
Лекція 1 

Сучасні вимоги до професійної підготовки вчителів. Мета, зміст та структура 

хімічної та екологічної освіти 

Сучасний вчитель дисциплін природничого спрямування повинен: 

 бездоганно знати шкільний курс хімії, фізики та біології, вміти критично 

оцінювати його науковий рівень відповідно до стану сучасної науки і сучасного 

виробництва, давати чітку й обгрунтовану методичну характеристику діючої програми і 

підручників;  

 бездоганно володіти спеціальною лексикою вищезгаданих предметів, знати 

сучасну номенклатуру, методи и ̆приио̆ми навчання учнів наукової мови и ̆вироблення в них 

уміння користуватися нею в навчальному процесі; 

 впевнено володіти методикою і технікою експерименту, вміти організовувати 

робочі місця учнів, формувати у них експериментальні уміння і навички;  

 володіти методикою розв’язування і правильного оформлення розв’язків 

розрахункових та експериментальних задач; 

 вміти відбирати відомості про сучасні досягнення науки і промисловості для 

кожного етапу навчання і дидактично адаптувати їх з урахуванням принципів науковості й 

доступності, вікових особливостей учнів та відносно різних типів середніх навчальних 

закладів;  

 вміти розмежовувати в навчальному матеріалі основнии ̆ і другорядний, 

визначати важкі для засвоєння питання і шляхи подолання труднощів; 

 вміти організовувати відповідно до сучасних дидактичних вимог усі види 

навчальної роботи учнів, формувати у них інтелектуальні, предметні та організаційно-

пізнавальні вміння та навички;  

 вміти використовувати уроки різних типів, визначати мету і завдання уроку, 

складати його план, відбирати й розташовувати у певній послідовності навчальнии ̆матеріал, 

доцільно обирати приио̆ми, форми і методи діяльності вчителя і учнів, оптимально 

поєднувати слово з експериментом та ілюстративним матеріалом;  

 вміти поєднувати політехнічну освіту, трудове виховання і профорієнтацію 

учнів; 

 вміти виявляти, встановлювати і розкривати внутрішньопредметні та 

міжпредметні зв’язки, оцінювати їх пізнавальне значення у процесі формування наукового 

світогляду і розвитку природничого та наукового мислення учнів;  

 вміти здійснювати тематичне і поурочне планування навчального матеріалу, 

усіх видів позакласної роботи з хімії, фізики, біології та інших дисциплін природничого 

спрямування; 



 вміти розробляти дидактичні матеріали: тексти контрольних робіт, вправи і 

завдання, інструкції для лабораторних дослідів і практичних занять, розрахункові й 

експериментальні задачі за темами шкільного курсу, комбіновані кількісні та якісні задачі 

для шкільних хімічних олімпіад;  

 вміло використовувати в навчальному процесі технічні засоби навчання, вміти 

підбирати е-підручники до різних тем програми у поєднанні з експериментом та іншими 

засобами наочності;  

 володіти основними приио̆мами педагогічної графіки, вміти зарисовувати 

лабораторний посуд, прилади та їх деталі;  

 вміти самостійно готувати наочність для кабінету хімії, фізики та біології, а 

також  допомагати учням у їх виготовленні; 

 здійснювати диференційовании ̆ підхід до навчання, вміти цілеспрямовано 

спостерігати за діяльністю учнів, слухати, аналізувати й оцінювати їх відповіді і навчальні 

досягнення за чотирма рівнями обізнаності (компетентності) та 12-бальною шкалою, а саме: 

початковии ̆рівень обізнаності – учень впізнає деякі хімічні об’єкти і може назвати їх 

на побутовому рівні (1 бал); знає деякі хімічні об’єкти і може розпізнати їх серед інших за 

зовнішніми ознаками (2 бали); має фрагментарні уявлення з предмету вивчення, обізнаний з 

деякими хімічними поняттями (3 бали); 

середній рівень обізнаності – учень знає окремі факти, що стосуються хімічних 

об’єктів, може відтворювати їх за допомогою вчителя (4 бали); відтворює навчальнии ̆

матеріал за допомогою вчителя та вміє описувати деякі хімічні об’єкти за певними ознаками 

(5 балів); самостійно відтворює навчальнии ̆ матеріал, уміє порівнювати і класифікувати 

хімічні об’єкти, володіє деякими експериментальними уміннями, дотримується правил 

