислот. У курсі хімії 

загальноосвітньої школи приділяється велика увага вивченню даних питань, 

проте матеріал пропонованого курсу може суттєво допомогти учням 

створити цілісне уявлення про біохімічні процеси, що перебігають у живих 

організмах за участю жирів, білків, вуглеводів та нуклеїнових кислот. 

Для формування в учнів практичних навичок застосування хімічних 

знань передбачено виконання демонстрацій, лабораторних дослідів і 

практичних робіт. Зміст факультативного курсу відображає сучасні 

досягнення хімічної науки, має міжпредметні зв’язки. 
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Курс за вибором «Хімічні елементи в організмі людини» [190] (автори 

Г. Дубковецька, Т. Марчук)  розроблений для учнів 8-х класів закладів 

середньої освіти з орієнтацією на природничий профіль навчання. Навчальна 

програма курсу розрахована на 17 годин.  

Основною метою даного курсу є створення орієнтаційної та 

мотиваційної основи для свідомого вибору школярами природничого 

профілю навчання у старшій школі. 

Завдання курсу: 

 розвиток наукового світогляду учнів: формування 

інтелектуальних вмінь аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, обґрунтовувати думки, на основі міжпредметних зв’язків 

з біологією, надати додаткові знання про найважливіші хімічні елементи та їх 

роль у живих організмах і організмі людини; 

 розвиток екологічної культури, пропаганда здорового способу 

життя. 

Зміст курсу «Хімічні елементи в організмі» передбачає вивчення таких 

тем: «Біоелементи. Загальний огляд біологічних елементів», «Макро- і мікро- 

неметалічні елементи», «Кисень – газ, що підтримує життя», «Гідроген і його 

роль у живій природі», «Сульфур – хімічний елемент, що входить до складу 

білків живих організмів», «Нітроген і життя – поняття нероздільні», 

«Біологічна роль Нітрогену і навколишнє середовище», «Фосфор – елемент 

життя і думки», «Карбон – «цар» живої природи», «Селен – елемент 

молодості», «Йод – диригент роботи людського організму», Флуор, його роль 

в організмі людини», «Макро- і мікро-металічні елементи. Біоелементи 

Натрій і Калій», «Біоелементи – Магній і Кальцій», «Ферум – кровотворний 

елемент», «Металічні мікроелементи». 

У змісті навчальної програми  згідно з логікою пізнання, хімічні знання 

про біоелементи розкриваються у такій структурно-функціональній 

послідовності: склад-будова-властивості-значення в організмі людини. 

Під час організації пізнавальної діяльності учнів передбачається 

вивчення теоретичного матеріалу, проведення практичних занять та захист 

учнівських проектів. 

Курс «Хімія і медицина» [191] (автори Г. Дубковецька, М. Баран) 

розрахований на 17 годин і з метою організації допрофільної підготовки 

рекомендований для учнів 8 класів, які цікавляться природничими 

дисциплінами. На заняттях курсу школярі ознайомляться з лікарськими 

препаратами, що знаходяться в домашній аптечці. 

Основною метою курсу є розширення та поглиблення хімічних знань, 

використання їх у практичній діяльності; розвиток загальнокультурної 

компетентності учнів; формування уявлень про професії, пов’язані з хімією 

та медициною. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

- поглиблення, розширення та систематизація знань учнів про бу-

дову, властивості, застосування речовин; 
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- ознайомлення учнів із процесами, що відбуваються в організмі 

людини, з дією хімічних речовин на організм людини, з правилами гігієни, з 

історією найважливіших відкриттів у медицині, способами надання першої 

долікарської допомоги; 

- удосконалення навичок безпечного поводження з хімічними ре-

човинами, приладами, обладнанням; розв’язування експериментальних та 

розрахункових задач; 

- розвиток пізнавального інтересу, самостійності, спостережли-

вості, теоретичного стилю мислення, прагнення до самоосвіти; 

- формування вмінь працювати з науково-популярною літерату-

рою, комп’ютерною технікою. 

Зміст курсу «Хімія і медицина» передбачає вивчення таких тем: 

«Перші кроки хімії у медицині», «Поняття про фармакологію», «Лікарські 

речовини, їх класифікація», «Найпростіші з ліків», «Калій перманганат: 

історія відкриття, фізичні і хімічні властивості, застосування, правила 

зберігання», «Гідроген пероксид: історія відкриття, фізичні і хімічні 

властивості, застосування», «Борна кислота», «Органічні речовини: аспірин, 

фталазол, пеніцилін», «Отруйні речовини: ртуть, сполуки Хрому, Арсен». 

Програмою передбачено проведення демонстраційних експериментів, 

лабораторних і практичних робіт, проектів, що підвищує інтерес школярів до 

предмету. 

Курс «Історія відкриття хімічних елементів» [317] (автор 

Г. Надаховська) актуальний, тому що на вивчення цього матеріалу 

школярами навчальною програмою передбачено недостатню кількість годин. 

Зміст курсу розрахований на 17 годин. 

Основною метою курсу є створення основи (орієнтації, мотивації) до 

свідомого вибору природничого профілю. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 розвиток пізнавального інтересу учнів; 

 поглиблення знань учнів про відкриття хімічних елементів, їх 

будову, властивості та застосування; 

 формування вміння логічно мислити, узагальнювати вивчений 

матеріал; 

 розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок; 

формування навичок використання набутих знань з хімії на практиці; 

 формування вмінь працювати з різними джерелами інформації; 

 створення умов для розвитку творчих здібностей, уміння працювати 

в соціумі, вести дискусію, обстоювати власний погляд, досліджувати й 

проектувати. 

Зміст курсу складається із двох розділів: 

1. «Історія відкриття хімічних елементів» (дасть змогу глибше і 

розглянути найважливіші елементи, історію їх відкриття та знаходження у 

природі); 

2. «Світ металів. Історія відкриття та їх застосування» (розділ 
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розширює знання учнів про світ металів, знаходження їх у природі та 

практичне застосування людиною). 

Проведенню навчання за цією програмою сприятиме використання 

перевірених шкільною практикою лекційно-семінарської системи, групової 

роботи, проблемного навчання, проектування та дослідження. 

Курс «Світ хімії і ми» [192] (автори Г. Дубковецька, Л. Делехівська) 

призначений для допрофільної підготовки дев’ятикласників, має 

профорієнтаційно-практичний напрямок. Програма курсу розрахована на 17 

годин. 

Основною метою курсу є створення основи (орієнтації, мотивації) до 

свідомого вибору природничого профілю навчання школярами в старшій 

школі. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 формування в учнів усвідомлення потреби бережного ставлення до 

власного здоров’я, надання учням знань про речовини, що оточують їх у 

повсякденному житті; 

 формування вмінь правильно оцінювати екологічний стан, фор-

мувати активну життєву позицію з питань охорони довкілля; 

 розвиток вмінь та навичок безпечного поводження з речовинами, 

виконання нескладних досліджень з дотриманням правил безпеки; 

 розвиток умінь учнів працювати з науково-популярною та 

довідковою літературою, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, 

систематизувати матеріал, робити висновки; 

 розвиток самостійності й творчості під час розв’язування прак-

тичних завдань; 

 використання міжпредметних зв’язків з біологією, фізикою, 

географією, математикою. 

Зміст курсу «Світ хімії і ми» передбачає вивчення таких тем: 

«Біосфера. Екологічні проблеми, що пов’язані з господарською діяльністю 

людини», «Атмосфера», «Гідросфера. Вода, яку ми п’ємо», «Їжа, яку ми 

споживаємо», «Дім, у якому ми живемо. Екологія житлових приміщень і 

здоров’я людини».  

Передбачається виконання демонстрацій, лабораторних дослідів та 

практичних робіт на типовому обладнанні шкільного кабінету хімії, розробку 

та захист власних проектів. 

Курс «Хімія їжі» [193] (автори Г. Дубковецька, С. Муратова) 

призначений для допрофільної підготовки дев’ятикласників, має 

профорієнтаційно-практичний напрямок. Зміст курсу ґрунтується на знаннях 

з хімії та біології за курс основної школи, сприяє подальшому вибору 

професій кулінарної, технологічної, медичної, хімічної галузей. Зміст курсу 

розрахована на 17 годин. 

Основною метою курсу є створення основи (орієнтації, мотивації) до 

свідомого вибору природничого профілю навчання школярами в старшій 

школі. 
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Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 розвиток, збагачення досвіду та уявлення учнів про навколишній 

світ і методи наукового пізнання природи; 

 вивчення основних компонентів їжі, формування в учнів еле-

ментарних навичок визначення якості продуктів харчування; 

 застосування набутих знань у практичній діяльності; 

 формування відповідального ставлення до власного здоров’я; 

 розвиток пізнавальних інтересів; творчих здібностей; 

 формування інформаційної та комунікативної компетентностей 

учнів; 

 сприяння свідомому вибору профілю навчання та самовизначенню 

учнів у виборі подальшої професії. 

Зміст курсу «Хімія їжі» передбачає вивчення таких основних тем: 

«Ознайомлення з методами хімічного аналізу: титруванням, візуальною 

колориметрією», «Загальна  характеристика  харчових продуктів», «Макро- 

та мікроелементи як важливі компоненти здоров’я людини», «Смакові якості 

продуктів харчування». Передбачається виконання лабораторних та 

практичних робіт на типовому обладнанні шкільного кабінету хімії, розробку 

та захист власних проектів. 

Курс «Роль неорганічних речовин в життєдіяльності організмів» [194] 

(автори Г.Дубковецька, Л. Мирна) призначений для учнів 9 класу і 

ґрунтується на відомостях з хімії, ботаніки, зоології, анатомії основної 

школи. Курс розрахований на 17 годин. 

Основна мета курсу полягає у тому, щоб показати учням взаємозв’язок 

хімії і біології, розкрити хімізм деяких біологічних процесів, біологічне 

значення неорганічних речовин. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 формування вмінь аналізувати ситуації, робити висновки та 

прогнозувати; 

 розвиток умінь порівнювати, зіставляти; 

 формування навчально-комунікативних умінь;  

 удосконалення експериментальних умінь;  

 виховання учня-дослідника з рівноважним потенціалом життєвої 

та соціальної компетентностей. 

У процесі вивчення курсу розширюються та поглиблюються предметні 

знання про роль оксидів, кислот та солей у життєдіяльності живих  

організмів. Зміст курсу передбачає вивчення таких основних тем: «Біологічна 

роль оксидів», «Біологічна роль кислот», «Біологічна роль солей (на прикладі 

натрій хлориду)». 

Проведенню навчання за цією програмою сприятиме використання 

таких форм організації навчальної діяльності як лекції з елементами бесіди,  

семінари, практичні роботи, дослідження, проектна учнівська діяльність, 

прес-конференція. 
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Курс «Біологічна роль води» [195] (автори Г. Дубковецька, Н. Марчук) 

призначений для допрофільної підготовки учнів 9 класів, має 

профорієнтаційно-практичний напрямок. Курс розрахований на 17 годин. 

