
Лекція 3 

Методи навчання хімії в середній школі 

Існують численні визначення терміну «метод». Найбільш часто 

вживається методистами наступне формулювання: метод - це спосіб 

цілеспрямованої спільної діяльності вчителя і керованих ним учнів, який 

проявляється у використанні різних джерел пізнання і логічних прийомів 

мислення, передбачає різноманітні види пізнавальної діяльності учнів і 

способів керівництва ними з боку вчителя. 

Але в цілому під методом навчально-виховної роботи в школі часто 

розуміють шляхи і способи через які вчитель передає учням знання, пізнавальні 

вміння і навички, організовує самостійні роботи учнів, здійснює їх розвиток і 

виховання, учні здобувають знання, вміннями та навичками розвивають 

пізнавальність, розумові та творчі здібності набувають моральні і інші 

позитивні якості особистості. Для вибору потрібного методу навчання 

необхідно розглянути різні класифікації методів навчання. 

В методичній літературі названо і описано багато варіантів класифікації 

методів навчання по хімії. Розглянемо деякі з них. 

Історично склалася класифікація методів навчання в залежності від 

джерела знань.  С. Г. Шаповаленко розглядає їх як словесні, наглядні і 

практичні методи. 

І. Я. Лернер і М. Н. Скаткін класифікують методи в залежності від 

ступеня самостійності пізнавальної діяльності учнів, розділивши методи на 

наступні групи:  пояснювально-ілюстративний, проблемний, частково 

пошуковий і дослідницький. 

Ю. К. Бабанський класифікує методи в залежності від функцій: методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів, методи 

стимулювання і мотивації пізнавальної діяльності учнів, метод контролю і 

самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

В. П. Гаркунов  класифікує методи на три групи: загально-логічні, методи 

хімічного дослідження, загально-педагогічні. До загально-логічних методів 

навчання відносять індукцію, дедукцію, аналогію. Під індукцією розуміють 



розчленування змісту на основі його аналізу узагальнення. Під дедукцією 

розуміється пояснення явищ і фактів, виходячи з встановлених принципів, 

законів і теорій. Під аналогією розуміють такі умовиводи, при яких на підставі 

подібності певних властивостей і відносин двох чи декількох речовин, 

предметів і явищ роблять висновок про можливу схожості інших їх складників. 

У методах навчання найбільшого поширення набула класифікація методів 

навчання, запропонована Р.Г. Івановою. Цей методист визначає методи за 

характером пізнавальної діяльності учнів. В даній класифікації виділені 

загальні методи, групи приватних методів і методичні прийоми. Наявність 

загального методу диктує певну послідовність дій вчителя і учнів, особливу 

логіку побудови матеріалу і т.д. У свою чергу, загальні методи класифікуються 

так: пояснювально-ілюстративні, частково-пошукові і дослідницькі. Кожен 

загальний метод реалізується групою приватних методів: словесних, словесно-

наочних, словесно-наочно-практичних. Так наприклад, пояснювально-

ілюстративний метод реалізується за допомогою приватних методів:  

 словесних, які включають виклад, бесіду, самостійну роботу. 

 словесно-наочних, які включають виклад з демонстрацією 

засобів наочності, бесіду з демонстрацією, самостійну роботу учнів з текстом і 

наочними посібниками. 

 словесно-наочно-практичних, включають роботу учнів з 

роздатковим матеріалом, виконання хімічних дослідів, конструювання 

приладів, моделювання, виконання письмових, графічних робіт. 

У частково-пошуковому і дослідницькому методах можуть бути 

використані ті ж часткові методи але призначення їх буде іншим. 