безпечного поводження в хімічному кабінеті (6 балів); 

достатній рівень обізнаності – учень самостійно і логічно відтворює навчальнии ̆

матеріал, виявляє розуміння основних хімічних теорій і фактів, вміє наводити приклади на 

підтвердження цього (7 балів); володіє навчальним матеріалом і використовує знання за 

аналогією, вміє аналізувати надану інформацію і робити висновки (8 балів); володіє 

навчальним матеріалом і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і 

систематизувати надану інформацію, має сформовані експериментальні уміння і може 

проводити хімічний експеримент на основі інструкції (9 балів); 

вищий рівень обізнаності – учень володіє набутими знаннями і використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, самостійно використовує інформаціію згідно з поставленою метою 

(10 балів); володіє глибокими і міцними знаннями з предмету, аргументовано використовує 

їх у нестандартних ситуаціях, вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їі (11 балів); 

має глибокі і міцні знання, творчо використовує їх у нестандартних ситуаціях, вміє 



самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, має 

сформовані експериментальні навички і може самостійно проводити хімічний експеримент, 

може надати допомогу в разі невмілого поводження з речовинами (12 балів). 

 знати основні методичні посібники и ̆ опрацьовувати періодичну літературу з 

методики навчання хімії, фізики, біології та екології; 

 володіти літературною мовою і добре поставленим голосом. 

Для вибору програми шкільного курсу Хімії і лінії підручників проводять наступний 

аналіз шкільного підручника хімії за наступним алгоритмом. 

Критерії оцінки шкільного підручника 

1. Проаналізувавши мету і завдання курсу, визначити, чи можна їх реалізувати за 

допомогою даного підручника. 

2. Аналіз підручника як книги для підлітка 13-17 років (не яскрава зносостійка 

обкладинка, якість паперу, шрифт, якість малюнків). 

3. Аналіз і оцінка основних компонентів підручника, як навчальної книги. 

3.1. Аналіз основних текстів: 

3.1.1. образність, яскравість, доступність, однозначність у розумінні сенсу, 

небагатослівність мови; 

3.1.2. логічність, доказовість, наукова коректність текстів; 

3.1.3. використання прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів (можливість не 

тільки читати текст, але і працювати з ним) 

3.1.4. використання прийомів запам'ятовування досліджуваного матеріалу (можливо 

спочатку параграфа визначені завдання, необхідність вивчення того або іншого матеріалу, в 

кінці параграфа виділені коротко основні думки і т. д.); 

3.1.5. відповідність текстів параграфа обсягом матеріалу, що виноситься на урок. 

3.2. Аналіз інструментально-практичних текстів: 

3.2.1. чи є інструментально-практичні тексти і де вони розташовані; 

3.2.2. повнота розкриття завдань експерименту: 

3.2.3. повнота розкриття техніки експерименту: 

3.2.4. повнота розкриття безпечного поводження з речовинами і обладнанням: 

3.2.5. спрямованість на організацію спостережень, правильне оформлення результатів.  

3.3. Аналіз додаткових текстів: 

3.3.1. чи є в підручнику; 

3.3.2. з якою метою введені (поглиблення і розширення основного тексту, 

ознайомлення з цікавими фактами, для реалізації багаторівневість і т. д.) 

3.3.3. зв'язок з основним текстом. 

4. Аналіз поза текстового матеріалу підручника (малюнки, таблиці, графіки, 

фотографії, діаграми): 



4.1. чи достатньо поза текстового матеріалу; 

4.2. зв'язок з текстами; 

4.3. чи організовується  робота з поза текстовим матеріалом. 

5. Аналіз системи організації засвоєння матеріалу: 

5.1. завдання, що формують або виявляють знання певного рівня; 

5.2. систематизація матеріалу в кінці параграфа, глави, курсу в цілому. 

6. Аналіз системи розвитку мотивації навчання учнів: 

6.1. прийоми зовнішньої мотивації (хімія важлива, цікава, практично значима); 

6.2. прийоми внутрішньої мотивації (залучення в аналіз досліджуваного, цікаві 

завдання і т. д.); 

6.3. орієнтування на використання знань з хімії в побуті, лабораторії; 

 6.4. Формування елементів екологічної культури; 

 6.5. формування світогляду. 

Прийоми роботи з підручником 
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