Основна мета курсу полягає у тому, щоб показати учням взаємозв’язок 

хімії та біології, простежити біологічну роль води, розкрити хімізм деяких 

біологічних процесів. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 розвиток та збагачення власного досвіду та уяви учнів про 

біологічну роль води; 

 формування вміння аналізувати ситуації і робити висновки; 

 удосконалення практичних умінь школярів; 

 підвищення інформаційної та комунікативної компетентностей 

учнів; 

 сприяння свідомому вибору профілю навчання та самовизначенню 

учнів у виборі майбутньої професії. 

Зміст курсу «Біологічна роль води» передбачає вивчення таких тем: 

«Значення води, склад води, будова молекули води», «Хімічні властивості 

води», «Ізотопи Гідрогену», «Важка вода. Біологічна роль важкої води», 

«Функції та баланс води в живому організмі», «Роль води в житті рослин. 

Осмос», «Водні ресурси. Загальний запас води», «Мінеральні води. Склад 

мінеральних вод». 

Проведенню навчання за цією програмою сприятиме використання 

таких форм організації навчальної діяльності як лекції з елементами про-

блемної бесіди, семінари, практичні роботи, дослідження, проектна учнівська 

діяльність, конференція. 

Курс за вибором «У світі лаків та фарб» [196] (автори Г. Дубковецька, 

М. Баран) передбачений для учні 9 класів закладів середньої освіти; дає 

змогу розширити уявлення учнів про властивості речовин і результати їх 

взаємодій з тканинами, волоссям, деревиною та металом. Зміст курсу 

розрахований на 17 годин. 

Метою курсу є: формування знань учнів про прикладний аспект хімії; 

формування навичок безпечного поводження з лаками та фарбами; 

розширення наукового світогляду учнів про світ лаків і фарб. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 поглиблення знань учнів про властивості речовин; 

 набуття умінь правильно та свідомо орієнтуватися у світі лаків і 

фарб; 

 розвиток пізнавального інтересу до хімії;  

 мотивація практичної цінності знань з хімії. 

Зміст курсу «У світі лаків та фарб» передбачає вивчення таких тем: 

«Історія виникнення лаків та фарб», «Класифікація волокон: натуральні, 

штучні , синтетичні», «Високомолекулярні сполуки», «Короткі відомості про 

природні барвники тканин», «Поняття про синтетичні барвники тканин», 

«Лаки та фарби для волосся», «Лаки та фарби для деревини і металу», 
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«Правила безпеки при роботі з лакофарбовими матеріалами». 

Зокрема, курс передбачає екскурс в історію виникнення та 

застосування лаків і фарб, а також теоретичне ознайомлення з особливостями 

класифікації волокон, їх відмінностями у властивостях та способами догляду 

за виробами з різних волокон. На заняттях учні знайомляться на практиці з 

природними та синтетичними барвниками, здійснять фарбування тканини, 

спробують індивідуально підбирати лаки та фарби, відповідно до типу свого 

волосся.  

Курс «У світі мила та синтетичних мийних засобів» [197] (автори 

Г. Дубковецька, Н.Марчук)  розроблений для учнів 9 класу. Він сприяє 

розширенню світогляду учнів, збагаченню їхніх знань про властивості 

речовин. Учні набудуть знань та навичок свідомо і правильно орієнтуватися 

у світі мила та синтетичних мийних засобів, визначать кожен свою 

індивідуальну лінію хімічних засобів побутової хімії. Курс розрахований на 

17 годин. 

Метою курсу є: формування знань учнів про прикладний аспект хімії; 

виховання культури поведінки під час роботи з засобами побутової хімії; 

розширення наукового світогляду випускників основної школи. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 поглиблення знань учнів про мила та синтетичні мийні засоби; 

 набуття вміння правильно орієнтуватися у світі мила та 

синтетично мийних засобів; 

 формування інтересу до вивчення хімії; 

 формування переконань у практичній цінності знань з хімії, їх 

світоглядному та загальнокультурному значенні. 

Зміст курсу передбачає вивчення таких тем: «Історія виникнення мила 

та синтетичних мийних засобів», «Правила догляду за шкірою. Типи шкіри», 

«Універсальні засоби догляду за шкірою. Види мила», «Склад, будова 

мийних засобів їх класифікація та призначення», «Твердість води. Способи її 

усунення», «Класифікація плям та засоби для їх виведення», «Екологічні 

аспекти застосування препаратів побутової хімії». 

Передбачається виконання лабораторних дослідів, практичних робіт на 

типовому обладнанні шкільного кабінету хімії.  

Курс «Хімічні секрети агронома» [198] (автори Г. Дубковецька, Л. 

Мирна) можна проводити як у сільських, селищних, так і в міських школах. 

Він має міжпредметний характер і може бути реалізований у 9 класі 

допрофільної підготовки. Курс розрахований на 17 годин. 

Курс знайомить учнів з основами агрохімії: методами аналізу грунту, 

добрив, живленням рослин із застосуванням хімічних препаратів у 

сільському господарстві. 

Мета курсу: посилення мотивації учнів до вивчення хімії та біології; 

поглиблення та розширення знань з агрохімії; формування екологічної 

культури; формування вмінь застосовувати теоретичні знання для 

професійного самовизначення. 
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Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 формування поняття про основи агрономічних знань та вмінь, 

необхідних для виконання аналізу ґрунту, визначення потреби рослин в 

елементах живлення; 

 актуалізація знань учнів про класифікацію неорганічних речовин; 

 розширення та поглиблення знань учнів про властивості солей і 

типи хімічних реакцій, розкриття поняття гідролізу солей;  

 виховання в учнів бережного і раціонального ставлення до природи 

та результатів своєї праці, розумного використання хімічних речовин з 

метою збереження здоров’я людей;  

 формування в учнів інтересу до сільськогосподарських професій. 

Зміст курсу «Хімічні секрети агронома» передбачає вивчення таких 

тем: «Соціально-економічна характеристика області, її природні ресурси», 

«Поняття про агрохімію», «Хімічна класифікація мінеральних добрив», 

«Фізичні та хімічні властивості мінеральних добрив», «Вплив добрив на 

ґрунт і рослини», «Охорона природи і здоров’я людини».  

Курс базується на логічному зв’язку між особливостями складу 

речовин, що входять до ґрунту, їх хімічними властивостями та практичною 

доцільністю застосування. Він акцентує увагу антропогенного впливу на 

ґрунтові ресурси, а також охоплює питання безпеки праці під час роботи з 

мінеральними добривами, гігієни харчування та охорони навколишнього 

довкілля. 

Курс за вибором «Металічні елементи та їх вплив на здоров’я людини» 

[486] (автори І.Янісевич, В. Янісевич) призначений для допрофільної 

підготовки учнів 9 класів і розрахований на 17 годин. 

Мета курсу полягає у посиленні мотивації учнів до вивчення хімії, 

поглибленні знань про металічні елементи та їх вплив на здоров’я людини, 

формуванні індивідуальної освітньої траєкторії розвитку професійних 

інтересів школярів. 

Вивчення курсу має на меті виконання таких завдань: 

 розширення знань учнів про металічні елементи; їх специфічні 

властивості, подвійну роль у природному середовищі, їх вплив на організм 

людини; 

 розкриття причин й основних джерел забруднення навколишнього 

середовища металічними елементами, їх впливу на здоров’я людини; 

 удосконалення вмінь самостійно здобувати знання й застосовувати 

їх у повсякденному житті; 

 розвиток творчих здібностей учнів, формування вмінь працювати в 

соціумі, вести дискусію, досліджувати й проектувати; 

 формування ціннісного ставлення підлітків до власного здоров’я 

через призму науковості біохімічного формату. 

Зміст курсу «Металічні елементи та їх вплив на здоров’я людини» 

передбачає вивчення таких тем: «Загальна характеристика металічних 

елементів. Вміст їх в організмі людини», «Лужні металічні елементи», 
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«Лужноземельні металічні елементи», «Радіоактивні металічні елементи», 

«Дослідження позитивного і негативного впливу металічних елементів на 

організм людини». 

Курс дає змогу сформувати в учнів поняття про металічні елементи як 

важливі компоненти людського організму, розглянути біохімічну сутність їх 

функціонування на рівні живого, виробити власну стратегію підтримання 

здоров’я в гомеостатичному режимі. 

Курси за вибором у старшій школі передбачають поглиблення знань 

учнів, або розвиток і задоволення пізнавальних інтересів старшокласників, 

які вивчають хімію на рівні стандарту або академічному. Вдамося до 

характеристики змісту деяких курсів за вибором з хімії для старшої школи.  

Курс за вибором «Хімія запахів» [487] (автори: І. Янісевич, В. Янісевич) 

може бути реалізований у  10-11 кл. Курс розрахований на 17 годин. 

Курс за вибором «Хімія запахів» містить матеріал з органічної хімії й 

виходить за рамки навчальної програми. Важлива роль відведена проведенню 

хімічного експерименту, що дає змогу формувати учня-дослідника. 

Інтеграційний простір курсу демонструє зв’язок хімії з біологією, фізикою, 

медициною та історією. Міжпредметний формат курсу за вибором «Хімія 

запахів» сприяє зростанню зацікавленості учнів практичною хімією, 

стимулюванню пізнавальної активності та розширенню аналітичних 

здібностей. 

Мета курсу за вибором «Хімія запахів»: поглиблення знань учнів про 

речовини, які оточують у побуті, формування знання про механізм 

сприймання запахів та їх вплив на живі організми, вміння практично 

отримувати пахучі речовини; розкриття важливої ролі хімії у пізнанні 

наукової картини світу; розвиток внутрішньої мотивації до вивчення хімії; 

розширення граничних меж природничого кругозору; створення умови для 

розвитку та реалізації особистості в соціумі. 

Завдання курсу за вибором «Хімія запахів»: 

 формування поняття необхідності вивчення речовин та їхніх 

властивостей з метою правильного їх використання у побуті; 

 удосконалення вмінь учнів самостійно здобувати знання, 

працювати з науково-популярною та довідковою літературою, порівнювати, 

узагальнювати, систематизувати матеріал, робити локальні та масштабні 

висновки, самостійно і творчо вирішувати практичні завдання; 

 виховання учня-дослідника зі сформованими життєвими та 

соціальними компетентностями. 

Зміст курсу за вибором «Хімія запахів» складається з дванадцяти тем, 

містить три практичні роботи та узагальнюючий урок, який передбачає 

захист проектів. 

Курс за вибором «У світі кремів» [339] (О. Опанасюк) може бути 

реалізований у 10-11 класах природничого профілю, а також його можуть 

вивчати учні інших профілів навчання. Курс розрахований на 17 годин. 

Пропонований курс є комплексним, оскільки включає такі предмети та 
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курси, як біологія, хімія й основи здоров’я, валеологія, екологія. Програма 

призначена для поглиблення знань з хімії та біології десятикласників. 

Мета курсу за вибором «У світі кремів» полягає у поглибленні знань з 

біології та хімії та сприяє соціалізації учнів. 

