
 Специфічні методи в хімічній освіті  

До специфічних методів належать такі методи, які зумовлюють функціонування 

предметно (хімічного) змісту навчання, а саме: 

 спостереження хімічних об'єктів і їх зображень; 

 моделювання хімічних об'єктів; 

 опис хімічних об'єктів; 

 пояснення хімічних фактів і явищ; 

 передбачення хімічних фактів і явищ; 

 хімічний експеримент; 

 розв’язок хімічних задач. 

Спостереження хімічних об'єктів і їх зображень – метод цілеспрямованого сприйняття 

хімічних об'єктів або їх образів (спеціально підготованих для вирішення освітніх завдань) 

органами почуттів. 

Основні вимоги до спостереження: 

 навмисність  (рішення певної, чітко поставленої дидактичної задачі); 

 цілеспрямованість (зосередження уваги на заданих явищах і окремих сторонах 

хімічного об'єкту); 

 планомірність (фіксація головного, істотного за заздалегідь наміченому плану); 

 активність спостереження (пошук потрібного на основі використання знань, а 

не тільки сприйняття); 

 систематичність (в найрізноманітніших умовах за певною системою); 

 використання засобів спостереження (дзеркало, електронні навчальні засоби, 

лупа і ін.); 

 контрастність кольорів спостережуваного об'єкта і фону (наприклад, жовтий 

осад на червоному тлі, рожевий осад на синьому тлі, червоний осад на зеленому тлі, білий 

осад на чорному тлі). 

Моделювання хімічних об'єктів – метод, суть якого у вивченні хімічних об'єктів за 

допомогою моделей, що відображають їх істотні властивості. Модель (від франц. modele- 

зразок) – зразок, що відображає або відтворює суттєві властивості оригіналу (хімічного 

об'єкта).  Розрізняють дві групи моделей: матеріальні або ідеальні.  Матеріальні моделі 

поділяють на структурноподібні (кристалічні гратки речовин, макети хімічних виробництв) і 

функціонально-подібні (діючі моделі хімічних виробництв).  Ідеальні моделі поділяють на 

знакові моделі (за допомогою хімічних символів, формул, рівнянь) і аналогові моделі 

(наприклад, в мікросвіті модельні уявлення в формі електронних хмар). 

Опис хімічних об'єктів – метод викладу з послідовним розкриттям ознак, 

особливостей хімічних об'єктів і явищ.  



Метод опису застосовується, якщо:  

 хімічний дослід не розкриває внутрішню сутність явища;   

 здійснюється екскурс в історію хімії;   

 потрібно створити ефект присутності;   

 досліджуваний об'єкт доцільно представити в динаміці, в часі і в просторі.   

Наприклад: учні, спостерігаючі процес "застигання" гіпсу на уроці хімії, не можуть 

уявити весь процес повністю.  Що ж відбувається всередині гіпсової маси?  В. П. Гаркунов 

радить застосувати метод опису у вигляді певної динамічної (розумової) моделі:  

"Коли напівводяний гіпс замішується з водою, відбувається його гідратація. Процес 

гідратації супроводжується виділенням тепла. При нагріванні розчинність двоводного гіпсу 

зменшується, і він починає кристалізуватися.  М'яке, пластичне гіпсове тісто прорізається 

кристалами і незабаром перетворюється в кам'яний моноліт. Процес кристаллізаціі гіпсу 

супроводжується збільшенням обсягу маси. Маса щільно заповнює форму, в яку було 

поміщено гіпс до кристалізації".   

Характеристика – різновид опису істотних рис і особливостей хімічного об'єкта.   

Приклад.  Характеристика азоту на підставі його розташування в Періодичній системі 

Д. І. Менделєєва та з використанням плану характеристики хімічного елемента, 

рекомендований Н.П.  Гаврусейко.   

1. Розташування в Періодичній системі, будова атома: 1) порядковий номер, 

заряд атомного ядра, число протонів і нейтронів в ядрі, електронів в атомі;  2) номер періода, 

в якому розташований елемент, число електронних оболонок (шарів, рівнів) в атомі;  3) 

номер групи, число валентних електронів в атомі;  4) положення елемента в головній або 

побічній підгрупі, число електронів на зовнішній електронній оболонці атома;  5) схема 

будови атома, розподіл електронів по рівнях, по підрівням (електронна формула), умовна 

ячеистая схема розподілу електронів по подуровням (з урахуванням направленості їх спінів).  

2. На підставі будови атома висновок про властивості елемента (метал, неметал, 

перехідний, інертний газ);  валентність в сполуках, ступені окиснення.  

3. Найважливіші сполуки: 1) оксиди, їх склад, характер (основний, кислотний, 

амфотерний), вид зв'язку;  2) гідроксиди, їх характер (основа, кислота, амфотерність);  3) 

водневі газоподібні сполуки, їх склад, вид зв'язку, характер взаємодії з водою (нейтральний, 

лужний, кислотний).   

Пояснення – метод викладу, що розкриває сутність хімічних об'єктів, зв'язку між 

досліджуваним навчальним матеріалом і тими теоретичними положеннями, істинність яких 

вже доведена.   

Метод пояснення застосовується тоді, коли необхідно:  

 встановити причинно-наслідкові зв'язки; 



 функціональні залежності; 

 генетичні зв'язки.   

Цей метод включають в "роботу", якщо треба відповісти на питання "чому?" 

Приклад.  Відносна молекулярна маса води дорівнює 18, сірководню – 34. Чому вода, 

у якій «легші» молекули, при звичайних умовах знаходиться в рідкому стані, а сірководень, у 

якого «важчі» молекули – газоподібному стані?  (Це пояснюється наявністю водневих 

зв'язків між молекулами води).   

Передбачення – метод (на основі найважливіших хімічних понять, законів, теорій 

хімії та провідних ідей), що виконує прогностичну функцію.  Так, на основі знань 

найважливіших хімічних понять, законів і теорій можна передбачити:  

 склад, будову, структуру, властивості речовин;   

 приналежність речовин до тих чи інших класів;   

 форми їх знаходження і поширеність в природі;   

 області застосування хімічних об'єктів;   

 методи отримання речовин і матеріалів із заданими властивостями;  

 напрямки протікання і умови хімічних реакцій;   

 пристрій і принципи роботи апаратів, в яких реалізуються хіміко-технологічні 

процеси; 

 існування нових хімічних елементів і ін.  

Хімічний експеримент, як специфічний метод навчання хімії 

Специфічність, унікальність, "імідж" хімії як навчального предмета забезпечує 

хімічний експеримент.    