Таким чином, часто використовується класифікація методів навчання за 

такими критеріями: 

 джерело пізнання (словесні, наочні, практичні); 

 вирішення основних дидактичних завдань (придбання знань, 

формування умінь і навичок, застосування знань, творчої діяльності, 

закріплення і перевірка знань, умінь, навичок); 



 характер пізнавальної діяльності при засвоєнні змісту освіти 

(дослідний, евристичний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний); 

 поєднання методів викладання і навчання (інформаційно-

повідомляючий і виконавчий, пояснювальний і репродуктивний, інструктивно-

практичний і продуктивно-практичний, пояснювально-спонукальний і 

частково-пошуковий, 

 пошуковий) і ін. 

а) Група словесних методів. 

Основне джерело 

пізнання 

Приклади застосування методів в якості основного 

джерела пізнання 

Усна і письмова мова Словесний виклад: пояснення, розповідь, лекція, 

бесіда, письмовий виклад, робота з підручником 

 

Усний виклад. Бесіда. 

В процесі викладання хімії вчителі часто застосовують монологічний і 

діалогічний усний виклад навчального матеріалу. До монологічного типу 

відносяться короткочасний виклад не більше 20 хв. (розповідь, пояснення) і 

тривалий виклад практично на весь урок (лекція). До діалогічного виду викладу 

відносяться евристична, узагальнююча н контрольно-облікова бесіда. У 

завдання евристичної бесіди йде придбання учнями нових знань з 

використанням досліджуваного підходу в результаті активізації діяльності 

учнів. Узагальнююча бесіда несе функцію систематизації вивченого матеріалу з 

подальшим його закріпленням. Контрольно-облікова бесіда (судячи за назвою) 

визначає облік і контроль рівня отриманих знань і умінь учнів, а також 

виправлення недоліків, допущених учнями. 

При навчанні хімії в 8-9-х класах вчителі зазвичай використовують 

комбінований виклад, тобто, розповідь і пояснення вчителем навчального 

матеріалу з різними видами бесіди. Будучи самостійним методом повідомлення 

і закріплення знань, такий вид усного викладу об'єднує і спрямовує інші 

методи, що застосовуються в навчально-виховному процесі. Раціональне 

застосування викладу забезпечує таке засвоєння навчального матеріалу, при 

якому з кожним терміном в свідомості учнів виникають конкретні асоціації, 



образи і поняття, а з кожним формулюванням-судження, що відображають 

реальні властивості, відносини і взаємні зв'язки речовин і хімічних систем. 

Для досягнення більш повного і глибокого формування хімічних уявлень 

і понять усний виклад необхідно будувати на основі вже раніше вивченого 

матеріалу з використанням демонстраційного хімічного експерименту. Для 

розвитку пам'яті учнів вчителю хімії рекомендується застосовувати наступні 

методичні прийоми: згадати раніше пройдений досвід, поставити логічні 

запитання, використовувати аналогії, малюнки, таблиці і т. д. Для досягнення 

викладом доступності в розумінні учнів необхідно використовувати такі його 

елементи, як вступ, виклад і висновок. Вступ включає в себе визначення мети 

самого викладу матеріалу, постановку проблеми, суспільно-практичне і логічне 

обґрунтування необхідності вивчення даної проблеми, стимулювання інтересу 

учнів до її вивчення і визначення плану її рішення. Сама проблема розділяється 

на більше приватні під проблеми, мають свої під цілі, які вирішуються в 

певному порядку. В цілому, виклад матеріалу має відбуватися строго за цим 

планом. На початку кожне питання ставиться учителем для мотивації учнів, 

потім відбувається логічний виклад самого навчального матеріалу, далі - 

перевірка сприйняття і осмислення викладеного, та закінчується закріпленням 

вивченого з застосуванням систематизації та узагальнення матеріалу, в тому 

числі і практичного. Виклад необхідно починати з проблеми і закінчувати 

різними способами її вирішення. 

