
Форми організації процесу хімічної та екологічної освіти 

Методика підготовки і проведення уроків  

Першим етапом підготовки вчителя до уроків є ознайомлення з уже вивченим учнями 

навчальним матеріалом з предмету на основі календарно-тематичного планування вчителя та 

підручника, визначення місця, мети та завдань даного уроку у розрізі теми, яка вивчається, 

та навчального курсу в цілому; планування навчального матеріалу.  

Вчителі дисциплін природничого спрямування (хімії, фізики, біології, географії та 

екології), як і всі вчителі-предметники, складають календарні і поурочні плани. Молодим 

вчителям доцільно складати розширені поурочні плани, вказавши в них тему, мету, ключові 

компетентності, тип уроку, а також обладнання і наочність.  

Підготовка до уроку вимагає його попереднього моделювання, прогнозування дій 

вчителя і учнів.  

Для побудови структури будь-якого типу сучасного компетентнісно спрямованого 

уроку рекомендується користуватися таким алгоритмом дій: 

 спочатку треба створити ядро (основу) уроку, яке включає ті елементи (етапи 

уроку), які вирішують основну освітню мету уроку; 

 конкретизація загальної мети (цілі) уроку – визначення предметної та ключової 

(ключових) компетентностей до конкретного уроку; 

 поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його 

структури – теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо; 

 формування  вибір методів, прийомів навчання відповідних цільовим 

завданням за їх дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту 

навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний  чи практичний); 

 вибір форм організації освітньої діяльності учнів (індивідуальна, самостійна, 

парна, групова, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) відповідно змісту, методам, 

прийомам роботи; 

 це ядро добудувати зверху (перевірка домашнього завдання, актуалізація 

опорних знань, мотивація освітньої діяльності, повідомлення теми, мети, завдань уроку) і 

знизу (підбиття підсумків уроку, рефлексія, повідомлення домашнього завдання) постійними 

компонентами, тобто такими, що переходять з уроку в урок. 

Незважаючи на повну автономію та академічну свободу вчителя, педагог зобов’язаний 

на уроці дотримуватися цілого ряду вимог.  

Вимоги до структури уроку включають: 

 чітко визначені цілі та завдання уроку; 

 визначення типу уроку, органічний  зв'язок всіх частин уроку; 

 зв’язок уроку з попереднім уроком і закласти перспективу на наступний урок; 



 вибір оптимальних, виходячи із цілей і завдань уроку, методів вивчення і 

закріплення нового матеріалу; 

 оптимальність домашнього завдання (форма, обсяг, запис у щоденнику, облік 

індивідуальних особливостей і т. д.). 

Вимоги до підготовки та організації уроку припускають: 

 підготовку та використання демонстраційного і роздавального матеріалу; 

 можливість для учнів одержувати частину завдань самостійно під 

керівництвом педагога; 

 використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі виконання 

навчальних завдань; перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання; 

 при підготовці виділити складні моменти нової теми, продумати методику 

їхнього пояснення. 

Вимоги до змісту уроку і процесу навчання включають:  

 урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів (сприйняттю, 

пам’яті, уваги, мислення, мовлення); 

 формувати якості особистості школярів (дисциплінованість, акуратність, 

ініціативність і т. д.); 

 урок повинен сприяти мотиву позитивного відношення учнів до навчання. 

Вимоги до техніки проведення уроку припускають: 

 певний ритм і темп уроку оптимальний для учнів класу; 

 сприятливий психологічний клімат на уроці (взаємна доброзичливість, 

готовність учителя прийти па допомогу учневі і т. д.); 

 взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт; 

 використання різних видів діяльності учнів,  підтримувати інтерес до уроку.  

Правила розв’язання задач компетентнісної освіти, які варто памятати при 

проведенні уроків. 

 Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не 

предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета. 

  На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль, оскільки 

сьогоднішній активний учень – завтрашній активний член суспільства. 

  Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей 

між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням. 

  Допомагайте учням оволодіти найпродуктивнішими методами навчально-

пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися. 



  Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити 

мислити та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, які є обов'язковою умовою 

розвивального навчання. 

  Пам’ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на 

практиці.  

 Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від 

механічних переказів, дослівного відтворення. 

  Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі 

розв’язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання. 

  Вчителі предметів природничого спрямування (не тільки мови і літератури) 

мають слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів. 

  Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. 

  Використовуйте схеми, плани для забезпечення засвоєння системи знань. 

  Оскільки міцність запам’ятовування інформації, що засвоєна у вигляді 

логічних структур, є вищою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати слід ті знання, що 

подані у цілісних логічних структурах. 

  У значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв’язки, чіткіше 

простежується головна думка, котру легше виділити й показати учням. 

  У процесі навчання обов’язково враховуйте індивідуальні особливості 

кожного учня, об’єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.  

 Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості 

розвитку. 

  Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета.  

 Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх 

із технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв’язання винахідницьких задач, 

обробкою першоджерел і довідкових матеріалів. 

  Суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які 

вивчаються в школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою 

необхідністю. 

 Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо 

навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.  

Підготовча робота до уроку передбачає:  

1. Визначення навчальних, розвивальних та виховних завдань уроку. Урок 

покликаний забезпечити високий рівень навченості, а також цілеспрямоване виховання та 

розвиток кожного учня.  



Враховуючи специфіку предметів природничого спрямування студент-практикант 

повинен передбачати і політехнічні завдання: зв’язок навчального матеріалу з питаннями 

прискорення науково-технічного прогресу, з екологічними проблемами сьогодення, 

практичне застосування даного матеріалу, формування загальнотехнічних умінь, 

профорієнтаційні заходи.  

Слід продумати і завдання, пов’язані з гуманізацією викладання природничих 

дисциплін: розкриття гуманістичного змісту предмету, використання загальнокультурного, 

естетичного матеріалу; виховання учнів на історико-науковому, краєзнавчому матеріалі та 

матеріалі економічного й екологічного змісту, який розкривається при вивченні запланованої 

теми.  

2. Правильний підбір і конкретизацію змісту навчання, здійснення генерації 

навчального матеріалу навколо провідних ідей, теорій; визначення обсягу матеріалу, який 

буде вивчатись; виділення основного, доповнення змісту підручника додатковими 

матеріалами, питаннями, які б дозволили в повній мірі розв’язати поставлені перед уроком 

завдання; визначення змісту і характеру домашнього завдання. На уроках хімії, фізики та 

біології вивчення матеріалу повинно здійснюватись на основі експерименту, який допомагає 

учням зрозуміти теорію, що вивчається, і озброює їх практичними вміннями і навичками.  

3. Доцільний вибір типу і структури уроку, які відповідають освітнім програмам 

закладу освіти та визначаються, в першу чергу, поставленими перед ним дидактичними 

завданнями, обсягом і складністю даного матеріалу, рівнем підготовки класу. Доцільно 

здійснювати тематичне планування типів уроків, що дає можливість передбачати всі 

необхідні складові для якісного засвоєння певної теми програми і формування узагальнених 

навчальних вмінь та прийомів розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення 

та систематизація тощо).  

4. Оптимальний вибір методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

засобів навчання; поєднання різних форм навчальної роботи, здійснення диференціації та 

індивідуалізації навчання. Поруч з поширеною фронтальною, слід продумати застосування 

індивідуальної та групової форм навчання, які дають можливість здійснити 

диференційований підхід до навчання учнів. З цією метою треба вивчити рівень 

сформованості інтелектуальних та навчальних умінь і навчальної працездатності учнів. За 

цими критеріями можна виділити вищі, високі, середні, низькі і найнижчі можливості учнів.  