3авдання курсу за вибором «У світі кремів»: 

 створення позитивної мотивації навчання на природничому 

профілі; 

 активація пізнавальної діяльності школярів;   

 формування інформаційної та комунікативної компетентностей 

учнів; 

 формування в учнів потреби у піклуванні про власне здоров’я при 

виборі косметичних засобів; 

 розвиток умінь виконувати нескладні досліди, дотримуючись 

правил безпеки; 

 оволодіння інформацією про позитивні й негативні наслідки 

застосування косметичного крему; 

 розвиток умінь розпізнавати хімічні речовини, що входять до 

складу кремів; 

 розвиток самостійності і творчості при вирішенні поставлених 

завдань. 

Зміст курсу за вибором «У світі кремів» складається з двох частин: 

теоретичної  та практичної частини. 

Курс за вибором «Розв’язування задач підвищеної складності» [199] 

(Г. Дубковецька) пропонується учням 11 класу, які мають високий рівень 

знань з хімії і виявляють інтерес до вивчення предмету. Курс розрахований 

на 17 годин. 

Мета курсу за вибором «Розв’язування задач з хімії підвищеної 

складності»: розширення та поглиблення знань про методи розв’язування 

задач підвищеної складності. 

3авдання курсу за вибором «Розв’язування задач з хімії підвищеної 

складності»: 

  формування наукового світогляду учня на основі засвоєння 

системи знань про речовини під час розв’язування розрахункових задач 

підвищеної складності; 

  розвиток самостійності і творчості під час розв’язування 

нестандартних розрахункових задач підвищеної складності; 

  ознайомлення з основними способами розв’язування 

нестандартних задач з хімії; 

 розвиток уміння обирати найраціональніший спосіб розрахунку;  

  підготовка учнів до олімпіад різних рівнів, а також до державної 

підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання; 

  сприяння свідомому вибору професії. 

Програма курсу за вибором побудована в такій послідовності: спочатку 
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відбувається вивчення методів розв’язування нестандартних розрахункових 

задач підвищеної складності, а потім – розв’язування різних типів 

розрахункових задач підвищеної складності за допомогою вже вивчених 

методів. 

Курс за вибором «Безпека харчування» [166] (Г. Гупаленко) може бути 

реалізований у 10-11 класах різного профілю. Курс розрахований на 35 

годин. 

Програмою курсу за вибором «Безпека харчування» передбачається 

ознайомлення учнів із хімічним складом харчових продуктів, джерелами їх 

забруднення, експериментальним визначенням вмісту токсичних речовин та 

способами зменшення їх впливу на організм людини. 

Метою курсу за вибором «Безпека харчування» є формування 

компетентностей учнів, зорієнтованих на практичні результати, досвід 

особистої діяльності, вироблення ставлень, спрямованих на розвиток 

конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь. 

Завдання курсу за вибором «Безпека харчування»: 

  ознайомлення учнів з теоретичними основами товарознавства; 

  формування експериментально-практичних умінь якісного 

хімічного аналізу; 

  розвиток умінь і навичок спостереження й аналізу хімічних 

процесів, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, самостійного 

застосування теоретичних знань у різних життєвих ситуаціях; 

  виховання особистої відповідальності за стан довкілля, норм 

екологічно грамотної поведінки, вироблення навичок збереження здоров’я. 

Зміст курсу за вибором «Безпека харчування» складається з дев’яти 

тем: («Вступ» (1 год.), «Принципи та методи якісного хімічного аналізу» (5 

год.), «Хімічний склад харчових продуктів» (8 год.), «Забруднення харчових 

продуктів та продовольчої сировини нітратами» (3 год.),  «Забруднення 

харчових продуктів та продовольчої сировини сполуками важких металічних 

елементів» (4 год.), «Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів 

харчування» (3 год.), «Забруднення харчових продуктів та продовольчої 

сировини пестицидами» (2 год.), «Харчові добавки» (3 год.), «Збалансоване, 

повноцінне та адекватне харчування» (6 год.). Практична частина курсу 

містить десять лабораторних дослідів та вісім практичних робіт. 

Курс за вибором «Основи біохімії» [27] (О. Бабенко) може 

реалізуватися в 11 класах хіміко-біологічного профілю. Курс розрахований 

на 47 годин.  

Метою вивчення курсу за вибором «Основи біохімії» є продовження 

засобами навчального предмету розвитку особистості учнів, формування 

ключових і предметних компетентностей, необхідних для соціалізації та 

творчої самореалізації особистості, формування наукового світогляду 

школярів, інтелектуального розвитку, допрофесійної підготовки, виховання 

моральності й гуманістичних поглядів, готовності до праці. 

Завданнями курсу за вибором «Основи біохімії» є: 
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  організація внутрішньопрофільної диференціації, міжпредметних 

зв’язків, що дають змогу вивчати суміжні навчальні предмети на 

профільному рівні, і, в свою чергу, сприяти усуненню дублювання 

навчального матеріалу під час вивчення близьких тем з різних дисциплін 

однієї галузі (хімії та біології), зменшуючи у такий спосіб навантаження на 

школярів; 

  реалізація індивідуальних профорієнтаційних потреб, допомога у 

здійсненні професійного вибору, усвідомлення можливостей і способів 

реалізації обраного життєвого шляху, набуття школярами певних освітніх 

результатів для успішного просування у майбутній професійній діяльності; 

  доповнення, розширення та поглиблення змісту профільного 

предмету, у тому числі підвищення рівня вивчення тієї чи іншої дисципліни 

для найздібніших школярів; 

  формування у свідомості учнів системи поглядів на цілісність 

навколишнього світу, шляхом використання інтегрованого навчального 

матеріалу, засобів та методів природничих дисциплін, що загалом сприяє 

засвоєнню знань у їх єдності та взаємозв’язку; 

  уміння застосовувати відомості, що вивчаються, на одному 

навчальному предметі для пояснення фактів, явищ і закономірностей, що 

становлять об’єкт вивчення іншого шкільного предмету; 

  забезпечення прикладного характеру профільного предмету, 

формування вмінь творчо використовувати набуті знання, вміння і способи 

діяльності у нових, нестандартних ситуаціях для розв’язання побутових, 

практично важливих завдань у повсякденному житті;  

  задоволення пізнавальних інтересів старшокласників, що зазвичай 

бувають ширшими за типовий обсяг шкільних предметів і стосуються сфер 

діяльності людини навіть поза межами обраного ними профілю навчання. 

Зміст курсу за вибором «Основи біохімії» складається з чотирьох 

розділів: (Вступ (2 год.), Загальні уявлення про обмін речовин і енергії (5 

год.), Метаболізм органічних і неорганічних сполук у живих організмах (27 

год.), Регуляція й інтеграція процесів обміну речовин (13 год.). Практична 

частина курсу містить дванадцять лабораторних дослідів та п’ять практичних 

робіт. 

Курс за вибором «Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук» [256] 

(Л. Короп, О. Замулко, Ю. Смаглюк) може реалізуватися в 11 класах хіміко-

біологічного профілю. Курс розрахований на 35 годин. 

Курс передбачає вивчення природних сполук (амінів, гетероциклічних 

сполук, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот) та розкриття тісного 

зв’язку органічного й неорганічної світу, ознайомлення з історією вивчення 

природних нітрогеновмісних сполук, орієнтування учнів на вибір професії 

хімічного профілю. 

Мета курсу за вибором «Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук» 

полягає у формуванні природничо-наукового світогляду учнів, розширенні 

знань з хімії, поглибленні міжпредметних зв’язків хімії та біології, у набутті 
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навичок самоосвіти та саморозвитку. 

Завдання курсу за вибором «Біохімія нітрогеновмісних органічних 

сполук»: 

  повторення та закріплення вивчених теорій і законів хімії, 

систематизацію та узагальнення відомостей про природні нітрогеновмісні 

органічні речовини і хімічні процеси; розкриття ролі і місця біоорганічної 

хімії серед хімічних наук та інших наук про природу (біології, фізики, 

математики), її роль у формуванні наукової картини світу; 

  виховання усвідомленої потреби в праці, сприяння підготовці до 

свідомого вибору професії відповідно до зацікавлень, здібностей учнів і 

потреб суспільства; 

  формування вміння порівнювати, відокремлювати суттєве, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, зв’язано й 

обґрунтовано викладати навчальний матеріал, самостійно застосовувати 

набуті знання, поповнювати їх і систематизувати; 

  формування таких практичних вмінь: поводження з речовинами і 

найпростішим обладнанням, додержання правил безпеки, спостерігати і 

пояснювати хімічні явища, що відбуваються у природі, лабораторії, 

повсякденному житті; фіксувати результати дослідів, робити відповідні 

узагальнення і висновки; 

  формування вміння організовувати свою самостійну навчальну 

роботу, користуватися хімічними довідниками, словником термінів, 

довідковою літературою, інтернет-ресурсами, новітніми інноваційними 

технологіями. 

Зміст курсу за вибором «Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук» 

складається з шести розділів: (Вступ (1 год.), Аміни (8 год.), Амінокислоти (5 

год.), Білки (3 год.), Гетероциклічні сполуки (5 год.), Нуклеїнові кислоти (5 

год.). Практична частина курсу містить демонстрації та шість лабораторних 

дослідів. 

Курс за вибором «Вибрані питання загальної та органічної хімії» [437] 

(І. Стеценко) призначений для учнів 11 класів природничого та фізико-

математичного профілів. Зміст курсу розрахований на 68 годин. 

Програма передбачає розгляд електронної будови органічних речовин і 

її вплив на властивості сполук, вивчення дієнів, кетонів, нітрогеновмісних 

органічних сполук. 

Метою даного курсу за вибором з хімії є формування ключових 

компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації 

особистості, розуміння природничо-наукової картини світу та ролі хімії в 

розумінні світу навколо та забезпеченні добробуту людини. 

Завдання курсу за вибором «Вибрані питання загальної та органічної 

хімії»: 

  розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, 

здатності до самоосвіти; 

  формування наукового світогляду учня на основі засвоєння си-
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стеми знань про речовини та їх перетворення, основні хімічні закони й теорії, 

методи наукового пізнання в хімії; 

  формування життєвої й соціальної компетентностей учня; 

  розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та 

забезпеченні добробуту людини. 

Зміст курсу за вибором «Вибрані питання загальної та органічної хімії» 

складається з двох розділів: «Вибрані питання загальної хімії» (22 год.) та 

«Вибрані питання органічної хімії» (46 год.). Практична частина курсу 

містить шістнадцять лабораторних дослідів та три практичні роботи. 

Курс за вибором «Органічні речовини в житті людини» [222] (автор 

Т.С.Іваха) має прикладний характер і рекомендований для реалізації в 11 

класах різного профілю. Курс розрахований на 35 годин. 

Метою курсу за вибором «Органічні речовини в житті людини» є 

ознайомлення учнів із органічними речовинами, з якими зустрічається 

людина у повсякденному житті та з’ясування хімічних процесів, що 

відбуваються з ними. 