Функції, форми і типи хімічного експерименту  

Хімічний експеримент виконує триєдину освітню функцію (навчання, виховання і 

розвитку учнів).  В процесі навчання хімічний експеримент служить джерелом пізнання, 

виконує функцію методу (пізнання хімічних об'єктів, рішення навчальних проблем, 

перевірки навчальних гіпотез), функцію засобу навчання (ілюстрації, дослідження і т.д.), а 

також засоби виховання і розвитку учнів.   

Розрізняють основні форми хімічного експерименту:  

натуральний хімічний експеримент (якому рекомендується віддавати перевагу); 

віртуальний хімічний експеримент.   

Традиційно розрізняють наступні типи шкільного хімічного експерименту:  

 демонстраційний хімічний експеримент.   

 лабораторні хімічні досліди.   

 лабораторна робота. 

 практична робота.  



 лабораторний практикум.  

 домашній хімічний експеримент.  

 натуральний хімічний експеримент у відеозаписі.  

 віртуальний хімічний експеримент  

Найважливіші типи шкільного хімічного експерименту та їх дидактичні особливості 

відображені в табл.5.7.1.   

 Таблиця 5.7.1 

 Типи шкільного хімічного експерименту та їх дидактичні особливості 

Демонстраційний Лабораторний Практичний 

1.Вивчення нового 

матеріалу 

2.Створення уявлень про 

хімічний об’єкт 

3.Формування нових 

хімічних понять 

4.Показ приладів, операцій, 

техніки безпеки 

5.Засіб дослідження, 

іллюстрації 

1.Вивчення нового 

матеріалу 

2.Продуктивне засвоєння 

нового 

3.Формування міцних 

глибоких знань 

4.Формування 

експериментальних умінь 

5. Засіб дослідження, 

іллюстрації 

 

1.Закріплення,застосування 

вивченого матеріала 

2.Розвиток умінь 

застосовувати знання на 

практиці 

3.Удосконалення 

експериментальних умінь 

4.Формування узагальнених 

експериментальних умінь 

5.Засіб дослідження в 

основному 

 

Демонстраційний хімічний експеримент: завдання і вимоги до нього  

Демонстраційний хімічний експеримент проводить сам учитель, іноді учень 

(спеціально підготовлений до нього).   

Основні завдання демонстраційного експерименту:  

 розкриття суті хімічних явищ; 

 ознайомлення учнів з лабораторним обладнанням (з приладами, установками, 

апаратами, хімічним посудом, реактивами, матеріалами, пристосуваннями);  

 розкриття прийомів експериментальної роботи та правил безпеки праці в 

хімічних лабораторіях.   

Вимоги до демонстраційного експерименту вперше сформулював 

В.Н.  Верховський.  В процесі демонстраційного експерименту мають бути pеалізовані 

наступні вимоги:  

 оглядовість (забезпечення гарної видимості всім учням);   

 наочність (забезпечення правильного сприйняття учнями);  

 бездоганна техніка виконання;  

 безпеку для учнів і вчителя;   

 оптимальність методики експерименту (поєднання техніки експерименту і 

слова вчителя);  

 надійність (без зривів);  



 виразність (розкриття сутності об'єкта при мінімальній затраті зусиль і 

коштів);   

 емоційність;   

 переконливість (однозначність і достовірність результатів);  

 короткочасність; 

 естетичність оформлення;  

 простота техніки виконання;   

 доступність для розуміння;  

 попередня підготовка експерименту;  

 репетиція методики експерименту.  

Студентам для підготовки до майбутньої педагогічної практики в загальноосвітній 

школі необхідно освоїти наступні демонстрації: 

Взаємодія натрію з водою.  Зразки лужних металів і галогенів (8 клас).  

Зразки металів, вивчення їх електропровідності.  Взаємодія металів з неметалами і 

водою (9клас).  

Взаємодія стеаринової і олеїнової кислот з лугом (10 клас).  

Позапрограмний демонстраційний експеримент слід використовувати в тому випадку, 

якщо:   

 немає необхідної кількості обладнання для лабораторних дослідів;   

 учні ще не опанували техніку експерименту;    

 хімічні досліди становлять небезпеку для учнів;   

 необхідно збільшити темп навчальної роботи;   

 досліди в малій кількості не дають потрібного освітнього ефекту.   

Учнівський хімічний експеримент 

Учнівський хімічний експеримент як метод навчальної роботи функціонує у  формі: 

 демонстраційного хімічного експерименту; 

 лабораторних хімічних дослідів; 

 лабораторної роботи; 

 практичного заняття; 

 лабораторного практикуму; 

 віртуального хімічного експерименту; 

 відеозапису натурального хімічного експерименту; 

 домашнього хімічного експерименту; 

 дослідницького хімічного експерименту. 

Кожна з цих форм має свої специфічні навчальні цілі.   



 Демонстраційний учнівський експеримент дозволяє побачити не тільки 

зовнішню сторону хімічних об'єктів, а й проникнути у внутрішню їх сутність.  

 Лабораторні досліди допомагають вивчити окремі сторони хімічного об'єкта.  

 Лабораторна робота (що включає спеціально підібрані досліди) допомагає 

вивчити багато сторін хімічного об'єкта ). 

 Практичні заняття сприяють застосуванню знань, формування 

експериментальних предметних умінь і дій.   

 Лабораторний практикум (комплексного характеру) сприяє формуванню 

узагальнених знань, хіміко-експериментальних умінь і навичок. 

 Віртуальний хімічний експеримент сприяє засвоєнню алгоритму 

експериментальних дій, переліку необхідного обладнання, реактивів та пристосувань для 

хімічного досліду.  

 Відеозаписи натурального хімічного експерименту сприяють формуванню 

справжніх (адекватних хімічним об'єктів) уявлень про речовини, хімічних реакціях, умови їх 

протікання, хімічної безпеки, а також формуванню хіміко-експериментальних умінь.  

 Домашній хімічний експеримент сприяє задоволенню пізнавальних інтересів і 

потреб учнів.  

 Дослідницький хімічний експеримент, сприяє розвитку досвіду творчої 

(дослідницької, проектної) діяльності.   

З метою успішної професійної хіміко-експериментальної підготовки до педагогічної 

практики, майбутні вчителі повинні цілеспрямовано освоювати техніку і методику шкільного 

хімічного експерименту до конкретних урочних і інших (позаурочних, факультативних) 

занять з хімії. 

Практичне заняття: "Рішення експериментальних завдань за темою " Узагальнення 

відомостей про основні класи неорганічних сполук". 

Лабораторні досліди " Взаємодія гідроксиду цинку з розчинами кислот і лугів " (8 

клас), " Розгляд зразків металів "(9  клас), "Окиснення мурашиного або оцтового альдегіду 

оксидом срібла (1) і гідроксиду міді (I).  Окислення спирту в альдегід". 

Практичне заняття: "Отримання і властивості карбонових кислот.  Розв'язок 

експериментальних завдань на розпізнавання органічних речовин" (10 клас). 