Спираючись на ці знання, студент-практикант може підготувати для окремих учнів 

завдання відповідної складності, продумати рівень потрібної їм допомоги, визначити напрям 

роботи, в якому необхідно працювати з класом для підвищення можливостей учнів, розвитку 

і формування особистості кожного з них.  



Під час педагогічної практики студенти повинні вчитися робити висновки і 

узагальнення наприкінці подачі нового матеріалу: визначати зміст, місце, форми і обсяг 

навчальної інформації для закріплення.  

Домашнє завдання дається вчителем своєчасно, обов’язково до дзвінка, головне чітко 

наголосити, які саме визначення, формули мають вивчити учні, на які питання скласти план 

відповіді тощо. Корисно давати диференційовані домашні завдання.  

Закінчувати урок треба своєчасно, не затримуючи учнів на перерву.  

Схема самоаналізу уроку. 

1. Яке місце уроку в темі, розділі курсу? Як він пов’язаний з попередньо вивченим 

матеріалом, на що спирається? Як цей урок «працює» на наступні уроки? В чому специфіка 

цього уроку? Який його тип? 

2. Характеристику реальних можливостей учнів. Які особливості учнів були враховані 

при плануванні даного уроку? 

3. Які завдання вирішувались на уроці: (навчальні, виховні, задачі розвитку). Чи була 

забезпечена їх комплексність, взаємозв’язок? Які завдання були головними? Як враховані в 

завданнях особливості класу та окремих груп школярів? 

4. Чому обрана структура уроку була раціональною для розв’язування цих завдань? 

Чи раціонально на уроці виділено місце для опитування, вивчення нового матеріалу, 

закріплення, домашнього завдання і т.д.? Чи раціональним був розподіл часу на окремі етапи 

уроку? Чи логічно пов’язані етапи уроку між собою? 

5. На якому змісті (на яких поняттях, ідеях, положеннях, фактах) робився основний 

акцент на уроці і чому? Чи було виділено головне, суттєве? 

6. Який набір методів навчання було обрано для розкриття нового матеріалу? 

Обґрунтувати вибір методів навчання. 

7. Яке поєднання форм навчання було обрано для розкриття нового матеріалу і чому? 

Чи необхідним був диференційований підхід до учнів? Як він здійснювався (чому саме так)? 

8. Як був організований контроль засвоєння знань, умінь і навичок? В яких формах і 

якими методами здійснювався? Чому? 

9. Як використовувався навчальний кабінет, засоби навчання? Чому? 

10. За рахунок чого забезпечувалася працездатність школярів протягом уроку? 

11. За рахунок чого на уроці підтримувалася доброзичлива психологічна атмосфера, 

спілкування? Як було реалізовано виховний вплив особистості вчителя? 

12. Як і за рахунок чого забезпечувалося раціональне використання часу та 

попередження перевантаження школярів на уроці (і в домашній роботі)? 

13. Які були задумані запасні методичні «кроки» на випадок непередбаченої ситуації? 



14. Чи вдалося повністю реалізувати поставлені завдання? Якщо не вдалося, то чому? 

Коли планується виконати нереалізоване? 

Головні завдання аналізу уроку – встановлення навчально-виховних результатів 

діяльності вчителя і учнів. Урок можна вважати ефективним, коли під час його проведення 

забезпечується досягнення мети та виконання всіх запланованих навчальних, розвивальних 

та виховних завдань, увага учнів концентрується на основних провідних ідеях, а навчання 

ведеться таким чином, що при цьому формуються та розвиваються навчальні та пізнавальні 

інтереси учнів.  

Аналізуючи урок, треба мати на увазі, що при цьому повинні бути розкриті як його 

позитивні, так і негативні сторони. В процесі спостереження уроку треба фіксувати якомога 

більшу кількість відомостей, що відносяться до різних сторін уроку. З цією метою, сторінку, 

на якій ведуться записи про урок, розділяють вертикально на дві частини: неповну (три 

чверті) для фіксації фактів по ходу уроку, і четверту частину сторінки – для записів своїх 

зауважень.  