Завданнями курсу за вибором «Органічні речовини в житті людини» є: 

  ознайомлення учнів із деякими властивостями основних класів 

органічних речовин; 

  з’ясування основних органічних речовин, які входять до складу 

продуктів харчування; 

  проведення дослідження якості основних продуктів харчування; 

виявлення в їх складі органічних кислот, жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, 

замінників, фальсифікаторів, барвників; 

  ознайомлення з органічними речовинами, що входять  до складу 

основних промислових товарів та засобів гігієни: тканин, гуми, засобів 

прання, шампунів та зубних паст; 

  дослідження складу і властивостей натуральних та хімічних 

волокон; добування каучуку та дослідження його властивостей, а також 

дослідження властивостей виробів на його основі; 

  формування експериментальних умінь учнів виявляти та 

досліджувати органічні речовини у повсякденному житті; 

  розвиток інтересу учнів до вивчення хімії органічних речовин та 

хімії загалом. 

Зміст курсу за вибором «Органічні речовини в житті людини» 

складається з трьох розділів: (Відомості про основні класи органічних 

речовин (8 год.), Органічні речовини продуктів харчування (22 год.), 

Органічні речовини промислових товарів та засобів гігієни (5 год.). 

Практична частина курсу містить 26 лабораторних дослідів, 8 практичних 

робіт та 30 завдань для домашнього хімічного експерименту. 
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ВСТУП 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, структура, форми, 

методи та засоби організації профільного навчання хімії у закладів середньої 

освіти. 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Методика навчання 

хімії у старшій профільній школі» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як 

методика навчання хімії, педагогіка, загальна психологія, вікова і педагогічна 

психологія, основи педагогічної майстерності, методика розв’язування задач 

з хімії, методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної 

школи, техніка хімічного експерименту, методика організації позакласної 

роботи з хімії, неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична і 

колоїдна хімія, біологічна хімія, загальна хімічна технологія, хімія 

високомолекулярних сполук, основи агрохімії тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Організація профільного навчання хімії у старшій школі. 

2. Методика навчання хімії на профільному рівні. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі» є формування системи знань про організацію профільного 

навчання хімії у старшій загальноосвітній школі, особливості викладання 

хімії у різнопрофільних класах, особливості викладання курсів за вибором та 

спеціальних курсів з хімії на профільному рівні, організацію профільного 

навчання у школі сільської місцевості. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання 

хімії у старшій профільній школі» є: 

– формування в студентів системи знань про організацію профільного 

навчання хімії у старшій загальноосвітній школі; 

– формування системи знань курсу хімії старшої профільної школи; 

– формування системи знань та умінь організації пізнавальної діяльності 

учнів старшої профільної школи; викладання курсу хімії, курсів за вибором 

та спецкурсів у класах різного профілю; 

– формування вмінь та навичок планування та проведення навчальних 

занять з хімії у старшій профільній школі, складання планів конспектів 

різних типів уроків та уроків з організації профільного навчання у сільській 

школі в умовах м’якої диференціації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: 

1) нормативні документи, які регламентують профільне навчання в 
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старшій школі;  

2) зміст навчального матеріалу курсу хімії рівнів стандарту, 

академічного, профільного і спецкурсів з хімії;  

3) методику викладання хімії в профільній школі на рівнях стандарту, 

академічному і профільному;  

4) методику викладання спецкурсів «Основи хімічного аналізу», 

«Основи агрохімії», «Основи хімічної технології»;  

5) методику розробки і реалізації курсів за вибором учнів;  

6) методику організації навчальної діяльності учнів з хімії у старшій 

профільній школі сільської місцевості; 

7) методику організації науково-дослідної діяльності учнів;  

8) методику використання інноваційних педагогічних і інформаційно-

комунікативних технологій навчання хімії;  

9) методику організації позакласної роботи учнів профільних класів.  

вміти: 

1) враховувати індивідуальні особливості та інтереси учнів класів 

різних профілів при організації їх пізнавальної діяльності;  

2) планувати навчальні заняття, визначати тип і структуру уроку, 

використовувати різні форми, методи і засоби навчання хімії на рівнях 

стандарту, академічному і профільному;  

3) формувати основні хімічні поняття, передбачені програмою рівня 

стандарту, академічного і профільного рівнів;  

4) відбирати і адаптувати теоретичний матеріал для конкретного 

профілю навчання;  

5) проводити навчальні заняття в одному класі на різних рівнях 

вивчення хімії у профільній школі сільської місцевості; 

6) організовувати самостійну і науково-дослідну діяльність учнів 

профільних класів;  

7) реалізувати міжпредметні зв’язки хімії з іншими загальноосвітніми 

предметами;  

8) формувати знання учнів з основ хімічного аналізу, хімічної 

технології і агрохімії;  

9) відбирати навчальний матеріал, розробляти і проводити курси за 

вибором учнів;  

10) застосовувати інноваційні та інформаційні технології навчання;  

11) розробляти інструментарій для проведення оцінювання 

навчальних досягнень учнів з хімії з врахуванням профілю навчання та 

індивідуальних особливостей учнів;  

12) проводити профорієнтаційну роботу з учнями. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ЕCTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Організація профільного навчання хімії у старшій школі. 

Тема 1. Теоретичні основи організації профільного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

Суть, мета, завдання та принципи організації профільного навчання. 

Структура профільного навчання. Профіль навчання. Зміст і структура 

навчальних профілів. Базові та профільні загальноосвітні предмети. Рівні 

опанування змісту предмету учнями (стандарт, академічний, профільний). 

Курси за вибором. Форми організації профільного навчання (внутрішньо- та 

зовнішньошкільні). Становлення та розвиток профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах України. Зарубіжний та вітчизняний 

досвід організації профільного навчання. Нормативні документи, які 

регламентують організацію профільного навчання у старшій школі. Типовий 

навчальний план для старшої загальноосвітньої школи. Хімічна складова 

типового базового навчального плану.  

Тема 2. Методика організації профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі сільської місцевості.  

Особливості організації профільного навчання у загальноосвітній школі 

сільської місцевості. Моделі організації профільного навчання у сільській 

школі: навчання профільних груп учнів на основі внутрішньокласної 

диференціації; профільного навчання на основі індивідуального вибору 

школярем рівня вивчення предмету (Н.І. Шиян). Конструювання змісту 

профільного навчання хімії у загальноосвітній школі сільської місцевості на 

основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмету. 

Методика впровадження профільного навчання хімії на основі 

індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмету. Рівневі 

модульні програми: базові й елективні модулі. Поняття «м’яка» 

диференціація: основні положення моделювання профільного навчання в 

умовах м’якої диференціації, особливості конструювання навчальних занять. 

Тема 3. Методичні особливості навчання хімії у різнопрофільних 

класах на рівні стандарту та академічному рівні.  

Основні завдання вивчення хімії на рівні стандарту  та академічному 

рівні. Структура та зміст курсу хімії рівня стандарту та академічного рівня. 

Інваріативна та варіативна складова змісту курсу хімії для різнопрофільних 

класів (суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, філологічного, 

технологічного, художньо-естетичного, спортивного). Принципи добору 

варіативної складової курсу хімії для різнопрофільних класів. Міжпредметні 

зв’язки хімії з іншими загальноосвітніми дисциплінами та їх реалізація у 

навчальному процесі. Організації навчального процесу з хімії у 

різнопрофільних класах на основі врахування психофізіологічних 

особливостей учнів. Застосування форм, методів та засобів навчання хімії у 

різнопрофільних класах. Хімічні задачі з практико-орієнтованим змістом: 
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сутність, структура, методика складання та використання. Хімічний 

експеримент у різнопрофільних класах. Особливості побудови уроку хімії з 

варіативною складовою у різнопрофільних класах. Навчально-методичний 

комплекс вивчення хімії на рівні стандарту та академічному рівні.  

 

Змістовий модуль 2. 

Методика навчання хімії на профільному рівні 

Тема 4. Методичні особливості навчання неорганічної хімії на 

профільному рівні 

Хімія як профільна загальноосвітня дисципліна. Основні завдання 

вивчення хімії на профільному рівні.  Зміст та структура курсу хімії 

профільного рівня. Принцип наукового поглиблення змісту профільних 

предметів. Особливості викладання хімії на профільному рівні в класах 

біолого-хімічного, хіміко-технологічного, агрохімічного та фізико-хімічного 

профілів.  

Методика вивчення теми «Гідроген. Водень». Методика вивчення теми 

«Галогени». Методика вивчення теми «Хімічні елементи VIA групи». 

Методика вивчення теми «Хімічні елементи VA групи». Методика вивчення 

теми «Хімічні елементи ІVA групи». Особливості вивчення металічних 

елементів та їхніх сполук на профільному рівні. Методика вивчення теми 

«Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин» на 

профільному рівні. Навчально-методичний комплекс вивчення неорганічної 

хімії на профільному рівні. 

Тема 5. Методичні особливості навчання органічної хімії на 

профільному рівні. 

Особливості вивчення органічних сполук на профільному рівні. 

Формування понять про галогенопохідні алканів. Формування понять про 

алкадієни. Формування понять про гомологи бензену. Формування понять 

про багатоядерні ароматичні вуглеводні. Формування понять про 

гетероциклічні сполуки. Формування понять про альдегіди і кетони. 

Формування понять про рибозу, дезоксирибозу та оптичну ізомерію. 

Формування понять про нітросполуки. Навчально-методичний комплекс 

вивчення органічної хімії на профільному рівні. 

Тема 6. Методика вивчення теми «Узагальнювальне повторення 

найважливіших питань курсу хімії» на профільному рівні 

Методичні особливості вивчення розділу «Узагальнювальне  повторення 

найважливіших питань курсу хімії». Методика вивчення теми «Основні 

хімічні закони, теорії, вчення». Методика вивчення теми «Розвиток наукових 

знань про хімічний зв’язок і будову речовини». Методика вивчення теми 

«Дисперсні системи». Методика вивчення теми «Хімічні реакції». 

Тема 7. Курси за вибором учнів старшої профільної школи з хімії як 

умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.  

Курси за вибором з хімії як обов’язкова складова профільного навчання. 

Класифікація курсі за вибором з хімії. Формування змісту курсів за вибором 
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учнів з хімії. Зміст та характеристика курсів за вибором з хімії для учнів 

профільної школи рекомендовані МОН України. Організації та методичні 

особливості викладання курсів за вибором у старшій профільній школі. 

Індивідуальна освітня траєкторія школяра в умовах профільного навчання.  

Тема 8. Спеціальні курси з хімії у старшій профільній школі.  

Спеціальні курси у структурі профільного навчання, їх мета та завдання. 

Класифікація спецкурсів. Вимоги до тематики та змісту спецкурсів, 

принципи формування змісту спецкурсів. Структура програми спеціального 

курсу. Структура і зміст спецкурсів «Основи хімічного аналізу», «Основи 

агрохімії», «Основи хімічної технології» та методичні особливості їх 

викладання. 

 

3. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Блажко О.А. Методика навчання хімії у старшій профільній школі: 

курс лекцій / О.А. Блажко. – Вінниця: ТОВ  «Нілан ЛТД», 2014. − 164 с. 

2. Дидактичні засади формування навчальних профілів: посібник / [авт. 