Активність учнів підвищується, якщо виклад проводиться проблемно, 

тобто вчитель ставить питання за питанням і шукає відповіді на них, залучаючи 

матеріал з історії науки і виробництва, користуючись спостереженнями учнів, 

їх минулим досвідом. Завдяки міміці, жестах, інтонацій і іншим засобам усне 

мовлення більш виразна і тому більш дохідлива, ніж письмова. Виразність і 

дохідливість усній мови змінюються в залежності від її техніки. Таким чином, 

використання проблемного підходу в поєднанні зі словесними методами 

навчання дозволить підвищити ефективність навчання. 

б) Група наочних методів. 



В основі наочних методів навчання лежить безпосереднє сприйняття 

учнями досліджуваних предметів, явищ і процесів природи, суспільного життя, 

мови, мистецтва або площинних і об'ємних наочних посібників, що зображують 

ці предмети і явища. 

Основне джерело 

пізнання 

Приклади прийомів методів в якості основного 

джерела пізнання 

Усна і письмова 

мова 

Демонстрація дослідів, роздаткового матеріалу і 

спостереження їх учнями на уроці. Екскурсії. 

Демонстрація і сприйняття учнями таблиць, кіно- і 

відеофільмів, діапозитивів, моделей та інших 

площинних і об'ємних посібників 

 

Розрізняють а) демонстраційний і б) лабораторний навчальний 

експеримент. Демонстраційний експеримент полягає в тому, що дослід 

показується учителем або одним-двома учнями за завданням вчителя, а весь 

клас спостерігає показовий дослід, бере участь в його аналізі та роз'ясненні. 

Лабораторний експеримент полягає в тому, що учні під контролем вчителя 

самостійно виконують дослід, керуючись усною або письмовій інструкцією. 

Залежно від організації лабораторного хімічного експерименту, він поділяється 

на фронтальний і розкидний, індивідуальний і ланковий, що проводиться за 

письмовою і за усною інструкції. Фронтальний експеримент полягає в тому, що 

всі учні виконують один і той же дослід. При розкидному експерименті окремі 

групи учнів виконують різні досліди. 

Демонстрування. Найбільш поширеним видом наочних методів є 

демонстрація вчителем і спостереження учнями демонструючих об'єктів. До 

проведення шкільного експерименту додаються певні методичні та технічні 

вимоги. 

Поєднання експерименту зі словом вчителя або учня здійснюється 

різними способами, які визначаються різними причинами, що можна 

проілюструвати у вигляді алгоритмів. 

При вивченні фізичних властивостей речовин застосовується алгоритм: 

«Подивіться і назвіть (перерахуйте)», тобто, учитель демонструє зразок 

досліджуваної речовини або видає учням роздатковий матеріал, наприклад, 



зразки алюмінію і просить перерахувати фізичні властивості металу, що 

визначаються безпосередньо органами чуття (агрегатний стан, колір, запах і 

ін.). Цей же прийом можна використовувати також при повторній демонстрації 

однотипних властивостей речовин одного класу, наприклад, при показі дії 

фенолфталеїну на розчин гідроксиду калію КОН, якщо до цього 

демонструвався дослід з розчином гідроксиду натрію NаOH. При вивченні 

більш складних питань, які, однак, можуть бути відносно легко зрозумілі 

учнями, може використовуватися алгоритм: «Подивіться; розкажіть, що 

бачили; поясніть дане явище ». Наприклад, при вивченні понять гідролізу солей 

учитель демонструє дію індикатора на розчини різних солей, при цьому учні 

відмічають, що індикатор забарвлює розчини солей по різному, так як 

середовище розчинів відміняється. Учитель просить пояснити зовнішні ознаки 

досліду, тобто розкрити суть досліду, тим самим створивши проблемну 

ситуацію. Справді, учні не завжди можуть відповісти на поставлені учителем 

питання. Сутність гідролізу пояснюється учителем далі в ході бесіди. 

У розглянутих варіантах експеримент (демонстрація досліду) передувала  

словесному обговоренню побаченого. Ці варіанти поєднання слова і наочності 

одержали назву дослідницького підходу в навчанні. 