Обговорення уроку рекомендується починати з самооцінки студентом свого уроку. 

Тому перше слово надається практиканту, який проводив урок. Потім по черзі виступають 

студенти, які були присутні на уроці і вчитель. Останнє слово для своїх зауважень і 

підведення підсумків обговорення має методист. Він оцінює урок і оголошує оцінку.  

При обговоренні уроків ведеться протокол, який зберігається у старости групи.  

Аналіз компетентнісного уроку проводять за наступною схемою:  

І. Організаційний модуль: своєчасний прихід учнів і практикантів в клас, готовність 

учнів і класного приміщення до уроку, організація учнів (мобілізація їх уваги, вимоги до 

підготовки робочих місць тощо).  

Модуль вступного повторення (перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних 

знань учнів): зміст і методи перевірки знань, вмінь і навичок учнів; запитання для 

фронтального і індивідуального опитування, самостійних робіт, завдання диференційованого 

характеру; якість відповідей учнів і їх оцінка; охопленість класу перевіркою, підведення 

підсумків перевірки домашнього завдання; визначення рівня попередньої підготовленості 

учнів, що стосується теми, рівень актуалізації знань, що потрібні для введення нового 

матеріалу та активізації мислення учнів. 

Модуль вивчення нового матеріалу (зміст і методика вивчення нового матеріалу): 

тема і зміст усного викладу вчителем навчального матеріалу; формування вміння виділяти 

головне, аналізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти; методи вивчення нового 

матеріалу: пояснення, розповідь, бесіда, фронтальна бесіда, коментоване читання тексту 

підручника, робота з підручником з метою первинного сприймання і засвоєння матеріалу, 

проблемна лекція, лекція, самостійна робота учнів на уроці, постановка проблемних питань, 



пізнавальних задач перед учнями, семінар-практикум, дискусія, робота з книгою, 

посібниками, схемами, таблицями, рисунками, моделями, демонстрація презентацій; 

наочність на уроці: демонстрація дослідів учителем, фронтальні досліди учнів, 

мультимедійна подача матеріалу, схеми і малюнки на дошці, таблиці, демонстрація 

матеріалу з елементами доповненої реальності та ін.; активізація пізнавальної діяльності 

учнів, способи підтримання інтересу і уваги учнів на окремих етапах; залучення учнів до 

творчої роботи з метою сприймання і осмислення нового матеріалу; застосування його на 

практиці; наявність зв’язку між новим матеріалом і попереднім, методика обліку знань учнів 

в процесі вивчення нового матеріалу.  

Модуль практики (закріплення нових знань на уроці): зміст і методика закріплення 

вивченого матеріалу; способи використання знань в різних ситуаціях, осмислення зв’язку 

теорії з явищами навколишнього середовища; методи навчання: практичні роботи, 

розв’язування завдань за зразком, метод коментування, робота з підручником та різними 

джерелами інформації, вправи і самостійні роботи диференційованого характеру.  

Модуль спостереження і діагностики: підтримка безперервного зворотнього зв’язку, 

своєчасне одержання інформації про успішність просування у навчанні всіх учнів, 

спостереження за процесом засвоєння та застосування знань, умінь і навичок, здійснення 

моніторингу навчальних досягнень учнів. 

Модуль домашньої роботи (завдання додому): зміст і методика виконання 

домашнього завдання; обсяг, види домашнього завдання, проведення інструктажу щодо його 

виконання; оцінка змісту домашньої роботи (удосконалення, узагальнення, систематизація 

знань, умінь та навичок; розвиток самостійності та творчого мислення; формування вміння 

самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу; наявність додаткових 

(індивідуальних) завдань окремим учням). 