Наведемо приклади експериментальних завдань для 8 класу (Г. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман).  

Завдання 1. Дослідним шляхом доведіть, в яких приладах містяться розчини: а) 

хлориду  натрію, б) гідроксиду натрію, в) соляної кислоти.  

Завдання 2. В одній пробірці знаходиться дистильована вода, а в іншій – розчин 

хлориду калію. З'ясуйте, в якій пробірці знаходиться кожна з виданих вам речовин.   



Завдання 3. В одній пробірці знаходиться оксид кальцію, в іншій – оксид магнію. 

Визначте, в якій пробірці знаходиться кожна з цих речовин.  

Завдання 4. Отримайте гідроксид магнію, маючи металевий магній. 

Завдання 5. Даний оксид міді (II).  Отримайте гідроксид міді (II).   

Завдання 6. Заданий розчин гідроксиду кальцію (вапняна вода).  Отримайте карбонат 

кальцію, а з нього – розчин хлориду кальцію.  

Завдання 7. Отримайте з хлориду заліза (III) оксид заліза (III).  

Завдання 8. Зададий кристалічний хлорид магнію.  Отримайте гідроксид магнію. 

Завдання 9. З сульфату міді (II) отримайте  розчин хлориду міді (II).   

Завдання 10. Здійсніть наступні перетворення: карбонат міді (II) – хлорид міді (II) – 

гідроксид міді (II) – оксид міді (II).   

 Практичне заняття з виконанням подібного роду завдань сприяє формуванню вмінь 

застосовувати отримані хімічні знання на практиці, розвитку експериментальних умінь і 

дослідницьких дій.  

Організація і безпека хімічного експерименту 

Організація хімічного експерімента – це процес упорядкування діяльності вчителя, 

учнів і лаборанта при підготовці і проведенні хімічного експерименту.  Наводимо пам'ятки, 

котрі розкривають алгоритми і порядок дій, при підготовці хімічного експерименту.   

Підготовка демонстраційного експерименту. 

Матеріально-технічна підготовка:  

1) перевірити наявність і справність приладів (апаратів, установок);  при відсутності – 

придбати, при несправності – відремонтувати їх;   

2) перевірити наявність і якість реактивів (при відсутності – придбати, при поганій 

якості – приготувати свіжі розчини);  

3) перевірити наявність різних пристосувань, приладів, матеріалів, деталей приладів;  

4) передбачити заходи безпеки та ліквідації наслідків хімічних дослідів;  

5) раціонально розмістити устаткування і реактиви на демонстраційному столі;   

6) дотримуватися всіх вимог до демонстраційного експерименту;  

7) провести репетицію техніки виконання експерименту.  

Методична підготовка:  

1) вибрати метод навчання (ілюстративний або дослідницький);   

2) вибрати форми поєднання експерименту зі словом (Д.М.Кірюшкін);   

3) провести подумки репетицію методики експерименту (продукту інтеграції техніки 

експерименту зі словом вчителя).   

Підготовка лабораторних дослідів:  



1) перевірити наявність і якість комплектів роздаткового матеріалу (на кожен 

учнівський стіл); 

2) перевірити наявність і справність приладів;   

3) перевірити наявність і якість реактивів;   

4) визначити форму записів учнів про проведені лабораторні досліди і ререзультати 

спостереження (малюнок, таблиця, схеми, рівняння реакцій, висновки);   

5) підготувати письмову інструкцію до техніки проведення лабораторних дослідів;  

6) передбачити заходи безпеки навчальної праці;   

7) розробити методику включення лабораторних дослідів в структуру і зміст уроку і 

прорепетирувати подумки. 

Підготовка практичного заняття: 

1) повідомити учням завчасно (краще за тиждень): а) тему, мету і зміст 

практичного заняття;  б) вказати сторінки в підручнику для підготовки до нього;  в) 

запропонувати заздалегідь продумати хід роботи і звіт про виконану роботу;  

2) перевірити наявність і якість комплектів обладнання, реактивів, матеріалів, 

приладів, пристосувань;  

3)  розробити план проведення практичного заняття, визначити мету, зміст роботи 

і порядок її виконання;   

4)  підготувати поточний інструктаж з техніки безпеки і передбачити заходи 

безпеки навчальної праці;   

5)  розробити зміст бесіди (питання і передбачувані відповіді учнів на них) для 

перевірки готовності учнів до практичного заняття;   

6)  передбачити форму і зміст звіту про виконану учнями роботу;  

7)  прорепетирувати подумки методику практичного заняття.   

Важливу роль організації шкільного хімічного експерименту відіграє лаборант.  Він 

підтримує чистоту і порядок в навчальному кабінеті, стежить за станом всього обладнанням, 

хімічного посуду, відповідає за зберігання та використанням реактивів (і матеріалів). 

З метою наукової організації освітнього процесу необхідно створити і 

використовувати картотеку хімічних експериментів.  Кожна картка розробляється за єдиним 

зразком (В.Я. Вівюрскій).  

У картці хімічного досліду наводяться: 

1) назву хімічного досліду;   

2) дидактичні завдання постановки досліду;   

3) перелік обладнання, реактивів, матеріалів;   

4) докладний опис техніки хімічного експерименту з малюнком використовуваного в 

досліді приладу;   



5) заходи безпеки в роботі і правила ліквідації наслідків хімічного експерименту;  

6) пояснення хімізму процесу і результатів експерименту;   

7) опис суті методики хімічного експерименту. 

Методика хімічного експерименту 

Хімічний експеримент має дві (видиму і невидиму) сторони, пов'язані відповідно з 

технікою і методикою його реалізації.   

Хімічний дослід може бути простим за технікою виконання, але важким за методикою 

його реалізації.  Як приклад можна згадати взаємодію нітратної кислоти з металами або 

пробірці. Техніка проведення дослідів досить проста. Однак не так просто пояснити 

(підібрати методику) учням, чому в результаті реакції нітратнох кислоти з металами не 

виділяється газоподібний водень, а утворюються самі різноманітні (в залежності від 

концентрації кислоти і активності металів) продукти.   

Інший приклад (Г. І. Шелінскій, А. Д. Смирнов): синтез води в евдіометрі за технікою 

виконання складний. Але в методичному плані експеримент дуже простий (були взяті для 

синтезу води по 2 об’єма водню і кисню, з'ясовується об'ємне співвідношення водню і 

кисню, що вступили в реакцію в процесі демонстрації хімічного експерименту, враховуючи, 

що залишився 1 об'єм кисню) – інтерпретація хімічного  експерименту не викикликає 

труднощів ні у вчителя, ні в учнів.   