кол.: В.І. Кизенко, О.К. Корсакова, Л.А. Липова, Л.Л. Момот, С.Е. Трубачова, 

В.Р. Ільченко]; за наук. ред. В.І. Кизенка. – К.: Педагогічна думка, 2010. – 132 с. 

2. Концепція профільного навчання в старшій школі // Директор школи. 

– 2010. – №1. – С. 22-26.   

3. Профільне навчання з хімії / Упоряд. Г.Мальченко. − К.: Вид. дім 

«Шкіл. світ», 2005. − 128 с.  

4. Профільне навчання: теорія і практика / За  ред. Липової Л.А. – К.: 

ВВП «Компас», 2007. – 192 с. 

5. Хімія. 10-11 класи. Програми для профільного навчання учнів закладів 

середньої освіти: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та 

поглиблене вивчення. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 248 с. 

6. Хімія 11 клас: Профільне навчання на основі індивідуального вибору 

школярем вивчення предмету / За  ред. Н.І. Шиян. – Полтава: АСМІ, 2008. – 

280 с. 

7. Шиян Н.І. Профільне навчання у школах сільської місцевості: теорія і 

практика / Н.І. Шиян. – Полтава: АСМІ, 2004. − 442 с.  

Додаткова література: 

1. Аршанский Е.Я. О химическом эксперименте в гуманитарных классах 

/ Аршанский Е.Я. // Химия в школе. – 2002. – № 2. – С.63-67. 

2. Аршанский Е.Я. Специфика обучения химии в физико-

математических классах / Аршанский Е.Я. // Химия в школе. – 2002. – № 6. – 

С.23-29. 

3. Аршанский Е.Я. Химия для физматиков: как подготовить и провести 

урок / Аршанский Е.Я. // Химия в школе. – 2003. – № 5. – С.23-30. 

4. Блажко О.А. Становлення та розвиток профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах України / Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені М.М. 
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Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 38 / Редкол.: 

В.І.Шахов (голова) та ін. − Вінниця: ТОВ  «Нілан ЛТД», 2012. − С.128-131. 

5. Буринська Н.М. Учителеві – про профільне навчання у старшій школі 

/ Н. Буринська // Біологія і хімія в школі.–2010. – № 4. – С.10-11. 

6. Жара Г.І. Методичні рекомендації до спецкурсу «Хімія в 

промисловості»: для середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

природничих дисциплін / Г.І. Жара // Хімія. Біологія. – 2002. – № 57, № 59. 

7. Липова Л. Особливості навчальної діяльності в профільних класах / 

Л.Липова, Л.Морозова, І.Філенко / Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С.35-41. 

8. Липова Л. Спецкурс як компонент профільного навчання хімії / 

Л.Липова, С. Лисиціна, В.Малишев // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 4. – 

С.44-46. 

9. Магда В.І. Основні методичні підходи до вивчення хімії в класах 

фізико-математичного профілю / В.І. Магда // Хімічна та екологічна освіта: 

стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Української науково-

практичної конференції. –  Вінниця: Видавництво «Едельвейс і К», 2008.− 

С.39-42. 

10. Сударєва Г.Ф. Організація навчання в спеціалізованих класах хіміко-

біологічного профілю / Г.Ф. Сударєва, Б.Ю. Бережницький // Біологія і хімія 

в школі. – 2001. – № 4. – С. 36-38. 

11. Філоненко І. Особливості навчання хімії в класах фізико-

математичного профілю / І.Філоненко // Біологія і хімія в школі – 2008. – №8. 

– С. 34-36. 

12. Форостовська Т. Врахування психологічних особливостей учнів 

гуманітарних класів як умова організації навчання з хімії / Т.Форостовська // 

Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 1. – С.42-44. 

13. Форостовська Т.О. Підготовка до уроків хімії в класах гуманітарного 

профілю / Т.О.Форостовська // Хімічна та екологічна освіта: стан і 

перспективи розвитку: Збірник матеріалів Української науково-практичної 

конференції. –  Вінниця: Видавництво «Едельвейс і К», 2008.− С.54-56. 

14. Шиян Н.І. Структура та механізми профільного навчання в сільській 

школі / Н.І. Шиян // Біологія і хімія в школі. – № 1. – С.2-5. 

15. Хімія 10-11 клас: підручники для старшої профільної школи.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – індивідуальне 

опитування, тестовий контроль, захист лабораторних робіт, ігрове 

моделювання фрагментів уроків, модульна контрольна робота, захист 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, структура, форми, 

методи та засоби організації до профільної підготовки з хімії учнів закладів 

середньої освіти. 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Методика організації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» тісно пов’язана з 

такими дисциплінами, як методика навчання хімії, методика навчання хімії у 

старшій профільній школі, педагогіка, загальна психологія, вікова і 

педагогічна психологія, основи педагогічної майстерності, методика 

розв’язування задач з хімії, методика організації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи, техніка хімічного експерименту тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 

модуля: 

1. Організація допрофільної підготовки учнів основної школи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методика 

організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи» є 

формування системи знань про допрофільну підготовку учнів основної 

школи, особливості реалізації складових допрофільної підготовки (курси за 

вибором, інформаційна робота, профорієнтаційна робота).  

1.2. Основними завданнями вивчення вибіркової навчальної дисципліни 

«Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної 

школи» є: 

– формування в студентів системи знань про структуру та особливості 

організації допрофільної підготовки учнів основної школи; 

– формування системи знань про курси за вибором з хімії як одного із 

компонентів допрофільної підготовки; 

– формування умінь розробляти програми курсів за вибором з хімії, 

тематичне та поурочне планування, навчально-методичне забезпечення 

курсу; 

– формувати уміння студентів проводити різні види навчальних занять 

під час викладання курсів за вибором та оцінювати результати навчальної 

діяльності учнів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

1) нормативні документи, які регламентують допрофільну підготовку 

учнів основної школи;  

2) мету, завдання, принципи, сутність допрофільної підготовки та 

форми її реалізації;  
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3) визначення, завдання, функції курсів за вибором та їх класифікацію;  

4) вимоги до курсів за вибором з хімії;  

5) послідовність розробки програм курсів за вибором з хімії та її 

структурні компоненти;  

6) форми атестації випускників основної школи в межах до профільної 

підготовки, їх якісну та кількісну характеристику; 

7) основні завдання інформаційної роботи на етапі до профільної 

підготовки;  

8) сутність профільної орієнтації учнів, її основні завдання та етапи;  

9) критерії оцінки готовності учнів до вибору профілю навчання у 

старшій школі.  

вміти: 

1) розробляти програми курсів за вибором з хімії;  

2) проводити рецензування та експертизу навчальних програм курсів 

за вибором; 

3) розробляти тематичне, календарне та поурочне планування 

вивчення курсу за вибором з хімії;  

4) розробляти навчально-методичний комплект з курсу за вибором з 

хімії; 

5) проводити  атестацію випускників основної школи в межах до 

профільної підготовки та давати кількісну та якісну характеристику 

результатів атестації; 

6) розробляти освітню карту та проводити інформаційну роботу з 

учнями та батьками; 

7) проводити профільну орієнтацію учнів до вибору профілю навчання 

у старшій школі; 

8) проводити психологічне дослідження учнів, щодо їх готовності до 

вибору профілю навчання у профільній школі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ЕCTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Організація допрофільної підготовки учнів основної школи 

 

Тема 1. Теоретичні основи допрофільної підготовки учнів основної 

школи.  

Поняття про профільне навчання і допрофільну підготовку учнів 

основної школи. Мета, завдання і сутність допрофільної підготовки. Форми 

реалізації допрофільної підготовки учнів основної школи: поглиблене 

вивчення окремих предметів на диференційованій основі; введення курсів за 

вибором, профільна орієнтація, інформаційна робота. Основні напрями 

організації допрофільної підготовки. Основні принципи допрофільної 

підготовки. Моделі допрофільної підготовки. Орієнтовна структура 
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навчального плану допрофільної підготовки. Організаційні моделі здійснення 

допрофільної підготовки. Допрофільна підготовка в межах одного 

загальноосвітнього навчального закладу. Допрофільна підготовка в рамках 

мережі закладів середньої освіти. Умови реалізації допрофільної підготовки. 

Тема 2. Курси за вибором як основна складова реалізації 

допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи. 

Курс за вибором як форма організації допрофільної підготовки учнів 

основної школи. Функції курсів за вибором на етапі допрофільної підготовки. 

Види курсів за вибором: предметні, міжпредметні (Кизенко В.І., 

Дубковецька Г.М.); загальноорієнтаційні, предметно-орієнтаційні та 

міжпредметні (Аршанський  Є.Я.); предметно-орієнтовані, міжпредметні 

(інтегративні) та курси прикладного характеру (Габрієлян О.С.); 

міжпредметні, орієнтаційні та предметні (Габрієлян О.С., Звягін А.С.). 

Класифікація предметних курсів з хімії: за дидактичною метою (курси 

підвищеного рівня; курси поглибленого вивчення окремого розділу 

основного курсу, що є обов’язковими у програмі; курси поглибленого 

вивчення окремого розділу основного курсу, які не входять до обов’язкової 

програми; ужиткові  курси; курси вивчення методів пізнання природи; курси 

з історії хімії; курси вивчення методів розв’язування хімічних задач); за 

спрямованістю особистості (курси для учнів, які планують вивчати хімію на 

профільному рівні; курси для учнів, які планують вивчати хімію як 

непрофільний предмет; курси для учнів, які планують продовжити навчання 

у ПТНЗ, технікумах). 

Вимоги до курсів за вибором (варіативність, короткотривалість, 

завершеність, оригінальність). Аналіз та характеристика існуючих курсів за 

вибором з хімії для учнів основної школи (Хімічні елементи в організмі 

людини. Хімія і медицина. Історія відкриття хімічних елементів. Світ хімії і 

ми. Хімія їжі. Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів. 

Біологічна роль води. У світі лаків та фарб. У світі мила та синтетичних 

мийних засобів. Хімічні секрети агронома. Металічні елементи та їх вплив на 

здоров’я людини. Хімія запахів. Кроки до хімії. Розрахунки з розчинами. У 

світі окисно-відновних реакцій. Хімія живих організмів.). 

Тема 3. Програмно-методичне забезпечення курсів за вибором з 

хімії. 

Послідовність розробки програм курсів за вибором з хімії (вибір назви 

курсу і обґрунтування його актуальності; визначення мети, завдань і 

планування очікуваних результатів; відбір змісту і структурування матеріалу; 

визначення методів, форм і засобів навчання; добір змісту і методів 

проміжного і підсумкового контролю; визначення тривалості вивчення курсу 

за вибором). Структурні елементи програми курсу за вибором з хімії 

(титульний аркуш, пояснювальна записка, зміст програми, методичні 

рекомендації, список літератури, додатки). Експертиза та рецензування 

програм курсів за вибором. Навчально-методичний комплект вивчення курсу 

за вибором з хімії. 
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Тема 4. Контроль, оцінка і корекція знань в умовах допрофільної 

підготовки учнів з хімії. 

Атестація випускників основної школи в межах допрофільної 

підготовки. Кількісна та якісна оцінка знань учнів у умовах допрофільної 

підготовки. Портфоліо в допрофільній підготовці. Роль портфоліо в побудові 

освітнього рейтингу.  