Розглянемо зворотні варіанти.  При вивченні властивостей, наприклад, 

сірчаної кислоти учитель може сказати: «Сульфатна кислота у водному розчині 

володіє властивостями типовими для неорганічних кислоті реагує з металами, 

основними оксидами, кислотами, солями». Потім проводиться відповідний 

демонстраційний експеримент з використанням алгоритму «Факти такі...., а 

тепер подивіться, як це виглядає » Цей варіант поєднання слів і наочності 

носить назву ілюстративний. При його застосуванні створення проблемної 

ситуації на уроці стає більш складніше.  

Ілюстративний метод доцільний при поясненні складних питань, 

потребуючих повного попереднього осмислення і розуміння з боку учнів. 

Наприклад, Для експериментального обґрунтування істинної графічної 

формули етанолу, учитель попередньо обговорює можливі варіанти формул. 

Потім учитель ставить проблему: як доказати, яка формула відповідає етанолу, 



проводить ретельне обговорення питання теоретично, і тільки після цього 

приступає до експерименту. Після експерименту робиться висновок по суті 

питання. Даний варіант також є ілюстративним, однак при його реалізації має 

місце велика мисленнєво-пізнавальна діяльність учнів, що в певній мірі 

компенсує головний недолік цього підходу - тривалість в часі. Його алгоритм: 

«Є непояснимий, незрозумілий факт або навчальна проблема; висловлюються 

гіпотези щодо вирішення проблеми; подумки розробляється варіант досліду для 

підтвердження або спростування гіпотези; встановлюється обладнання і 

проводиться експеримент; проводяться спостереження, необхідні вимірювання, 

обчислення; робляться висновки по вирішенню вихідної проблеми; при 

необхідності проводяться додаткові досліди». 

Розподіл методів поєднання слова і досвіду на ілюстративні і 

дослідницькі, як очевидно, є досить умовним. В будь-якому випадку вчитель 

повинен пояснити хід експерименту і направити увагу учнів на найсуттєвіше в 

даний момент процесу. Як правило, демонстраційні експерименти не повинні 

бути довгими. Якщо не вдається підібрати дослід нетривалий за часом, то 

краще всього продемонструвати учням на уроці кілька проміжних стадій 

експерименту і його кінцевий результат. 

Спостереження. Спостереження здійснюються тим успішніше, чим краще 

пояснюється його необхідність і мета, чим краще учні підготовлені до цих 

спостережень (наявність необхідних знань і навичок). Спостереження за 

допомогою різних технічних засобів і приладів потребує попереднє навчання 

школярів користуванням цими приладами (наприклад, термометром, 

гальванометром і т. д.). При демонструванні предметів і явищ з хімії в класі 

необхідно широко застосовувати схеми, креслення, моделі, так як вони 

допомагають правильному і всебічному сприйняттю, абстрагуванню і 

швидшому створенню необхідних уявлень н понять. Методисти рекомендують 

застосовувати різноманітні види спостережень для підвищення активності і 

самостійності. 

Можна запропонувати наступну послідовність спостереження, засновану 

на узагальненні педагогічного досвіду: 



 спостереження предметів під контролем вчителя; 

 самостійне спостереження і узагальнення спостережень учнями; 

 розробка програми спостереження для учнів і самостійні тривалі 

спостереження з веденням щоденників-звітів та узагальненням результатів 

спостережень. 

Бажано залучати учнів до виготовлення навчального обладнання, щоб все 

більше і більше широко застосовувати наочні методи на уроках хімії. 

Спостереження як самостійний метод застосовується при вивченні фізичних і 

хімічних властивостей речовин і виробничих об'єктів під час екскурсій і на 

виробничій практиці. Спостереження завжди входить складовою частиною в 

наочні методи вивчення хімії. Вивчення фізичних властивостей необхідно 

проводити за планом: а) фізичний стан: тверде - кристалічна, аморфне, крихке, 

ковке; рідке - в'язке, рухливе: газоподібне – легше чи важче повітря; 6) колір; 

 г) смак: в) запах; д) розчинність в воді; с) фізичні константи. 