Хімічний експеримент за характером впливу на мислення учнів поділяють на 

дослідний і ілюстративний експеримент. Характер експерименту забезпечується 

застосованою вчителем методикою його проведення (дослідницькою або ілюстративною). 

Дослідницька методика може бути реалізована в різній формі. Хімічний експеримент 

при використанні дослідницької методики може служити об'єктом спостереження вже на 

самому початку пізнавального процесу. Учитель за допомогою слова керує спостереженнями 

учнів таким чином, щоб вони самі витягували знання про безпосередньо сприйнятих 

властивостей об'єкта, що спостерігається. Наприклад, демонстрація хлоридної кислоти, 

результати спостереження учнів – рідина, безбарвна, прозора, добре розчинна у воді, діє на 

індикор.  Таке поєднання слова вчителя з хімічним експериментом визначається в літературі 

як перша форма поєднання слова із засобами наочності. 

Учитель за допомогою слова може керувати спостереженнями наступним чином. 

Учні, тільки базуючись на наявних у них знаннях, виявивляють і формулюють такі суттєві 

зв'язки (між хімічними об'єктами або всередині хімічного об'єкта), які не можуть бути 

виявлені в процесі безпосереднього сприйняття. Як приклад наведемо дослід взаємодії 

натрію з концентрованою соляною кислотою. Зазвичай учні захоплені більш ефектним 

зовнішнім явищем (горінням водню, рухом натрію по поверхні води), не помічаючи 

випадання кристалів кухонної солі. Для пояснення даного досліду необхідно 



використовувати засвоєні раніше учнями знання: при взаємодії натрію з водою виділяється 

водень. У складі молекул хлоридної кислоти, як і в складі молекул води, є атоми водню.  Це 

дозволяє підвести учнів до розуміння реакції заміщення між натрієм і концентрованою 

соляною кислотою, що призводить до утворення водню (і кристалів, що опускаються на дно 

пробірки). Таке поєднання слова вчителя з хімічним експериментом визначається в 

літературі як друга форма поєднання слова із засобами наочності. 

Ілюстративна методика реалізується також в різній формі. Хімічний експеримент при 

реалізації ілюстративної методики служить іллюстрацією викладеної спочатку вчителем 

хімічної інформації. Тому хімічний дослід проводиться після цієї інформації.  Відомості про 

безпосередність сприйнятих ознаках речовин і явищах учні отримують за словами вчителя, а 

показ хімічного досліду є підтвердженням і конкретизацією словесної інформації.  Таке 

поєднання слова вчителя з хімічним експериментом визначається в літературі як 3-тя форма 

поєднання слова із засобами наочності.  

Учитель може спочатку роз'яснити сутність хімічного явища, розкриваючи зв'язки і 

відносини, що не лежать на "поверхні" (тобто безпосередньо не сприймаються органами 

чуття). Учні при цьому спираються в своїй пізнавальній діяльності тільки на засвоєні раніше 

знання. Потім учитель використовує демонстрацію хімічного досліду.  Таке поєднання слова 

вчителя з експериментом визначається в літературі як 4-я форма поєднання слова із засобами 

наочності. 

Чотири форми поєднання слова вчителя із засобами наочності рекомендовано 

доповнити ще однією формою. 

Створюється враження, що якщо спочатку дається словесна інформація, а потім 

демонструється хімічний експеримент, то реалізується ілюстративна методика.  Однак, якщо 

в освітній технології спочатку за допомогою словесного методу створюється проблемна 

ситуація з висуненням навчальної гіпотези, потім здійснюється демонстрація хімічного 

експерименту, то в такому випадку все ж реалізується дослідницька методика (5-я форма 

поєднання слова з хімічним експериментом, М  .С. Пак).   

Розв’язок хімічних задач як специфічний метод навчання хімії 

Хімічні задачі як специфічний метод навчання сприяє:  

1) вдосконаленню якості освітнього процесу;  

2)  закріпленню і застосування отриманих учнями знань;   

3)  формуванню знань і розумових дій (здійснювати перенесення знань у нові 

ситуації);   

4)  pеализації внутріпредметних, метапредметних, міжпредметних і 

надпредметних зв'язків;  

5)  розвитку мислення, волі та інших властивостей особистості.   



Розрізняють розрахункові, експериментальні і комбіновані хімічні завдання.  За 

шкільною програмою учні повинні вміти розв’язувати завдання з використанням хімічних 

формул і рівнянь. 

Значне число типів розрахункових завдань учні повинні навчитися розв'язувати вже в 

8 класі:  

 обчислення відносної молекулярної маси речовин за хімічними формулами; 

 обчислення за хімічними рівняннями маси за відомою кількістю одного з 

реагентів чи продуктів;  

  обчислення за хімічними рівняннями обсягу газів за відомою кількістю одного 

з реагентів чи продуктів реакції;   

 обчислення масової частки і маси речовини в розчині і ін. 

Важливе місце при вивченні хімії відводиться розв'язанню експериментальних 

завдань.  За своєю структурою експериментальні завдання, також як і розрахункові, 

складаються з умови і вимоги. Головною особливістю цих завдань є те, що їх розв'язок 

вимагає виконання хімічного експерименту. Вони містять завдання, пов'язані з вивченням як 

неорганічних, так і органічних речовин.   

Розв’язок експериментальних завдань вимагає від учнів глибоких і міцних знань 

теорії, законів і понять хімії, фактичного матеріалу (про склад, властивості, здобуття, 

характерні рeакції речовин), мови і методів хімічної науки, а також вкладу вчених в хімічну 

науку. Випускники середньої школи повинні вміти розв'язувати наступні типи 

експериментальних завдань:  

 на отримання завданої речовини;   

 на здійснення перетворень;  

 на проведення хімічних реакцій, характерних для даної речовини (простих і 

складних, неорганічних і органічних);  

 на експериментальне виявлення речовин;  

 на доведення (підтвердження) якісного складу речовин;  

 на розпізнавання (визначення, доведення, виявлення) кожного з двох-трьох 

запропонованих речовин;   

 на визначення класів речовин і явищ.   

Експериментальні завдання дозволяють:  

 перевірити ступінь теоретичної і експериментальної підготовки уча- 

 закріпити, поглибити знання про речовини і хімічні реакції;   

 застосувати теоретичні знання на практиці; 

 формувати особистісні, логічні, комунікативні, регулятивні дії;   



 розвинути творчу самостійність, саморефлексію, вольові якості, дослідний 

стиль мислення та інші здібності. 

В процесі вирішення хімічних завдань здійснюється інтенсивна розумова діяльність 

(аналіз, абстрагування, синтез, конкретизація і інші пізнавальні дії), в результаті якої 

досягаються освітні цілі. Отже, рішення хімічних задач являє собою способи досягнення 

освітніх цілей за допомогою певним чином впорядкованої діяльності суб'єктів, 

тобто  являють собою методи навчання і освіти. 