Тема 5. Інформаційна робота та профільна орієнтація – складові 

допрофільної підготовки. 

Основні завдання інформаційної роботи на етапі допрофільної 

підготовки. Організація процесу інформування учнів основної школи про 

навчальні заклади регіону. Освітня карта. 

Сутність профільної орієнтації учнів основної школи. Основні завдання 

профільної орієнтації. Етапи профільної орієнтації та методи і форми їх 

реалізації. Критерії оцінки готовності учнів до вибору профілю навчання у 

старші школі.  

 

3. Рекомендована література 

Основна: 

1. Дидактичні засади формування навчальних профілів: посібник / [авт. 

кол.: В.І. Кизенко, О.К. Корсакова, Л.А. Липова, Л.Л. Момот, С.Е. Трубачова, 

В.Р. Ільченко]; за наук. ред. В.І. Кизенка. – К.: Педагогічна думка, 2010. – 132 с. 

2. Дидактичні засади допрофільної підготовки школярів основної школи 

// Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі: монографія / 

[авт. кол.: В.І. Кизенко, Г.О. Васьківська, С.П. Бондар й ін.]; за наук. ред. В.І. 

Кизенка. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 59-87.  

3. Упровадження допрофільної підготовки учнів закладів середньої 

освіти: методичні рекомендації / Інформаційний збірник Міністерства освіти 

і науки України, № 19-20-21. – 2008. – С. 3-9.  

3. Концепція профільного навчання в старшій школі // Директор школи. 

– 2010. – №1. – С. 22-26.   

4. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: 

Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-11 класи / Упор.: 

Г. Дубковецька, Ю. Каліночкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 100 с. 

5. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: 

Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. 

Дубовик, С.С. Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с. 

6. Предпрофильная подготовка учащихся: разработка и экспертиза 

курсов по выбору. Структура и содержание портфолио. / Ю.А. Сапожкова, 

Н.Л. Ефремова, Л.Е. Севашкевич. – Вологда, 2006. – 83 с. 

Додаткова: 

1. Аршанский Е.Я. Предпрофильная подготовка учащихся основной 

школы по химии / Е.Я. Аршанский / Актуальные проблемы методики 

обучения химии в школьном курсе // Химия: Еженедельное приложение к 

газете «Первое сентября». – 2006. – № 18. – С. 4-11. 
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2. Габриелян О.С. Теория и практика элективных курсов / 

О.С. Габриелян  // Химия в школе. – 2006. – № 4. – С.2-6. 

3. Габриелян О.С. Элективные курсы по химии: как они есть / 

О.С. Габриелян, Т.Е. Деглина // Химия. – 2007. – № 2. – С.32-36. 

4. Дубковецька Г. Курси за вибором. Допрофільна підготовка / 

Г. Дубковецька,  Л. Делехівська // Хімія. Шкільний світ. – 2010. – № 3 (615). 

– С. 20-22. 

5. Звягин А.С. Предпрофильная подготовка учащихся в рамках 

элективного курса по химии: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Звягин 

Александр Сергеевич. – М., 2007. – 229 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – індивідуальне 

опитування, тестовий контроль, захист практичних робіт, ігрове 

моделювання фрагментів уроків, модульна контрольна робота, захист 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 
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Додаток Ґ 

Орієнтовна тематика індивідуально-дослідних завдань з вибіркової 

навчальної дисципліни «Методика організації допрофільної підготовки з 

хімії учнів основної школи» 

 

Тематика експериментальних навчально-дослідних завдань: 

1. Розробка навчально-методичного забезпечення  курсу за вибором з 

хімії (назву курсу оберіть самостійно) для учнів 8-9 класів. 

 

Тематика навчальних навчально-дослідних завдань: 

1. Розробити плани-конспекти трьох навчальних занять курсу за 

вибором з хімії для учнів основної школи (назву курсу за вибором та теми 

навчальних занять оберіть самостійно). 

2. Добрати навчальну інформацію до трьох навчальних занять курсу за 

вибором з хімії (назву курсу за вибором та теми навчальних занять оберіть 

самостійно) та представте її у вигляді навчального посібника. 

3. Розробити план проведення позакласного заходу з хімії з метою 

профільної орієнтації учнів до вибору хіміко-біологічного профілю навчання 

у старшій школі. 

4. Провести порівняльний аналіз навчальних програм курсів за вибором 

з хімії для учнів 8-9 класів. 

 

Тематика реферативних навчально-дослідних завдань: 

1. Курси за вибором з хімії як форма організації допрофільної 

підготовки учнів основної школи. 

2. Характеристика кількісних та якісних методів оцінювання знань 

учнів з хімії на етапі допрофільної підготовки. 

3. Значення профільної орієнтації у формуванні готовності учнів до 

вибору хіміко-біологічного профілю навчання у старшій школі. 

4. Організація інформаційної роботи з учнями на етапі допрофільної 

підготовки. 
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Додаток Д 

Зміст навчального посібника «Методика навчання хімії у старшій 

профільній школі: курс лекцій» 

 

Передмова 

Лекція № 1. Теоретичні основи організації профільного навчання 

хімії у загальноосвітніх навчальних закладах 

1. Поняття про профільне навчання 

2. Принципи організації профільного навчання 

3. Структура профільного навчання 

4. Форми організації профільного навчання 

5. Хімічна складова типового базового навчального плану для старшої 

загальноосвітньої школи 

6. Становлення та розвиток профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах України  

Лекція № 2. Методика організації профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі  сільської місцевості 

1. Особливості профільного навчання у загальноосвітній школі 

сільської місцевості 

2. Моделі організації профільного навчання у сільській школі 

3. Поняття «м’яка» диференціація навчання 

4. Конструювання змісту профільного навчання хімії у 

загальноосвітній школі сільської місцевості на основі індивідуального 

вибору школярем рівня вивчення предмету 

5. Особливості конструювання навчальних занять в умовах м’якої 

диференціації навчання.  

6. Організація профільного навчання учнів у різнопрофільних групах в 

загальноосвітній школі сільської місцевості  

Лекція № 3. Методичні особливості навчання хімії у 

різнопрофільних класах на рівні стандарту та академічному рівні 

1. Основні завдання, структура та зміст курсу хімії рівня стандарту та 

академічного  рівня  

2. Інваріативна та варіативна складова змісту курсу хімії для 

різнопрофільних класів  

3. Принципи добору варіативної складової курсу хімії для 

різнопрофільних класів  

4. Організації навчального процесу з хімії у різнопрофільних класах на 

основі врахування психофізіологічних особливостей учнів  

5. Застосування форм, методів та засобів навчання хімії у 

різнопрофільних класах  

6. Хімічні задачі з варіативною складовою у навчанні хімії учнів класів 

різного профілю 

7. Хімічний експеримент у різнопрофільних класах  

8. Особливості побудови уроку хімії з варіативною складовою у 
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різнопрофільних класах 

Лекція № 4. Методичні особливості навчання неорганічної хімії на 

профільному рівні 

1. Принцип наукового поглиблення змісту профільних загальноосвітніх 

предметів.. 

2. Критерії відбору змісту профільного загальноосвітнього предмету  

3. Хімія як профільна загальноосвітня дисципліна. Основні завдання 

вивчення хімії на профільному рівні 

4. Зміст та структура курсу хімії профільного рівня  

5. Особливості вивчення неметалічних елементів та їхніх сполук на 

профільному рівні: 

5.1. Методика вивчення теми «Гідроген. Водень» 

5.2. Методика вивчення теми «Хімічні елементи VIІA групи» 

5.3. Методика вивчення теми «Хімічні елементи VIA групи» 

5.4. Методика вивчення теми «Хімічні елементи VA групи» 

5.5. Методика вивчення теми «Хімічні елементи ІVA групи» 

6. Особливості вивчення металічних елементів та їхніх сполук на 

профільному рівні 

7. Методика вивчення теми «Промислове виробництво найважливіших 

неорганічних речовин» на профільному рівні 

Лекція № 5. Методичні особливості навчання органічної хімії на 

профільному рівні 

1. Особливості вивчення органічних сполук на профільному рівні 

2. Методика вивчення галогенопохідних алканів 

3. Методика вивчення алкадієнів 

4. Методика вивчення гомологів бензену 

5. Методика вивчення багатоядерних ароматичних вуглеводнів 

6. Методика вивчення гетероциклічних сполук 

7. Методика вивчення альдегідів і кетонів 

8. Методика вивчення рибози, дезоксирибози та оптичної ізомерії 

9. Методика вивчення нітросполук 

Лекція № 6. Методика вивчення теми «Узагальнювальне 

повторення найважливіших питань курсу хімії» на профільному рівні 

1. Методичні особливості вивчення розділу «Узагальнювальне  

повторення найважливіших питань курсу хімії» 

2. Методика вивчення теми «Основні хімічні закони, теорії, вчення» 

3. Методика вивчення теми «Розвиток наукових знань про хімічний 

зв’язок і будову речовини» 

4. Методика вивчення теми «Дисперсні системи» 

5. Методика вивчення теми «Хімічні реакції» 

Лекція № 7. Курси за вибором з хімії як умова реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії учнів профільної школи  

1. Курси за вибором з хімії як обов’язкова складова профільного 

навчання 
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2. Класифікація курсів за вибором з хімії  

3. Методичні підходи до створення курсів за вибором учнів з хімії  

4. Вимоги до укладання навчальних програм курсів за вибором 

5. Зміст та характеристика курсів за вибором з хімії для учнів 

профільної школи 

6. Організації та методичні особливості викладання курсів за вибором у 

старшій профільній школі 

Лекція № 8. Спеціальні курси з хімії у старшій профільній школі 

1. Спеціальні курси у структурі профільного навчання, їх мета та 

завдання 

2. Методичні особливості вивчення спецкурсу «Основи хімічного 

аналізу» 

3. Методичні особливості вивчення спецкурсу «Основи агрохімії»  

4. Методичні особливості вивчення спецкурсу  «Основи хімічної 

технології» 
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Додаток Е 

Анкета  

визначення мотиваційного компоненту готовності майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів ЗЗСО 

 

Шановні студенти! 

Просимо Вас уважно прочитати запитання і вибрати варіант відповіді 

та обвести відповідну цифру. Варіанти відповіді: «0» ‒ ні; «1» ‒ швидше ні, 

ніж так; «2» ‒ швидше так, ніж ні; «3» ‒ так. 

 

№ 

з/п 
Запитання 

Варіанти 

відповіді 

1 Вважаю, що реалізацію принципів особистісно-

орієнтованого навчання та наступності між загальною 

середньою й професійною освітою може забезпечити лише 

старша профільна школа.  

0  1  2  3 

2 Маю переконання, що вчитель старшої профільної школи 

впливає на якість підготовки майбутніх фахівців як 

соціально-економічного потенціалу нашої держави. 

0  1  2  3 

3 Вважаю, профільну школу - потребою сьогодення. 0  1  2  3 

4 Маю переконання в необхідності допрофільної підготовки 

учнів основної школи. 
0  1  2  3 

5 Вважаю, що вчитель хімії повинен самостійно проектувати 

навчальний процес з урахуванням основних його 

особливостей в старшій профільній школі. 

