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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методика викладання хімії, екології та 
природознавства 

Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Луцась Анна 
Віталіївна 

Контактний телефон викладача 0991386488 
E-mail викладача anna.lucas@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Семестровий 
Обсяг дисципліни 6 кредитів 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Методика викладання хімії, екології та природознавства» належить до переліку 
обов’язкових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках 
циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою спеціальності 014 Середня освіта 
(за предметними спеціалізаціями) спеціалізація 014.06 Середня освіта (Хімія) на четвертому році 
навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької професійно-
орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань 
методики викладання хімії, екології та природознавства з метою оволодіння методами роботи в 
базових закладах загальної середньої освіти. 
 

3. Мета та цілі курсу  
 
Мета: сформувати систему знань з методики навчання хімії в базових закладах загальної 

середньої освіти в цілому та окремих розділів хімії зокрема; сформувати практичні навички 
використання різноманітних сучасних педагогічних технологій та інформаційних засобів начання 
хімії; навчити основам науково-дослідної роботи в галузі методики навчання хімії і підвищення її 
ефективності на практиці. 

 
Завдання: 

• закласти основи знань, вмінь та навиків для роботи в базових закладах загальної середньої 
освіти; 

• ознайомити з системою дидактичних вимог, що висуваються до формування змісту шкільного 
курсу хімії;   

• сформувати уявлення про систему методичних понять, зміст та побудову курсу хімії в базових 
закладах загальної середньої освіти, засвоєння сучасної структури предметного змісту 
шкільного курсу хімії та встановлення міжпредметних зв’язків; 

• сформувати стійкі вміння та навички майбутніх вічителів хімії з використання сучасних 
методів та засобів навчання хімії, забезпечити засвоєння основних вимог до сучасного уроку;  

• ознайомити студентів з методами формуванням в учнів уявлень щодо основних хімічних 
законів, теорій, вчень, визначень та умовами успішного виконання розвиваючого і виховного 
навчання;   

• сформувати основні практичні вміння та навички при виконанні  лабораторного практикуму з 
використанням експерименту;   

• ознайомити студентів з різними формами організації навчального процесу при вивченні хімії у 
середній школі, з формами, видами і методами контролю знань та оцінки результатів навчання 
хімії,  

• закласти основи активного і дбайливого відношення студентів до  навколишнього середовища. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
Знати: 

• психолого - педагогічні особливості сучасних вимог до уроків хімії (екології) в середній 
загальноосвітній школі, коледжі, ВПУ, технікумі;  



• типи уроків та їх структуру; 
• задачі, методи і основні форми позакласної роботи з хімії, екології та природознавства;  
• методичні підходи до вивчення курсів хімії, екології та природознавства у 5-11 класах; 
• організацію навчального процесу у коледжах, технікумах та ВПУ; 
• використання демонстраційного експерименту і технічних засобів навчання у навчальному 

процесі; 
• форми і методи контролю знань, поточної успішності; 
• методику організації, підготовки і проведення лабораторних, практичних і семінарських занять 

з хімії та екології. 
 
Вміти: 

• класифікувати уроки, писати поурочні плани занять; 
• формувати поняття про хімічний елемент, речовину, класифікацію речовин, властивості 

основних класів неорганічних та органічних сполук, встановлювати зв'язки між будовою, 
властивостями і застосуванням простих і складних речовин, основні закони та теорії хімії; 

• розв'язувати задачі з використанням міжпредметних зв'язків; 
• організовувати і проводити лекції, семінарські і лабораторні заняття як основні форми 

організації навчального процесу; 
• використовувати технічні засоби навчання і здійснювати підготовку до демонстраційного 

експерименту; 
• організовувати позакласні заходи на хімічну та екологічну тематику. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 
• готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською 

мовою у педагогічній діяльності; 
• дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу досягнень з природничих наук на соціальну сферу;  
• здатність цінувати різноманіття та мультикультурність;  
• здатність до критичного мислення, навички обдумування;  
• міцне знання професії на практиці; 
• здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні; 
• навички управління інформацією; 
• вміння прогнозувати кінцеві результати вивчення хімії; 
• здатність пропонувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного 

аналізу;  
• здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти складну 

комплексну інформацію у стислій формі усно, письмово, використовуючи інформаційно-
комунікаційні технології. 
 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 28 
семінарські, практичні заняття 32 
лабораторні заняття  
самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

VІІ, VІІІ 
Середня освіта (за 
предметними 
спеціалізаціями) 

ІV обов’язковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 



Змістовий модуль 1 
Методичні основи начання хімії 

Тема 1. Сучасні 
вимоги до 
професійної 
підготовки 
вчителів. Мета, 
зміст та 
структура 
хімічної та 
екологічної 
освіти. 
Тема 2. Поняття 
та компоненти в 
змісті 
інтегрованого 
курсу 
природознавства. 

Лекція/практ. 1, 2, 4 Опитування, 
23 год. 10 01.10.2019 

Тема 3. Методи 
хімічної та 
екологічної 
освіти. 
Тема 4. 
Екологічний 
компонент в 
шкільному курсі 
хімії 

лекція/практ. 1, 2, 4, 10 
Опитування, 
творчі 
завдання 
30 год. 