Площинні наочні посібники (таблиці) повинні бути виконані так, щоб всі 

учні могли бачити все, що зображено на них. Моделі типових апаратів 

робляться розбірними, що дають уявлення про зовнішній вигляд і внутрішній 

устрій апаратів. Вони виготовляються масштабно з дотриманням 

співвідношення розмірів їх частин. Роздатковий матеріал виготовляється за 

темами програми і по тим виробництвам, куди можливо проведення екскурсій. 

в) Група практичних методів 

Основне 

джерело 

пізнання 

Приклади прийомів методів в якості основного 

джерела пізнання 

Практична 

діяльність учнів 

Експеримент і практичні заняття в кабінеті, лабораторії, 

на навчально-дослідній ділянці, на підприємстві, 

самостійне виконання їх учнями. 

Планування, проектування, конструювання, виготовлення 

приладів і моделей, творчі організаційно-технічні роботи, 

проекти. 

Розв’язання хімічних задач. 

Складання тез, конспектів, доповідей. 

 

 



Наочні методи навчання, хоча і передбачають спілкування з предметами і 

явищами дійсності, але не припускають зміни їх учнями з метою пізнання. 

Серед практичних методів викладання хімії найбільше значення має 

навчальний експеримент, який є одночасно і способом добування знань і видом 

практики, підтверджує їх істинність. 

Складнішою формою навчального досліджуваного експерименту є 

експеримент, який розробляють самі учні. В даному випадку вчитель спочатку 

повідомляє мету майбутньої роботи: з'ясувати, чи взаємодіють такі-то 

речовини, чи відбувається хімічна реакція між ними і т. д., а потім пропонує 

учням продумати алгоритм постановки експерименту для досягнення 

зазначеної цілі. Конструювання досліду проводиться учнями під контролем 

вчителя з питань: в якому вигляді взяти речовини, в якому приладі провести 

дослід, що конкретно і в який послідовності необхідно зробити. Згідно 

розробленого плану готується і проводиться дослід, під час якого учні 

спостерігають, аналізують, роблять висновки і пояснюють їх теоретично. 

Ще більш складною формою навчального дослідницького експерименту є 

експеримент, якому передує розробка гіпотези, що стосується наявності 

певного зв'язку між речовинами і пояснення її. Згідно цього проводиться 

планування і конструювання досліду, в процесі якого з'ясовується, наскільки 

правильно був запланований експеримент, і висновок по підтвердженню або 

спростуванню висунутої на початку досліду гіпотези. 

Творчі роботи учнів (метод проектів). З метою розвитку інтересу до 

вивчення хімії і для формування навичок самостійної роботи необхідно 

практикувати в старших класах індивідуальні творчі роботи учнів з хімії 

(проекти). Учні беруть у вчителя теми (або самостійно її визначають) і 

самостійно вивчають їх, використовуючи консультації вчителя, навчально-

методичну літературу, інформацію в Інтернеті, навчальне обладнання кабінету 

хімії. Будь-який проект повинен пройти захист перед аудиторією. Надалі, 

результати проектів використовуються на уроках і в позакласній роботі. 

До практичних методів відносять також вирішення розрахункових задач. 