Модуль узагальнення і систематизації: методи узагальнення і систематизації знань, 

умінь і навичок; встановлення загальних зв’язків в матеріалі, що дозволяють побачити учням 

тему (розділ) в цілому; формування вміння застосовувати набуті знання під час 

розв’язування задач різного рівня складності та потреби до постійної самоосвіти, 

продуктивної творчої діяльності. 

Модуль психологічного супроводу: оцінка розвитку пізнавальних процесів (пам’ять, 

увага, сприймання, мислення, мовлення, уява тощо) та математичних здібностей учнів, 

формування пізнавального інтересу та врахування психофізіологічних особливостей учнів у 

ході уроку, створення позитивно-емоційного настрою і психологічно комфортних умов, 

сприяння позитивному відношенню учнів до навчання.  

Модуль рефлексія: підведення підсумку роботи на уроці.  



ІІ. Загальні висновки про урок: тип уроку, правильність вибору типу уроку, 

відповідно до його навчальних, виховних і розвиваючих цілей; відповідність структури 

уроку до його типу; дослідження дидактичної мети уроку; повнота, точність і правильність 

формування хімічних понять; цілеспрямованість, послідовність, доступність, логічний 

зв’язок частин уроку; роль і місце самостійної роботи учнів; загальний темп уроку; 

раціональне використання часу уроку на окремих його етапах, навчальна і виховна цінність 

уроку.  

ІІІ. Оцінка дій практиканта на уроці: культура мови; педагогічна техніка під час 

викладання: голос, міміка, дикція, темп викладання; наявність педагогічного такту і 

авторитет; зовнішній вигляд практиканта; загальна оцінка уроку; поради практиканту.  

Факультатівні  заняття з хімії 

Факультативні заняття як форма організації хімічної освіти займає проміжне місце 

між уроками і позаурочною роботою. Від уроків вони відрізняються тим, що учні в них 

приймають участь добровільно (за бажанням) відповідно до їх індивідуальних потреб, 

інтересів.  Це робить факультативні заняття схожими з позаурочної роботи. Але на відміну 

від позаурочної роботи, факультативні заняття (як і урочні) проводяться за навчальним 

розкладом. 

Основною метою факультативних занять є додаткове (крім основного курсу) 

задоволення освітніх потреб, нахилів та інтересів учнів, ознайомлення їх з сучасними 

досягненнями хімічних наук і виробництв, з "хімічними" особливостями  регіону. Завдяки 

факультативним (в їх числі елективний) курсам учні мають можливість самостійно 

звертатися до науково-популярної літератури, до хімічних журналів та іншої літератури, 

займатися хімічним експериментами за індивідуальною програмою за власним бажанням, 

опановувати методи хімічної науки, комплексно розглядати питання, що цікавлять їх, 

поглиблено вивчають хімію, що дозволить після закінчення школи швидше оволодіти  

хімічними професіями і спеціальностями. 

Перелік факультативних курсів в школі дасть можливість учням вибрати той 

(елективний) курс, який  відповідає їх інтересам і здібностям. Навчальні групи для вивчення 

факультативних курсів комплектуються, як правило, з учнів одного або паралельних класів 

(іноді кількох шкіл).  Максимальне число учнів у навчальних факультативних групах 

регулюється адміністрацією школи і вчителем хімії (в залежності від характеру 

факультативного курсу і наявності робочих місць в навчальному кабінеті хімії (хімічної 

лабораторії). У разі великого числа бажаючих на той чи інший факультативний курс, 

перевага віддається  тим учням, які проявили велику зацікавленість. Зазвичай на вивчення 

факультативного курсу відводиться 1-2 години на тиждень протягом року або півріччя. 

Зарахування учнів до групи з вивчення факультативного курсу проводить учитель хімії. 



Факультативні заняття ведуть вчителі, викладачі вузів, методисти, науковці, фахівці 

виробництва, які мають відповідну освіту і професійну для цього підготовку. Контроль за  

організацією і змістом факультативних занять здійснює директор школи і його заступник з 

навчальної роботи.  