Методи виховання в процесі хімічної освіти 

Методи виховання в педагогіці розглядаються як складний компонент виховного 

процесу, як шляхи, за допомогою яких реалізуються як загальні цілі виховання, які ставить 

суспільство, так і конкретні завдання, які вирішуються виховним процесом (Г. І.  Щукіна), як 

"інструмент дотику до особистості"(А. С. Макаренко).   

У процесі хімічної освіти використовуються 4 групи методів виховання, 

запропоновані в педагогіці (Г. І. Щукіна):  

1) методи формування позитивного досвіду поведінки (педагогічна вимога, 

громадська думка, які спонукають учнів до позитивних дій і вчинків; привчання, вправи, що 

сприяють формуванню певних способів предметних дій і поведінки, вироблення звичок; 

спеціальні педагогічні ситуації в формі змагання, організоване чергування, тривалого 

громадського доручення, супроводжуючих накопичення і закріплення досвіду поведінки, 

досвіду спілкування і діяльності);   

2) методи формування свідомості суджень, переконань (роз'яснення етичних та інших 

понять; естетичні, екологічні, політичні бесіди, розповіді, диспути; наочне уявлення і 

конкретизація складних моральних та інших понять);  

3) методи заохочення (схвалення, похвала, подяка, нагорода);  

4) методи покарання (зауваження, догана, обговорення, видалення з занняття, перевід 

в іншу групу, школу).   

Хімічна освіта в сучасній школі здійснюється в постійно мінливих соціально-

економічних умовах. У цих умовах поряд із зазначеними вище методами виховання повинні 

бути використовувати і інші.   

Метод соціально-орієнтованого впливу. Зауважимо, що в процесі застосування даного 

методу вчитель виступає як ретранслятор соціально-культурного досвіду, а учень як 

реципієнт (сприймає) його.  Метод передбачає засвоєння учнями цінностей, норм, установок, 

зразків поведінки, властивих соціальній групі, суспільству, світовій спільноті.  Роль вчителя 

хімії в процесі застосування соціально-орієнтованих методів виховання - офіційна в рамках 

відносин "учитель-учень", "суб'єкт-об'єкт", а його позиція характеризується переважно не 

ймовірними, а нормативними очікуваннями, вимогами, яким повинен відповідати 



учень.  Соціально-орієнтована мета виховання – це підготовка учнів до засвоєння 

загальнолюдських цінностей і до виконання встановлених громадських норм.  Тому 

виправдано використання таких методів виховання, як наказ, критика, попередження, осуд, 

повчання, настановлення, мораль, відхід від вирішення (проблем і труднощів учня), гіпер 

опіка, акцент на особистий успіх (Н. Е. Щуркова).  Однак, учитель предметів природничого 

спрямування, використовуючи ці методи виховання, повинен пам'ятати про те, що він робить 

натиск на "Я" учня, пригнічує його ініціативу і може викликати у свого учня тривожність, 

агресію, пасивність, байдужість, інертність, замкнутість і інші небажані результати.   

Методи педагогічного впливу.  Педагогічний вплив якісно відрізняється від впливів, 

що надаються звуком, кольором, світлом, хімічним  досвідом, реактивом. Це пояснюється 

тим, що характер педагогічного впливу визначається його виховною доцільністю, а також 

характером розв'язуваних виховних завдань (гуманістичних, світоглядних, 

культурологічних, естетичних, економічних, етичних, екологічних, валеологічних, 

акмеологічних, аксіологічних і ін.).  Методи педагогічного впливу застосовуються вчителем 

хімії при виконанні майже всіх його функцій (інформаційної, орієнтовної, мобілізаційної, 

організаційно-управлінської, контролюючо-оціночної та інших).  

Метод прямого педагогічного впливу. Прямий педагогічний вплив вчителя 

виражається в його використанні свого психофізичного апарату: голоса, міміки, жестів, 

пластики, дії, ритму рухів, вчинку, оцінки.  

Метод опосередкованого педагогічного впливу. Опосередкований педагогічний вплив 

виражається в його використанні різноманітних освітніх засобів (натуральних предметів, 

образотворчих і символіко-графічних посібників).  Своїми діями вчитель знаходить 

прихований сенс, необхідний для вирішення і сприймання завдань. 

Метод компромісу. У процесі хімічної освіти вчителю хімії часто доводиться 

вирішувати протиріччя у взаєминах суб'єктів на основі взаємоприйнятних поступок.  Метод 

компромісса – це самий розумний метод вирішення протиріч, що виникають у 

взаємовідносинах суб'єктів: учитель-учень, вчитель-група учнів, учитель-батько, учень-

учень, коли кожна зі сторін йде на поступки іншої.  Компроміс – це спільна  

взаємоприйнятна поступка. Перш ніж йти на поступки учитель хімії повинен прийняти (в 

бажаннях, діях, мотивах учня) той безумовно прийнятний варіант, що не є порушенням 

соціально-ціннісних відношень. Учитель, крім того, повинен висунути умови, які б не 

нанесли збитки його авторитету. Цей метод не реалізується на шкоду інтересам суб'єктів 

освітнього процесу.  

Методи формування привабливого образу вчителя в свідомості учнів.  Образ – це 

чуттєва форма психічного явища, формуючих шляхом його багаторазового сприйняття (або 

уяви) і супроводжуючих осмисленням його суті, змісту та цінності.  У зв'язку з цим методи 



формування привабливого образу вчителя хімії в свідомості його учнів гідно найпильнішої 

уваги. Вчителю хімії слід постійно спостерігати за собою зі сторони, оцінюючи свій образ 

вербальний, образ мімічний, образ пластичний, образ колірний. Методи формування 

привабливого образу являють собою форму саморуху змісту різних форм образів.  

Методи формування вербального образу безпосередньо пов'язані з його змістом, тому 

являють собою ключ до формування портрета духовного плану, який складається з лексики, 

стилістики, мелодики, художньої виразності, загального ладу мови. Мова вчителя 

природничих дисциплін повинна відрізнятися точністю, логічною послідовністю і 

компактним викладом навчального матеріалу, багатством інтонацій.  Учитель постійно 

повинен працювати над своєю мовною культурою, вміло використовувати мовні засоби і 

удосконалювати мовні здібності.  Тільки тоді вже з перших уроків у свідомості учнів 

складеться привабливий, що не відштовхуючий образ учителя, благотворно впливаючий на 

освітній процес своїх учнів.   