В цілому, методика навчання хімії як наука використовує різні методи 

дослідження: специфічні (характерні тільки для методики хімії), загально-

педагогічні і загальнонаукові. специфічні методи дослідження полягають у 

відборі навчального матеріалу і методичному перетворенні змісту науки хімії 

для реалізації шкільної хімічної освіти. Використовуючи ці методи, методисти 

визначають доцільність включення того чи іншого матеріалу в зміст 

навчального предмета, знаходить критерії відбору знань, умінь і навичок і 

шляхи їх формування в процесі навчання хімії. Дослідники розробляють 

найбільш ефективні методи, форми, прийоми навчання. Специфічні методи 

дозволяють розробити нові і модернізувати існуючі шкільні демонстраційні й 

лабораторні досліди з хімії, сприяють створенню і удосконаленню статичних і 

динамічних наочних посібників, матеріалів для самостійної роботи учнів, а 

також впливають на організацію елективних і позакласних занять по хімії. 

До загально-педагогічних методів дослідження відносяться: 

а) педагогічне спостереження; 

б) бесіда дослідника з учителями та учнями; 

в) анкетування;г) педагогічний експеримент; 

д) моделювання експериментальної системи навчання. 

Педагогічне спостереження за роботою учнів на уроці і під час 

проведення елективних і позакласних занять допомагає вчителю встановити 

рівень і якість навчальних досягнень учнів з хімії, характер їх навчально-

пізнавальної діяльності, визначити інтерес учнів до досліджуваного предмета і 

т.д. Бесіда (інтерв'ю) і анкетування дозволяють характеризувати стан питання, 

ставлення учнів до висунутої в ході дослідження проблеми, ступінь засвоєння 

знань і умінь, міцність придбаних навичок і ін. 

Основним загально-педагогічним методом в дослідженнях викладання 

хімії є педагогічний експеримент, який поділяється на лабораторний і 

природний. Лабораторний експеримент проводять зазвичай з невеликою 

групою учнів, коли ставиться завдання виявити і попередньо обговорити 

досліджувані питання. Природний педагогічний експеримент протікає в умовах 



звичайної шкільної обстановки, при цьому можна змінювати зміст, методи або 

засоби навчання хімії. 

Характерні особливості загальних методів навчання хімії 

Пояснювально-ілюстративний метод передбачає засвоєння і відтворення 

учнями «готових» знань. Діяльність учителя в пояснювально-ілюстративному 

методі полягає в показовому, переконливому, цікавому повідомленні «готових 

знань». Діяльність учнів полягає в сприйнятті, осмисленні знань і способів дій. 

Діяльність учнів при використанні цього методу з самого початку 

організовується вчителем. Пояснювально-ілюстративний метод частіше 

використовується в 8 класі при вивченні перших тем, при формуванні вмінь за 

технікою виконання хімічного експерименту, коли учні ті або інші дії повинні 

виконати за зразком. Так, в темі «Початкові хімічні поняття »при вивченні 

типів хімічних реакцій програмою передбачена лабораторна робота 

«Розкладання малахіту». Учитель пояснює мету лабораторної роботи і, так як 

учнів ще не володіють технікою виконання хімічного експерименту, показує, як 

правильно тримати і закріплювати пробірку в штативі, спосіб набору в 

пробірку потрібної кількості твердої речовини, прийоми поводження з пробкою 

з газовідвідною трубкою, зазначає прийоми нагрівання. Потім учитель 

пропонує виконати ці дії за зразком і тільки потім проводить обговорення. 

Вирішення завдання виконання письмових вправ при їх первинному вивченні 

таке проводить пояснювально-ілюстративним методом. Учитель сам показує 

зразок вирішення, оформляє записи на дошці, а потім пропонує аналогічні 

завдання зла самостійного виконання учнями в зошитах. 

Частково-пошуковий метод передбачає проблемний підхід в навчанні. 

Діяльність учителя та учнів в частково-пошуковому методі полягає в 

наступному комплексі дій: 

1) створення проблемної ситуації; 

2) чітке визначення проблеми; 

3) висунення гіпотези; 

4) вирішення проблеми; 

5) формулювання висновку. 