0  1  2  3 

6 Хочу в майбутньому викладати хімію у багатопрофільній 

школі. 
0  1  2  3 

7 Мені цікаво добирати додаткову навчальну інформацію для 

забезпечення варіативності навчального процесу з хімії. 
0  1  2  3 

8 Мені цікаво організовувати проектну та науково-дослідну 

діяльність учнів старшої школи з хімії.  
0  1  2  3 

9 Мені подобається здійснювати добір методів, форм та 

засобів навчання з  урахування психофізіологічних 

особливостей учнів класу. 

0  1  2  3 

10 Маю бажання розробити власну авторську програму курсу за 

вибором з хімії. 
0  1  2  3 
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Додаток Ж 

Тестові завдання для визначення змістового компоненту готовності  

майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО  

 

Шановні студенти!  

Просимо Вас уважно прочитати запитання та обрати  

одну правильну, на Вашу думку, відповідь. 

 

1. Укажіть визначення поняття «профільне навчання»: 

А  вид навчання на засадах всебічного врахування індивідуальних 

потреб і можливостей учнів, глибокої поваги до його особистості, ставлення 

до нього як до свідомого і відповідального суб’єкта навчально-виховної 

взаємодії з учителем і ровесниками; 

Б  вид диференційованого навчання, який передбачає врахування 

освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів, створення умов для навчання 

старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, яке 

забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації 

навчального процесу; 

В система педагогічної, психолого-педагогічної, інформаційної та 

організаційної діяльності, яка допомагає визначенню учнів старших класів 

основної школи у вибранні ними профільних напрямів майбутнього навчання 

та широкої сфери наступної професійної діяльності. 

2. Укажіть принцип організації профільного навчання: 

А гнучкості; 

Б науковості; 

В професійної орієнтації. 

3. Укажіть напрям навчання у старшій профільній школі: 

А фізико-математичний; 

Б суспільно-гуманітарний; 

В хіміко-біологічний. 

4. Укажіть спосіб організації диференційованого навчання, який 

передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених 

предметів називають: 

А профільне навчання; 

Б профіль навчання; 

В напрям навчання. 

5. Укажіть сукупність предметів, які входять до профілю 

навчання: 

А базові, профільні, курси за вибором; 

Б базові, профільні, спецкурси; 

В обов’язкові, вибіркові, профільні. 

6. Укажіть рівні опанування змісту курсу хімії у профільних 

загальноосвітніх навчальних закладах: 

А початковий, середній, високий; 
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Б стандарту, академічний, профільний; 

В стандарту, академічний, поглиблений. 

7. Укажіть навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і 

входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання 

називають: 

А спеціальні курси; 

Б факультативи; 

В курси за вибором. 

8. Укажіть внутрішньошкільну форму організації профільного 

навчання: 

А профільні класи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

Б профільна школа інтернатного типу; 

В навчально-виховний комплекс. 

9. Укажіть кількість годин, яка виділяється типовим навчальним 

планом для вивчення хімії на рівні стандарту: 

А 1 година на тиждень у 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі; 

Б по 1 годині на тиждень у 10 і 11 класах; 

В по 1,5 години на тиждень у 10 класі та 2 годин – у 11 класі. 

10. Укажіть кількість годин, яка виділяється типовим навчальним 

планом для вивчення хімії на профільному рівні: 

А 2 година на тиждень у 10 класі та 3 години на тиждень в 11 класі; 

Б по 4 години на тиждень у 10 і 11 класах; 

В по 4 години на тиждень у 10 класі та 6 годин – у 11 класі. 

11. Укажіть визначення поняття «спеціальний курс»: 

А навчальний курс, що доповнює, поглиблює та розширює зміст 

профільного навчального предмету і забезпечує внутрішньо-профільну 

спеціалізацію та професійну спрямованість; 

Б навчальний курс, який доповнює навчальні предмети і входять до 

складу допрофільної підготовки; 

В навчальний курс, що забезпечує реалізацію пізнавальних інтересів 

школярів класів з поглибленим вивченням предмету та виходять за рамки 

шкільного курсу хімії. 

12. Укажіть назву спецкурсу, який обов’язково викладається у 

класах з поглибленим вивченням хімії: 

А основи біохімії; 

Б основи хімічного аналізу; 

В основи екологічної хімії. 

13. Навчальна інформація з хімії, яка допомагає вчителю 

враховувати професійні інтереси учнів називається: 

А варіативна складова; 

Б інваріативна складова; 

В професійно орієнтована складова. 

14. Укажіть принцип добору варіативної складової курсу хімії: 
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А інтеграції змісту курсу хімії з іншими предметами; 

Б посилення прикладного характеру хімічного змісту; 

В доповнення і розвитку хімічного змісту. 

15. Укажіть рядок перерахованих форм та методів навчання, які 

доцільно застосувати при організації навчальної діяльності учнів з 

«правопівкульним» мисленням: 

А уроки-бесіди, групова робота, ігрова діяльність; 

Б уроки-лекції, самостійна робота, розв’язування задач; 

В уроки-конференції, розв’язування задач, проектна діяльність. 

16. Укажіть назву теми, вивчення якої передбачено навчальною 

програмою рівня стандарту у 10 класі: 

А хімічні елементи VІІА групи; 

Б промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин; 

В неметалічні елементи та їхні сполуки. 

17. Укажіть назву теми, вивчення якої передбачено навчальною 

програмою рівня стандарту у 11 класі 

А гетероциклічні вуглеводні; 

Б природні джерела вуглеводнів; 

В ароматичні вуглеводні. 

18. Укажіть назву теми, вивчення якої передбачено навчальною 

програмою профільного рівня  у 10 класі: 

А основні хімічні закони, теорії, вчення; 

Б промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин; 

В дисперсні системи. 

19. Укажіть назву теми, під час вивчення якої вперше розглядається 

поняття «алотропія» на профільному рівні: 

А Загальна характеристика елементів VI-А групи; 

Б Оксиген. Прості речовини Оксигену; 

В Сульфур. Прості речовини Сульфуру. 

20. Укажіть рядок, який складається з курсів за вибором, які 

виділяють на профільному рівні: 

А предметні, міжпредметні, надпредметні; 

Б предметні, інтегровані, орієнтаційні, прикладні; 

В предметні, міжпредметні, надпредметні та курси з предметів, які не 

входять до базового навчального плану. 

21. Укажіть компонент профільного навчання, який реалізується в 

основній школі і покликаний забезпечити підготовку учнів до успішного 

вибору профілю навчання у старшій школі, називається: 

А допрофільна підготовка; 

Б профільна орієнтація; 

В пропедевтична підготовка. 

22. Укажіть форми реалізації допрофільної підготовки учнів в 

основній школі: 

А курси за вибором, профільна орієнтація, інформаційна робота; 



476 
 

Б поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, профільна 

орієнтація, інформаційна робота; 

В поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, спеціальні курси, 

профільна орієнтація. 

23. Укажіть кількість годин, яка рекомендується нормативними 

документами для вивчення курсів за вибором на етапі допрофільної 

підготовки: 

А 9 - 17 годин; 

Б 20 - 25 годин; 

В 30 - 35 годин. 

24. Укажіть назву хімічного досліду, який має продемонструвати 

вчитель при поясненні учням гігроскопічних властивостей концентрованої 

сульфатної кислоти: 

А взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з металами; 

Б взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з цукром; 

В взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з водою. 

25. Укажіть характеристику учнів, яку повинен враховувати  

учитель при організації навчання хімії учнів класів різних профілів: 

А вікові особливості; 

Б рівень навчальних досягнень; 

В психофізіологічні особливості. 

26. Укажіть кількість годин, відведених навчальною програмою для 

вивчення теми «Металічні елементи та їхні сполуки» на профільному рівні: 

А 24 год.; 

Б 32 год.; 

В 38 год.. 

27. Укажіть ряд понять, які має сформувати учитель в учнів при 

вивченні органічної хімії на профільному рівні: 

А алкадієни, циклаалкани, вітаміни, нафтален; 

Б алкадієни, толуен, нафтален, піридин; 

В вітаміни, циклоалкани, толуен, піридин. 

28. Укажіть назву практичної роботи, передбачену навчальною 

програмою з органічної хімії профільного рівня: 

А гідроліз ацетилсаліцилової кислоти; 

Б добування мила з жиру; 

В окиснення толуену. 

29. Укажіть назву поняття, розвиток і поглиблення якого 

відбувається під час вивчення теми «Узагальнювальне повторення 

найважливіших питань курсу хімії» на профільному рівні: 

А ізомерія; 

Б електроліз; 

В каталіз. 
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30. Укажіть тип розрахункових задач, розв’язування яких 

передбачено навчальною програмою профільного рівня під час вивчення 

неорганічних речовин: 

А приготування розчинів із кристалогідратів; 

Б обчислення еквівалентів складних речовин і молярних мас 

еквівалентів; 

В розрахунки за термохімічними рівняннями. 
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Додаток З 

Завдання для перевірки сформованості процесуального компоненту 

готовності майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

ЗЗСО 

 

1. Визначте методично доцільні (з урахуванням психофізіологічних 

особливостей учнів) методи навчання та охарактеризуйте їх використання під 

час проведення уроку хімії на тему «Сульфатна кислота та сульфати» в класі 

фізико-математичного профілю. 

2. Запропонуйте методично доцільні (з урахуванням 

психофізіологічних особливостей учнів) засоби навчання, форми організації 

навчальної діяльності та опишіть їх застосування в ході проведення уроку 

хімії на тему «Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки» в класі 

філологічного напряму. 

3. Наведіть приклади способів розвитку пізнавального інтересу та 

формування мотивації учнів до вивчення хімії  на різних етапах уроку  для 

класів технологічного, військово-спортивного, історичного та економічного 

профілів (клас і тему уроку оберіть самостійно).  

4. Опишіть навчальну проблемну ситуацію, що може запропонувати 

вчитель для її розв’язання в межах пояснювально-ілюстративного методу 

навчання, на уроці хімії на тему «Глюкоза» у класі хіміко-біологічного 

профілю. 

5. Наведіть розв’язок розрахункової задачі, письмово відтворюючи 

пояснення вчителя в ході її розв’язання. Визначте її тип, зазначте в класах 

яких напрямів (профілів) передбачено розв’язування задач даного типу.  

«Обчисліть масу солі, яка утвориться в результаті зливання розчину 

натрій гідроксиду об’ємом 500 мл з масовою часткою лугу 20% (густина 

розчину 1,22 г/см3) і розчину сульфатної кислоти масою 500 г з масовою 

часткою розчиненої речовини 19,6%» 

6. Запропонуйте тему навчального заняття курсу за вибором 

допрофільної підготовки «Хімія їжі». Спрогнозуйте діяльність учителя та 

учнів 9 класу під час його проведення.    
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Додаток І 

Анкета 

 визначення рівня сформованості готовності майбутніх учителів  

до профільного навчання хімії учнів ЗЗСО за самооцінкою  

(рефлексивний компонент) 

 

Шановні студенти! 