Методи формування мімічного образу безпосередньо пов'язані з його змістом, тому 

являють собою способи формування зовнішнього портрета вчителя, створеного за 

допомогою погляду, лицьових м'язів, лінії рота, рухів брів, поворотом голови і манерою 

тримати голову.  Природні дані відіграють важливу роль у формуванні мімічного образу 

вчителя, проте вони (пропорційність і овал обличчя, розріз і колір очей, конфігурація носа і 

т.д.) при спілкуванні відсуваються на другий план.  Фіксуються при спілкуванні в 

зовнішньому портреті особистості посмішка, блиск очей, доброзичливий кивок, 

оптимістично задерте підборіддя, рухливий вигин брів.  Мімічний образ учителя хімії як 

один з найсильніших освітніх засобів не повинен включати "сердите обличчя", "зле 

обличчя", "сердитий погляд", "стиснуті губи", "насуплені брови", а повинен включати 

"веселе обличчя", "  світлий погляд "," теплу усмішку "," ласкавий вираз".   

Методи формування пластичного образу безпосередньо пов'язані з його змістом і 

представляють собою способи формування учителем свого зовнішнього вигляду, що 

складається з його жестів, постави, мелодіки, темпоритму рухів, змінювання поз, які 

сприймаються учнями та іншими людьми. Знаючи зміст пластичного образу, вчитель 

повинен працювати над його привабливістю, що важливо для досягнення гарантованих 

результатів у вихованні та освіті.   

Методи формування колірного образу безпосередньо пов'язані з його змістом і 

представляють собою способи досягнення колірної гами, поєднання фарб в костюмі вчителя, 

кольору його волосся, очей, різних аксесуарів костюма і взуття, що можуть створити 

гармонійне або контрастне враження.  Повсякденні навчальні заняття вимагають спокійній 

колірної гами, святкові заходи – яскравої контрастної гами.   



Метод педагогічного паліативу.  Педагогічний паліатив як тимчасова поступка давно 

застосовується педагогами (А. С. Макаренко робив вигляд, що не помічав крадіжок, Я. 

Корчак підлітку дозволяв бійку або лайки обмежену кількість раз).  Вчителі хімії досить 

широко застосовують в процесі хімічної освіти даний метод.  Учитель "не бачить", "не 

помічає" порушення соціальних норм, або допускає їх частково, готуючи умови, щоб в 

майбутньому порушення не допускалися.  Відсуваючи на задній план своє професійне 

самолюбство, вчитель повинен знаходити навіть в самих малих результатах діяльності учня 

позитивне, бути максимально терплячим і в центр уваги ставити особистість учня  

Методи етичного захисту.  Етичний захист - один з різновидів захисту особистості 

(поряд з фізичною, правовою, політичною, адміністративною, економічною) від зазіхань на її 

гідність.  Актуальність методів етичного захисту пов'язана з тим, що вчителю нерідко 

доводиться зустрічатися з неусвідомленої з боку дітей грубістю і з образами на свою 

адресу.  При виборі методів захисту учитель повинен пам'ятати, що етичний захист виконує 

триєдину функцію: 1) огородження особистості вчителя від образ; 2) пропозиція учневі 

іншого способу поведінки в  відбувшійся ситуації; 3) надання учневі шансу на позитив, 

прославляючи його в важкий для нього момент, зміцнити стосунки з учителем, 

проігнорувати образу. 

Метод санкціонування (обмеженого часом).  Метод, що передбачає дозвіл і право на 

прояв даного несприятливого стану (збудженості, апатії, смутку, нудьги, дратівливості), що 

не оправдовує очікувань оточуючих і відхиляється від соціальних норм і цінностей.  Метод 

використовується при створенні стану сильного переживання, яке в своїй течії досягло 

високої фази розвитку. Учні прийшли дуже збуджені після важкої контрольної роботи. 

Можливі з боку вчителя як невербальні дії (вчитель чекає, коли учні заспокояться), так і 

вербальні дії ("Будь ласка, завершіть обмін думками протягом хвилини"). Дії вчителя 

спрямовані на вичерпання сильного переживання і його згасання.  Він усвідомлено виходить 

на зміну своїх дій, і учні включаються в діяльність ("пар випущено").   

Метод ігнорування.  Суть методу в "непомічанні" учителем несприятливого стану 

учня.  Застосовується учителем з метою поступового  згасання напруження несприятливого 

стану учня, який учитель зафіксував.  Іноді учню, що знаходиться в несприятливому стані 

образи, печалі, стресу, не слід показувати, що цей стан помітно. Не слід привертати до такого 

учня увагу.  Неувага до негативного  стану веде до того, що він, самостійно придушивши 

свої переживання, включається в навчальну діяльність. 

Методи розвитку в хімічномій освіті 

У процесі хімічної освіти вирішуються не тільки навчальні та виховні завдання, а й 

завдання психофізичного, інтелектуального і духовного розвитку учнів (розвитку уваги, 

уяви, пам'яті, мислення, мови, волі, емоцій, потреб, мотивів  та ін.).   



У процесі хімічної освіти необхідно пам'ятати, що на базі первинних здібностей, до 

яких відносяться увага, уява, пам'ять, мислення і мова, формуються вторинні здібності (Р. С. 

Немов).  Вторинні здібності протягом хімічної освіти можуть суттєво змінитись, якщо 

вчитель хімії систематично і цілеспрямовано буде вирішувати завдання розвитку цих та 

інших здібностей своїх учнів.   

З метою розвитку здібностей необхідно постійно включати учнів в різні види 

діяльності, регулярно змінюючи їх.  Цього можна досягнути шляхом оптимального 

поєднання теоретичної та практичної роботи.  Теоретична робота розвиває образне і логічне 

мислення, а практічна робота – наочно-дієве і практичне мислення.  Включеність в 

різноманітні форми діяльності дає можливість учням отримувати різнобічні знання, 

розвивати у себе багато вміння та розумові дії, що входять до складу більш складних 

здібностей.   

Методи розвитку уваги.  Увага – стан психологічної концентрації, зосередженості на 

якомусь об'єкті.  Учителю хімії важливо домогтися стану психологічної зосередженості 

учнів на хімічних об'єктах (речовинах, хімічних реакціях і т.д.).  Щоб успішно розвивати 

увагу учнів в процесі вивчення хімії необхідно використовувати такі методи і прийоми. 

1. Учитель в будь-якій навчальнії ситуації повинен вчити учнів помічати все 

найтиповіше, характерне, подумки відповідаючи на питання: що особливого в даному 

хімічному об'єкті (хімічний елемент, речовині, хімічній реакції, хімічній технології, 

хімічному виробництві)?  Чим відрізняється цей хімічний об'єкт від тих, з якими ви вже 

знайомі?  

2. При вивченні хімічних реакцій і процесів учитель постійно повинен привчати 

учнів помічати все, що в них змінилося з моменту їх протікання (агрегатний стан, колір 

речовин, розчинення речовин, випадання осадів, виділення газів, тепла, світла, поява 

запахів  і т.д.).   