 В кожній з цих дій можуть бути, але по-різному представлені дії вчителя 

та учнів. Створення проблемної ситуації, чітке визначення проблеми, 

формулювання висновку зазвичай бере на себе вчитель. Висування гіпотези, 

вирішення проблеми здійснюється силами учнів в процесі самостійної 

діяльності. 

Нижче наводиться фрагмент побудови уроку на тему «Гідроліз солей» з 

використанням частково-пошукового методу. Урок починається з демонстрації 

досліду: 

вчитель: У 3-х склянках знаходяться розчини кислоти, луги і хлорид 

алюмінію. Як розпізнати кожен з розчинів? 

учні: Потрібно долити індикатори. 

вчитель досліджує розчини індикаторами, і учні спостерігають, що в 

розчині хлорид алюмінію лакмус став рожевим. 

вчитель: Звідки з'явилися в розчині іони водню? 

учні: З води. 

учитель: Але вода містить однакове число іонів водню і гідроксид-іонів. 

Учні висувають припущення, що іони солі вступають в реакцію з іонами 

води і якщо забарвлення індикатора змінилася в рожевий колір, отже іони солі 

зв'язалися з гідроксид-іонами, а в розчині залишилися вільні іони водню, які і 

показали кисле середовище. Учням пропонується провести лабораторний 

експеримент по визначенню реакції середовища в розчині карбонату натрію. 

Далі вчитель пояснює, що в розчині відбувається взаємодія солей з водою, при 

цьому порушується іонна рівновага води. 

Н2О= Н+ + ОН- 

Така взаємодія солі з водою називається гідролізом. Реакція середовища в 

розчині визначається складом солі. Учитель пояснює різні випадки гідролізу. 

1 випадок: Солі утворені сильною основою і сильною кислотою мають 

нейтральне середовище, тому що іони таких солей не можуть зв'язуватися з 

іонами води. 



2 випадок: Гідроліз солі утвореної слабкою основою і сильною кислотою 

полягає в зв'язуванні гідроксид-іонів з води, що призводить до накопичення в 

розчині іонів водню Н+, пояснюють кисле середовище. 

3 випадок: Гідроліз солі утвореної сильною основою і слабкою кислотою 

полягає в зв'язуванні іонів водню з води, що призводить до накопичення в 

розчині гідроксид іонів ОН-, що обумовлює лужне середовище. 

4 випадок: Гідроліз солі утвореної слабкою основою і кислотою 

привозить до утворення малорозчинних слабких основ і слабких кислот. 

Характер середовища в цьому випадку визначається відносною силою 

утворених кислот і основ. Далі вчитель навчає запису рівняння реакції 

гідролізу. 

При використанні частково-пошукового методу знання учні більш 

усвідомлювані,  розвивається вміння краще спостерігати, користуватися 

великим числом розумових операцій серед яких помітну роль відіграють 

розумові дії високого рівня. Дослідницький метод реалізується шляхом 

організації самостійної роботи учнів при дослідженні властивостей речовин, 

при вивченню окремих питань при роботі з текстом підручника, з роздатковим 

матеріалом, при вирішенні задач розрахунковим і експериментальним 

способом, при конструюванні, моделюванні. При досліджуваному методі учні 

самі виділяють проблеми, заходять способи їх вирішення, планують свою 

роботу. 

Розглядання класифікації в деякій мірі дозволяють пояснити різні точки 

зору, різні підходи в методах навчання, які розглядають в якості визначаючого 

якусь одну ознаку: тип пізнавальної діяльності, джерело знань, ступінь 

самостійності учнів і т. д. 

