
Перелік запитань до заліку 

з курсу “Методики викладання хімії, екології та природознавства” 

1. Професіограма вчителя сучасної школи. Історія методики навчання хімії. 

Поняття в змісті хімічної освіти. Зміст хімічної освіти в шкільній програмі. Основні 

компоненти змісту. Структура змісту курсу хімії. 

2. Професіограма вчителя сучасної школи. Історія методики навчання екології. 

Поняття в змісті екологічної освіти. Зміст екологічної освіти в шкільній програмі. Основні 

компоненти змісту. Структура змісту курсу екології. 

3. Основи побудови курсу хімії. Сучасні підручники та програми з хімії та 

екології. 

4. Поняття та компоненти в змісті інтегрованого курсу природознавства. 

Структура змісту та основи побудови інтегрованого курсу природознавства. Сучасні 

підручники та програми з природознавства. 

5. Поняття “методи навчання”, “методи навчання хімії”, “методи хімічної освіти”. 

Класифікація методів хімічної освіти. Загальнологічні методи в хімічній освіті. 

Загальнопедагогічні методи в хімічній освіті. Специфічні методи в хімічній освіті. 

6. Хімічний експеримент як специфічний метод навчання хімії. Функції, форми і 

типи хімічного експерименту. 

7. Демонстраційний хімічний експеримент: задачі та вимоги до нього. 

Учнівський хімічний експеримент: форми, цілі та зміст. 

8. Організація та безпечність хімічного есперименту. Методика хімічного 

експерименту.  

9. Екологічний компонент в шкільному курсі хімії.  

10. Екологоорієнтований хімічний експеримент. 

11. Розв’язок хімічних задач як специфічний метод навчання хімії. 

12. Задачі з екологічним змістом. 

13. Навчально-дослідницькі екологічні проекти. 

14. Методи виховання та розвитку особистості в процесі хімічної освіти. 

15. Засоби навчання хімії: суть, класифікація. 

16. Форми пізнавальних завдань з хімії.  

17. Форми пізнавальних завдань з хімії. Запитання. Вправи. Хімічні задачі. 

18. Тести: групування, доповнення, нагадування, вибірки, ранжування, 

послідовності. Альтернативний тест. Комбінований тест. Професійно спрямований тест. 

19. Хімічні диктанти. Дидактичні ігри. Творчі завдання. Пізнавальні завдання у 

формуванні мотивації навчання. 



20. Хімічна мова як специфічний засіб навчання хімії. Дидактичні принципи 

формування хімічної мови.  

21. Хімічний експеримент як специфічний засіб навчання хімії.  

22. Дидактичний матеріал як засіб навчання хімії.  

23. Інтегративний підхід в реалізації дидактичних засобів. 

24. Форми організації процесу хімічної та екологічної освіти. 

25. Організація навчальної діяльності. Урок як основна організаційна форма 

навчання хімії. 

26. Сучасний урок хімії: особливості, планування. 

27. Класифікація уроків хімії. Структура уроків хімії різного типу. 

28. Сучасні вимоги до уроку хімії з екологічною складовою. 

29. Схема спостережень та аналізу уроку хімії. 

30. Позаурочна робота як форма організації навчання природничих дисциплін. 

Теоретичні основи позаурочної роботи з хімії, екології та природознавства. 

31. Факультативні заняття з хімії, екології, природознавства. 

32. Пізнавальні задачі в природничій освіті. 

33. Поняття “якість хімічної освіти”. Методика аналізу якості хімічної освіти. 

34. Контроль та облік знань та вмінь в хімії. Контроль та оцінка якості екологічних 

знань. Оцінка знань та особистісних способів дій учнів. 

 