3. При читанні хімічних текстів учитель повинен вчити учнів охоплювати своєю 

увагою якомога більшу частину тексту, читати якомога швидше, вловлюючи зміст 

прочитаного.  

4. Привчати учнів виконувати відразу кілька справ, що веде до розвитку уваги, 

особливо до розвитку таких його властивостей, як перемикання і зосередження.  Психологи 

вважають, що корисно перемикати увагу учнів з власних відчуттів на те, що відбувається 

навколо.   

5. Слід вчителю практикувати розвиток концентрації і розподілу 

уваги.  Наприклад, при виконанні хімічних дослідів, змушувати учнів розподіляти свою 

увагу таким чином, щоб бачити все обладнання (прилад, реактиви, матеріали, приладдя 

тощо) і в той же час сконцентрувати свою увагу на реакційній пробірці.  



Методи розвитку уяви.  Уява – здатність уявляти відсутній або реально не існуючий 

об'єкт, утримувати його у свідомості і подумки маніпулювати ним.  Тому основним методом 

формування уяви при вивченні хімії є метод образного уявлення відсутнього хімічного 

об'єкта (або реально не існуючого, віртуального хімічного об'єкта), утримуючи його у 

свідомості і подумки маніпулюючи ним.   

1. Учитель хімії повинен допомогти учням намагатися представляти в міру 

можливості побачений хімічний об'єкт і закріплювати у своїй пам'яті у вигляді образу.  

2. У процесі хімічної освіти вчителю хімії слід вчити учнів зображувати хімічні 

об'єкти або інформацію про них у вигляді малюнків, символів, схем, умовних позначень, 

привносячи у відповідні зображення якомога більше творчої фантазії.   

3. Учитель хімії може навчити учнів зображати об'ємні моделі та макети, 

використані при вивченні хімії, в різних проекціях або навчити подумки передставляти той 

чи хімічний об'єкт, наприклад, хімічний прилад в оригіналі.   

4. З метою формування уяви можна використовувати хімічні твори, 

конструювання та моделювання деяких хімічних об'єктів.   

5. Розвитку здатності уявляти допомагають методи представлення таких хімічних 

об'єктів, як хімічний посуд, підготовлений до демонстрації хімічний експеримент не там, де 

вони знаходяться, а десь поруч.   

6. Розвитку сенсорної (чуттєвої) уяви сприяють серія прийомів, спрямованих на її 

розвиток.  Після "проби" на запах (або смак) деяких речовин (дозволенихх в школі), згадати і 

подумки уявити собі запах (або смак).  Після хімічного експериментування запропонувати 

учням уявити і подумки відтворити рухи, дії, які вони виконували під час проведення 

хімічного експерименту.   

Методи розвитку пам'яті.  Пам'ять – процеси запам'ятовування, збереження, 

відтворення та переробки людиною різноманітної інформації.  Тому розвиток пам'яті в 

процесі хімічної освіти вимагає реалізації методів запам'ятовування, збереження, 

відтворення та переробки учнями хімічної та іншої інформації. 

1. Запам'ятовування без записів.  Привчати учнів запам'ятовувати різного роду 

інформацію (факти, імена видатних хіміків світу, нові хімічні терміни, назви і т.д.) усно, не 

вдаючись до записів. 

2. Запам'ятовування шляхом повторення інформації.  Переконувати учнів 

запам'ятовувати хімічну інформацію відразу після її сприйняття за допомогою органів 

почуттів і зберігати її в свідомості шляхом регулярного повторення.  

3. Мнемонічне (від mnemonikon - "мистецтво запам'ятовування") запам’ятовуння 

– метод, заснований на системі різних прийомів, які полегшують запам'ятовування.  Метод 

веде до збільшення обсягу матеріалу, запам'ятовуваного навчального матеріалу шляхом 



утворення штучних асоціацій.  Одним з найвідоміших методичних прийомів є встановлення 

зв’язків між запам'ятовуваним хімічним об'єктом і конкретними символами, літерами, 

графічними або схематичними зображеннями.  Так, при вивченні сутності окисно-відновних 

реакцій, вчителі хімії використовують в якості мнемонічного засоби літери.  Окислення 

пояснюють як процес "віддачі" електронів атомами, а відновлення "отримання" 

електронів.  Запам'ятовування грунтується на тому, що перші літери в поняттях "окислення" 

і "відновлення" ті ж, що і в словах "віддача" і "отримання".   

4. Осмислення запам'ятовування – метод запам'ятовування, заснований на 

осмисленому сприйнятті, образній уяві і асоціювання з відомими хімічними фактами, 

поняттями, теоретичними положеннями.  

5.  Емоційне запам'ятовування – метод, заснований на цікавому незвичайному 

хімічному навчальному матеріалі, здатному викликати яскраву емоційну реакцію учнів.   

Існують різноманітні і специфічні прийоми розвитку різних видів пам'яті (зорової, 

слухової, моторної).   

Методи розвитку мислення.  Мислення-психічний процес відображення дійсності, 

вища форма творчої активності людини.   

У психології розрізняють наступні основні його форми:  

 продуктивне (творче);  

 репродуктивне (нетворче); 

 теоретичне; 

 практичне; 

 наочно-дієве; 

 наочно-образне; 

 словесно-логічне.   

Оптимальний розвиток мислення в процесі хімічної освіти передбачає вдосконалення 

всіх названих форм мислення і застосування адекватних їм методів.  Зауважимо, що розвиток 

мислення учнів істотно залежить від природніх задатків і соціальних умов його 

життєдіяльності.   

Розвиток теоретичного мислення учнів при вивченні предметів природничого 

спрямування припускають формування навчальних умінь / дій (в їх числі універсальних):  

 висувати і точно формулювати навчальні гіпотези;  

 використовувати хімічні теорії і закони для пояснення відомих фактів і явищ;   

 правильно формулювати визначення хімічних понять;   

 логічно, послідовно і компактно викладати свої думки, роблячи правильні 

висновки на основі фактів і вибудовуючи ланцюжки міркувань, що ведуть до узагальнюючих 

висновків; 



 аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, абстракція, конкретизаціїція, 

узагальнення, систематизація, інтеграція.   

Розвиток практичного мислення в процесі хімічної освіти пов'язаний з розв'язанням 

учнями в основному практичних завдань, але вимагають також логічних операцій 

теоретичного мислення.  Суть практичного мислення в тому, що практичні дії учнів, 

пов'язані з реальними хімічними об'єктами або їх замінниками в навчальних ситуаціях, 

переважають  над інтелектуальними, розумовими операціями з поняттями і образами 

хімічних об'єктів.  Розвиток практичного мислення в учнів здійснюється в процесі хімічного 

експериментування, моделювання хімічних об'єктів, конструювання хімічних приладів, 

тобто  в процесі їх практичних дій предметного (і міжпредметного) характеру.   