Методи активного навчання (МАН) – це сукупність педагогічних дій і 

прийомів, спрямованих на організацію навчального процесу і створення 

спеціальними засобами тих умови, які мотивують учнів до самостійного, 

ініціативного і творчого освоєння навчального матеріалу в процесі пізнавальної 

діяльності. Поява методу активного навчання пов'язана, перш за все, з 

прагненням вчителя хімії активізувати пізнавальну діяльність учнів або сприяти 



її просуванню. В освітньому процесі активність проявляється в явному виді 

(мислення, дія і мова) і в неявному (емоційно-особистісне сприйняття 

інформації). Ступінь активізації учнів розглядається в залежності від того, яких 

і скільки з чотирьох видів активності учнів на занятті проявляється. Наприклад, 

на лекції в старших класах використовується мислення (в першу чергу пам'ять), 

на практичному занятті - мислення і дії, в дискусії - мислення, мова і іноді 

емоційно-особистісне сприйняття, в діловій грі – всі види активності, на 

екскурсії - тільки емоційно-особистісне сприйняття. 

Ознаки методу активного навчання. 

Формування проблемності. Основне завдання при цьому полягає у 

введенні учня в проблемну ситуацію, для виходу з якої (тобто, для прийняття 

рішення або знаходження відповіді) йому не вистачає наявних знань, і він 

змушений сам активно формувати нові знання за допомогою вчителя хімії і з 

участю своїх однокласників. Оптимальний варіант проблемної задачі – це те 

завдання, вирішення якої неоднозначно навіть для спеціаліста, викладача. 

Формування адекватності навчально-пізнавальної діяльності характером 

майбутніх практичних задач і функцій учнів. При цьому відбувається 

формування емоційно-особистісного сприйняття учнями професійної 

діяльності. 

Формування взаємонавчання.  Основним компонентом МАН є колективна 

діяльність та дискусійній формі обговорення. 

Застосування індивідуалізації. 

Дослідження досліджуваних  проблем і явищ, коли формуються початкові 

навички, необхідні для успішної самоосвіти, засновані на вмінні аналізувати, 

узагальнювати, творчо підходити до використання знань і дослідів. 

Облік безпосередності та самостійності взаємодії учнів з навчальною 

інформацією. Використовується принцип педагогіки співробітництва, коли 

учитель в ролі помічника бере участь в процесі взаємодії учнів з навчальним 

матеріалом, тобто, стає керівником їх самостійної роботи. 



Використання принципу мотивації. Індивідуальна і колективна 

активність, як самостійна, так і регламентована навчально пізнавальною 

діяльністю учнів, розвивається і підтримується системою мотивації. 

Молодий учитель повинен враховувати, що сьогодні існують різні 

підходи до класифікації МАН. В якості відмінних ознак використовуються: 

ступінь активізації слухачів, характер навчально-пізнавальної та ігрової 

діяльності, спосіб організації пізнавального взаємодії, місце проведення занять, 

їх цільове призначення, тип використовуваної імітаційної моделі та багато 

інших. В будь-якому випадку, вибір найбільш оптимальних методів активного 

навчання залишається за самим учителем. 

За характером навчально-пізнавальної діяльності (найчастіше за все 

використовують саме цю класифікацію) методи активного навчання 

підрозділяють на: імітаційні методи, що базуються на імітації професійної 

діяльності, і неімітаційні. Імітаційні МАН, в свою чергу, підрозділяють на 

ігрові та неігрові. При цьому до неігрових відносять аналіз конкретних ситуацій 

(АКС), розбір ділової пошти керівника, дії по інструкції і т. д. Ігрові методи 

підрозділяють на; ділові ігри, дидактичні або навчальні ігри, ігрові ситуації і 

ігрові прийоми і процедури, тренінги в активному режимі. 

За способом діяльності учасників при пошуку вирішення завдань 

виділяють методи, побудовані за принципом: ранжируванні за різними ознаках 

предметів або дій; оптимізації процесів і структур; проектуванні і 

конструюванні об'єктів; виборі тактики дій в управлінні, спілкування в 

конфліктних ситуаціях; вирішення інженерно-конструкторського, 

дослідницького, управлінського або соціально-психологічного завдання; 

демонстрація і тренінг навичок уваги, вигадки, оригінальність, швидкість 

мислення та інші. 

 