10 01.10.2019 

Тема 5. 
Дидактичний 
інструментарій в 
навчанні хімії та 
екології. 
Тема 6. 
Інтегративний 
підхід в 
реалізації 
дидактичних 
засобів. 

лекція/практ. 1, 6, 9 
Опитування, 
творчі 
завдання 
28 год. 

10 01.11.2019 

Тема 7. Форми 
організації 
процесу хімічної 
та екологічної 
освіти. 

лекція/практ. 1, 10 

Опитування, 
творчі 
завдання 
26 год. 

10 01.11.2019 

Тема 8. Якість 
хімічної освіти: 
діагностика, 
моніторинг, 
оцінювання. 

лекція/практ. 1, 7 Опитування, 
19 год. 

10 
Контрольна 
робота 10 

01.12.2019 

Підсумковий контроль (залік) 50  
Змістовий модуль 2 

Технологічні основи навчання хімії 
Тема 1. 
Інноваційні лекція/практ. 1, 3, 5, 8 Опитування, 

творчі 10  01.04.2019 



технології 
навчання в 
хімічній та 
екологічній 
освіті 
Тема 2. 
Особливості 
технології 
проблемного 
навчання хімії та 
екології. 
Тема 3. Проектне 
навчання. 
Дослідницька 
діяльність. 

завдання 
42 год. 

Тема 4. 
Дидактичний 
експеримент в 
начанні хімії 

лекція 1, 10 Опитування 
12 год. 

Контрольна 
робота 10 01.04.2019 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час проведення 
лекційних, практичних, індивідуальних занять і має на меті 
перевірку знань студентів з окремих тем навчальної 
дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі («відмінно» 
- 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, «незадовільно» - 2), 
отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий 
модуль) проводиться (виставляється) на підставі оцінювання 
результатів знань студентів після вивчення матеріалу з 
логічно завершеної частини дисципліни – змістового 
модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння 
та засвоєння певного матеріалу (теми), вироблення навичок 
проведення розрахункових робіт, вміння вирішувати 
конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати 
тексти, здатності осмислювати зміст даної частини 
дисципліни, уміння публічно чи письмово подати певний 
матеріал.  

Дисципліна «Методика викладання хімії, екології та 
природознавства» запропонована до вивчення протягом VІІ, 
VІІІ семестрів на четвертому році навчання. На прикінці VІІ 
семестру передбачено залік із зазначеної дисципліни, а 
наприкінці VІІІ семестру – екзамен. 

 Оцінювання студентів проводиться за однаковою 
накопичувальною системою протягом VІІ семестру (залік) 
та протягом VІІІ семестру (екзамен). Максимальна кількість 
балів, які студент може набрати впродовж навчального 
семестру складає – 100 балів. Підсумкова оцінка 
обчислюється як сума поточного оцінювання (до 50 балів) і 
оцінки за залік в VІІ семестрі (екзамен у VІІІ семестрі) (до 
50 балів). 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 



письмових відповідей на запитання та виконання 
практичного завдання і дає можливість набрати за змістові 
модулі 20 балів. Кількість теоретичних запитань – 4, 
кількість практичних завдань – 1. Після написання роботи 
проходить усний захист (за потребою). 

Практичні заняття Проводяться в активній формі із застосуванням кейс-
методів, тренінгів, дискусій та мають на меті систематичну 
перевірку розуміння та ступеня засвоєння теоретичного 
матеріалу студентом, вміння використовувати теоретичні 
знання для розвязання практичних завдань. Робота на 
кожному занятті оцінюється в 10 балів і дає можливість 
набрати за змістові модулі 20 балів (не враховуючи бали, 
одержані за виконання контрольних робіт). Ще 10 балів 
студент може отримати за підготовку, оформлення і 
презентацію індивідуального завдання за запропонованою 
темою. 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Студент допускається до складання екзамену, якщо 
впродовж семестру він відвідав всі семінарські заняття та за 
змістові модулі набрав сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання екзамену, якщо 
впродовж семестру він без поважних причин не відвідував 
семінарські заняття та за змістові модулі набрав менше 25 
балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться запис 
"не допущений" і виставляється набрана кількість балів. 
Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за 
заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 
виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної 
дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 
перескладання змістових модулів, виконання 
індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 
змістові модулі. 

Напередодні екзамену викладач подає доповідну декану 
про недопуск студентів академічної групи (груп). Відмітка 
про недопуск у відомості робиться при наявності 
розпорядження декана. 
7. Політика курсу 

1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 
2. Приймати активну участь в навчальному процесі. 
3. Якісно та своєчасно готуватись до семінарських занятть, опрацьовувати запропоновану базову 

та допоміжну літературу. 
4. Не пропускати семінарські заняття, а у випадку пропуску заняття надати документ, що 

пояснює причину пропуску. 
5. В разі невиконання завдання, передбачені бали не сумуються до підсумкової оцінки.  
6. Не відволікатись на сторонні розмови, не вживати їжу та вимкнути звук мобільного телефону. 
 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Пак М. С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов / М. С. Пак; Рос. гос. пед. ун-
т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ, 2015. – 305 с. 

2. Совгіра С. В. Методика навчання екології: [підручник] / С. В. Совгіра. – К.: Наук.світ, 2007. – 
450 с. 

3. Грабовий А. К. Шкільний курс хімії та методика його викладання: Навч. посіб. / А. К. 
Грабовий. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – 474 c. 
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