Розвиток творчого мислення учнів можна здійснити, включаючи їх в процес 

висунення нових, оригінальних навчальних гіпотез, розробки теоретичних положень, 

нетривіального вирішення різних навчальних проблем, а також в процес знаходження 

нетрадиційних рішень практичних питань.  Творче мислення може бути теоретичного і 

практичного характеру.   

Які основні психологічні ознаки творчого мислення в навчальній праці?  Це:  

 новизна (суб'єктивна) пропонованих рішень; 

 ефективність пропонованих рішень; 

 багатоваріантність рішення одних і тих же навчальних проблем; 

 відсутність стандартних рішень; 

 прагнення знаходити нові рішення.   

Найважливіші умови розвитку творчого мислення учнів:  

 їх включеність в різні види навчальної діяльності; 

 стимулювання у них прагнення до успіху; 

 ігнорування ними можливої невдачі. 

Розвиток наочно-дієвого мислення починається з безпосередньої взаємодії учнів з 

реальними хімічними об'єктами, що необхідно для визначення учнями їх істотних 

властивостей і відносин.  Вчителю необхідно пам'ятати, що особливістю цього виду 

мислення є предметна форма подання ("в натурі") хімічних об'єктів і розумова діяльність в 

умовах практичних дій.  У розвиненому вигляді наочно-творче мислення може перерости в 

творче мислення.   

Мислення наочно-образне – вид мислення, який наразі триває на основі перетворень 

образів хімічних об'єктів, сприйнятих учнями в уявлення, подальшої зміни, перетворення і 

узагальнення хімічних уявлень, що формують відображення реальних хімічних об'єктів в 

образній формі.  Розвиток наочно-образного мислення здійснюється учителем так само, як і 

при розвитку наочно-дієвого мислення шляхом вирішення практичних завдань.  Однак, якщо 



при розвитку наочно-дієвого мислення учитель хімії використовує натуральні хімічні 

об'єкти, то при розвитку наочно-образного мислення – ідеалізовані або матеріалізовані (в 

малюнках, схемах, формулах, рівняннях і т.д.) образи хімічних об'єктів.   

Розвиток словесно-логічного мислення учнів у процесі хімічної освіти пов'язаний з 

формуванням у них умінь правильно подібрати слова, хімічні терміни, назви, точно і 

лаконічно висловлювати свої думки, грамотно володіючи хімічною мовою.  З метою 

розвитку словесно логічного мислення доцільні вправи наступного типу:  

 визначення хімічних понять і законів; 

 формулювання основних положень наукових теорій; 

 вміле використання хімічних понять, фактів, законів і теорій;  

 короткі і подібні формулювання хімічних фраз; 

 обгрунтування, формулювання і доказ навчальних гіпотез. 

Методи розвитку емоцій.  Емоції (від лат. еmovere – збуджувати, хвилювати) – це 

особливий клас психічних процесів і станів, що відбивають у формі безпосереднього 

переживання значимість діючих на учнів об'єктів (і хімічних).  Тому необхідно врахувати, 

що емоційні переживання (радість, смуток, здивування, образа, сором, співчуття, 

незадоволення, обурення, презирство, сміх, страх, переляк) можуть сприяти розвитку 

особистості учня або стримувати цей розвиток. 

Емоційні переживання можуть бути викликані, перш за все, спеціальним підбором 

змісту навчального матеріалу (Ю. К. Бабанський).   

Ще П. М. Якобсон писав, що емоційна культура передбачає емоційну чуйність:  

 на явища життя, мистецтва, творчості;   

 на світ моральних цінностей;  

 на розвинену здатність розуміти, поважати і цінувати почуття інших людей, 

виявляти до них увагу;  

 на здатність до співпереживання з людьми, з героями творів літератури і 

мистецтва.   

Емоційна культура людини передбачає володіння ним своєю емоційною поведінкою, 

непіддатливість на погані емоції.  Очевидно, що самі по собі факти з хімічної літератури, 

історії хімії грають важливу роль в розвиваючому навчанні хімії, але емоційний тонус їх 

піднесення значно збагатить емоційну сферу учнів.  З іншого боку, небезпечний надмірний 

пафос, награність переживань учителя, надмірне загострення пристрастей під час викладу і 

пояснення навчального матеріалу з хімії.  Все це може дратувати, втомлювати учнів.  Іноді 

занадто емоційний і гучний виклад може викликати негативні емоції.   

У процесі хімічної освіти повинна бути атмосфера емоційного комфорту, захищеності 

учнів від емоційної несправедлівості вчителя, іронії з боку до емоційних проявів учнів.  



Почуття цікавості, подиву, радості повинні викликати хімічні досліди, естетично 

виготовлені наочні посібники.   

Незмінно глибокі переживання відчувають учні при оцінюванні їх знань і умінь.  Тут 

у важкому переплетенні проявляються радість успіху, сором за невдачу, незадоволення 

тоном і стилем оцінювання або реакцією класу, здивування завищеною оцінкою, внутрішній 

протест проти заниження її і багато інших емоції (Ю. К. Бабанський).  При виборі методів 

розвитку емоцій необхідно враховувати рекомендації психологів, педагогів.  

Розвиток пізнавальних мотивів.  Успіх навчальної діяльності в процесі хімічної освіти 

багато в чому залежить від наявності позитивних мотивів до навчання і розвиненості 

мотиваційної сфери учнів.  

Мотив (від франц. motif- спонукання, спонукальна причина) внутрішня стійка 

психологічна причина, що спонукає учня до пізнавальної і до інших видів діяльності.   

Мотивація навчання – динамічний процес і результат внутрішнього, 

психофізіологічного управління навчальною діяльністю з домінуванням одних мотивів і 

пригніченням інших.  Результатом цього процесу є мотиваційна сфера з її складною 

структурою.  Часто мотивацію навчання і мотиваційну сферу в літературі розглядають як 

синоніми.   

Мотивування – розумне обґрунтування, пояснення самою людиною її вчинків, яке не 

завжди відповідає істині (Р. С. Немов).   

Основні методи формування мотивів при вивченні хімії:  

 орієнтація на перспективи, резерви, завдання розвитку мотивації учня в даному 

віці;  

  включення учнів в активні види діяльності;  

 освіта психічних новоутворень в формі дієвих відношень до досліджуваного 

об'єкта, до іншої людини, до себе і до своєї діяльності;   

 спрямованість не тільки на зростання позитивного ставлення до навчання, а й 

якісні зміни у всій структурі мотиваційної сфери;   

 пред'явлення предметного змісту навчання як системи розроблених 

пізнавальних завдань, а не як готового знання. 

 