Просимо Вас уважно прочитати запитання і вибрати варіант відповіді 

та обвести відповідну цифру. Варіанти відповіді: «0» ‒ ні; «1» ‒ швидше ні, 

ніж так; «2» ‒ швидше так, ніж ні; «3» ‒ так. 

 

№ 

з/п 
Запитання 

Варіанти 

відповіді 

1 Чи вмієте Ви методично правильно і доцільно добирати 

додаткову навчальну інформацію з хімії для проведення 

уроку в класах різного профілю? 

0  1  2  3 

2 Чи вмієте Ви методично правильно і доцільно добирати 

методи навчання для організації процесу засвоєння хімічних 

знань  учнями класів різного профілю? 

0  1  2  3 

3 Чи завжди Ви можете діагностувати причину невдач власної 

педагогічної діяльності? 
0  1  2  3 

4 Чи завжди Ви можете діагностувати причину невдач 

навчально-пізнавальної діяльності учнів? 
0  1  2  3 

5 Чи завжди Вам вдається бачити недоліки тих уроків хімії, які 

Ви відвідуєте? 
0  1  2  3 

6 Чи вдається Вам визначити ступінь розуміння учнями 

навчального матеріалу? 
0  1  2  3 

7 Чи завжди Ви вдаєтеся до аналізу власної професійної 

діяльності? 
0  1  2  3 

8 Чи пов’язуєте Ви проблеми, що виникають під час 

професійної діяльності (педагогічної практики) з тим, що 

недостатньо володієте теоретичними знаннями з методики 

навчання хімії? 

0  1  2  3 

9 Чи вважаєте Ви рівень своєї хімічної підготовки достатнім 

для роботи у старшій профільній школі. 
0  1  2  3 

10 Чи вважаєте Ви рівень своєї методичної підготовки 

достатнім для роботи у старшій профільній школі. 
0  1  2  3 
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Додаток К 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Публікації в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

1. Блажко О.А. Підготовка майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-

методичні засади: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 328 с. 

2. Блажко О.А. Методика навчання хімії у старшій профільній школі: 

курс лекцій: навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей 

вищих педагогічних навчальних закладів. 2-ге вид., допов. та перероб. 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 174 с. 

3. Блажко О.А. Методика навчання хімії у старшій профільній школі: 

практикум. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 80 с.   

4. Блажко О.А. Методика навчання хімії у старшій профільній школі: 

збірник тестових завдань. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 60 с. 

5. Блажко О.А. Методика навчання хімії у старшій профільній школі: 

курс лекцій: навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей 

вищих педагогічних навчальних закладів. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 

164 с. 

6. Блажко О.А. Методика організації допрофільної підготовки з хімії 

учнів основної школи: теорія і практика: навч. посіб. Вінниця: ТОВ «Нілан-

ЛТД», 2018. 80 с.  

7. Дабіжук Т.М., Блажко О.А. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах 

кредитно-модульної системи навчання. Рідна школа. 2008. № 3-4. С. 37–39. 

8. Блажко О.А., Сербін В.В. Професійно-педагогічна підготовка 

студентів до викладання хімії у профільній школі. Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини. Умань, 

2009. Ч.1. С. 24–29. 

9. Блажко О.А. Організація навчального процесу з дисципліни 

«Шкільний курс хімії та методика його викладання» в умовах кредитно-

модульної системи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 

Вінниця, 2010. Вип. 30. С.39–43. 

10. Блажко О.А. Тестовий контроль знань студентів з дисципліни 

«Шкільний курс хімії та методика його викладання». Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини. Умань,  

2010. Ч.1. С.12–18. 

11. Блажко О.А. Підготовка студентів до профільного навчання хімії: 

теоретичний аналіз. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології. Суми, 2012. № 5(23). С. 328–334. 

12. Блажко О.А. Підготовка студентів до профільного навчання хімії 
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під час вивчення дисципліни «Шкільний курс хімії та методика його 

викладання». Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 

Вінниця, 2012. Вип. 37. С. 266–269. 

13. Блажко О.А. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі підготовки студентів до профільного навчання хімії. 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, практика. Вінниця, 2012. 

№ 33. С. 226–231. 

14. Блажко О.А. Становлення та розвиток профільного навчання хімії у 

загальноосвітніх навчальних закладах України. Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2012. Вип. 38. С. 302–306. 

15. Блажко О.А. Зміст та структура навчальної дисципліни «Методика 

навчання хімії у старшій профільній школі». Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2013. Вип. 39. С.122–125. 

16. Блажко О.А. Курси за вибором як складова допрофільної 

підготовки учнів основної школи. Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка 

і психологія. Вінниця, 2013. Вип. 40. С. 26–29. 

17. Блажко О.А. Організація науково-дослідної діяльність студентів на 

кафедрі хімії та методики навчання хімії. Вища освіта України: Теоретичний 

та науково-методичний часопис. Київ, 2015. № 3. Додаток 1: Інтеграція 

вищої освіти і науки. С. 20–26.  

18. Блажко О.А. Педагогічна практика майбутніх учителів хімії в 

умовах профільної старшої школи. Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка 

і психологія. Вінниця, 2017. Вип. 50. С.49–53. 

19. Блажко О.А. Методологічні підходи до методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії профільної школи. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: 

Педагогічні науки. Чернігів, 2017. Вип. 149. С. 138–142.  

20. Блажко О.А. Практичний стан підготовки майбутніх учителів до 

профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2017. Вип. 

52. С. 59–63. 

21. Блажко О.А. Готовність майбутніх учителів до профільного 

навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. Миколаїв, 2017. № 4 (59).  С. 36–41.  

22. Блажко О.А. Спецкурс «Методика організації допрофільної 

підготовки з хімії учнів основної школи» як складова професійної підготовки 
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майбутнього вчителя хімії. Витоки педагогічної майстерності. Полтава, 

2017. Вип. 20. С. 36–41. ( Index Copernicus) 

23. Блажко О.А. Електронний навчально-методичний комплекс як 

засіб  методичної підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи. 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2017. Вип. 57. С.52–

59. ( Index Copernicus) 

24. Блажко О.А., Блажко А.В. Реалізація компетентнісного підходу у 

процесі професійної підготовки майбутнього вчителя хімії. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця, 2017. Вип. 

48. С. 67–70. ( Index Copernicus) 

25. Блажко О.А. Методична система підготовки майбутніх учителів 

до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. Випуск LXXVIII. 

Том 1. С. 107–110. (Index Copernicus) 

26. Блажко О.А. Підготовка майбутнього вчителя до викладання 

спеціальних курсів з хімії у класах з поглибленим вивченням предмету.  

Наукові записки.  Кропивницький, 2018. Вип. 161. С. 66–70.  (Index 

Copernicus)  

27. Блажко О.А. Підготовка майбутнього вчителя хімії у закладах 

вищої освіти України. Nauka i studia. Przemysl, 2017. № 14 (175). С. 30–37.  

28. Blazhko О.А., Yaroshenko О.G. Substance of methodological training 

of future teachers for subject oriented instruction of chemistry to pupils at general 

educational institutions. Středoevropský  vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. Praha, 2017. 

№ 7 (43). Р. 53–59.  

 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

29. Блажко О.А. Формування у майбутніх вчителів хімії методичних 

умінь застосовувати технологію групової навчальної діяльності школярів. 

Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: матеріали 

міжнарод. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 2930 трав. 2008 р.). Полтава, 

2008. С. 187189. 

30. Блажко О.А. Система методичної підготовки майбутніх вчителів 

хімії. Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф., (м. Вінниця, 2526 верес. 2008 р.). Вінниця, 2008. 

С. 6466. 

31. Блажко О.А. Організація навчальної діяльності студентів на 

лабораторних заняттях з методики навчання хімії.  Теорія і практика 

сучасного природознавства: матеріали V всеукр. наук.-практ. конф., (м. 

Херсон, 2425 лист. 2011 р.). Херсон, 2011. С. 123124. 

32. Блажко О.А. Методична підготовка студентів до навчання хімії 

учнів старшої профільної школи. Завдання і перспективи навчання хімії у 

профільній школі: матеріали наук. інтернет-конф. (м. Полтава, 2028 груд. 



483 
 

2010 р.). Полтава, 2011. С. 145148. 

33. Блажко О.А. Удосконалення підготовки студентів до викладання 

органічної хімії у старшій профільній школі. Домбровські хімічні читання – 

2012: матеріали V всеукр. наук. конф. (м. Ніжин, 2628 верес. 2012 р.). 

Ніжин, 2012. С. 119120. 

34. Блажко О.А. До питання вдосконалення методичної підготовки 

майбутніх учителів хімії профільної школи. Хімічна і екологічна освіта: 
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Додаток Л 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

Основні положення та результати дослідження доповідались й 

обговорювались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Міжнародні науково-практичні конференції: 

«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» 

(Полтава, 2930 травня 2008 р.) ‒ виступ на секційному засіданні і публікація тез;  

«Сучасна профільна освіта: традиції та інновації» (Чернівці, 29-30 

листопада 2012 р.) ‒ публікація тез; 

«Актуальные проблемы химического и экологического образования» 

(Санкт-Петербург, 18–21 апреля 2012 г.) ‒ публікація тез; 

«Методика преподавания химических и экологических дисциплин» 

(Брест, 26-27 ноября 2015 г.) ‒ публікація тез; 

«Актуальные проблемы естественнонаучной подготовки педагогов» 

(Астрахань, 10–12 ноября 2015 г.) ‒ публікація тез; 

«Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 

24–25 вересня 2015 р.) ‒ виступ на секційному засіданні і публікація тез;  

«Інтеграція вищої освіти і науки» (Київ, 7 жовтня 2015 р.) ‒ виступ на 

секційному засіданні і публікація статті; 

«Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 

30 листопада 2017 р.) ‒ виступ на секційному засіданні і публікація статті. 

Всеукраїнські науково-практичні конференції: 

«Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 

2526 вересня 2008 р.) ‒ виступ на секційному засіданні і публікація тез; 

«Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі», (Полтава, 

2028 грудня 2010 р.) ‒ виступ на секційному засіданні і публікація тез; 

«Теорія і практика сучасного природознавства» (Херсон, 2425 

листопада 2011 р.) ‒ публікація тез; 

«Домбровські хімічні читання − 2012», (Ніжин, 2628 вересня 2012 р.) 

‒ публікація тез; 

«Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 

27−28 вересня 2012 р.) ‒ виступ на секційному засіданні і публікація тез; 

«Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку» (Полтава, 22–26 квітня 

2013 р.) ‒ публікація тез; 

«Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Вінниця, 25–28 

березня 2014 р.) ‒ публікація тез; 

«Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і 

практика» (Вінниця, 25–27 березня 2015 р.) ‒ публікація тез; 

«Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і 

практика» (Вінниця, 16-17 березня 2016 р.) ‒ публікація тез; 

«Сучасні тенденції навчання хімії» (Львів, 24 березня 2017 р.) ‒ виступ 

на секційному засіданні і публікація тез. 
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