Факультативні курси поділяють на три групи (С. В. Дьяковіч):  

1. Систематичні курси ("Основи загальної хімії", "Будова і властивості органічних 

сполук", "Органічна хімія"), що поглиблюють теоретичні знання учнів і практичну 

підготовку, отримані в основному курсі хімії, з яким факультативи узгоджені тематично і в 

часі.  

 2. Спеціальні курси ("Основи хімічного аналізу"), тематично зв’язані лише з деякими 

розділами основного шкільного курсу хімії.  

 3. Прикладні курси ("Хімія в промисловості", "Хімія в сільському господарстві"), 

пов'язані з основним курсом хімії і знайомлять учнів застосовувати теоретичні хімічні 

знання на практиці. 

Г. М. Чернобельская  рекомендує розрізняти кілька видів факультативів: 

 додаткові глави; 

 спеціальні факультативні курси (спецкурси); 

 практикуми. 

Факультативи з додаткових розділів ("Основи загальної хімії", "Будова і властивості 

органічних речовин"), які супроводжують основний курс хімії, розширюють і поглиблюють 

досліджувані поняття, збільшують частку хімічного експерименту, більш детально 

знайомлять з методами хімічної науки. 

Факультативне навчання хімії базується на загальнодидактичних принципах 

науковості, зв'язку теорії з практикою, виховному і розвиваючому навчанні, пізнавальній 

активності і самостійності, свідомості і дієвості, наочності, спрямованості, систематичності і 

системності, інтеграціі і диференціації. Одним з провідних і специфічних принципів 

факультативного навчання хімії є принцип добровільності, який відноситься, перш за все, до 

організаційної стороні факультативних занять (комплектування факультативних груп, 

відвідування навчальних занять).  

 Організація факультативного навчання хімії можлива при наявності визначених 

умов: 

1) учні, які бажають вивчати факультативний курс; 

2) досить високий науково-методичний рівень професійної компетентності вчителя 

хімії; 



3) наявність добре обладнаного всім необхідним для викладання факультативних 

курсів (в тому числі елективних курсів за вибором) хімічного кабінету та його інформаційно-

методичного забезпечення.  

Першорядне значення при організації факультативного навчання хімії надається 

підготовці вчителя до викладання факультативів. Викладач факультативів повинен 

відрізнятися такими професійними якостями, як готовність викладати зміст факультативів 

(виконувати інформаційну функцію), здатністю володіти сучасними технологіями 

факультативного навчання (диференціювання, інтерактивого, дістанційного і тп.), а також 

готовністю виконувати всі свої численні і різноманітні функції (прогнозовану, виховуючу, 

розвиваючу, організаторську, керуючу, контролюючого-оцінну). Він повинен чудово 

володіти технікою і методикою хімічного експерименту, керувати самостійною 

дослідницькою роботою учнів, знати сучасні освітні парадигми і перспективи подальшого 

розвитку педагогічних та інших наук, стан середньої і вищої школи, володіти інгегрованим 

стилем мислення, педагогічним тактом і оптимізмом.  Головним методом післявузівської 

підготовки вчителя до викладання факультативних курсів є постійна і безперервна  

самоосвіта. 

 Організація навчальної діяльності в процесі факультативного навчання хімії 

зумовлена навчальним розкладом. Як правило, факультативні заняття включають в 

навчальний розклад нарівні з уроками хімії. В деяких школах виділяють спеціальні години 

(до і після уроків). Деколи факультативні заняття проводяться одночасно з усіх предметів (на 

шкоду інтересам окремих учнів, які хотіли б займатися в різних факультативах). Учні 

вибирають факультативні заняття за своїм бажанням, добровільно, але, зобов'язані не тільки 

відвідувати заняття без пропусків, а і активно займатися, виконувати регулярно 

індивідуальні завдання. 

 Форми і методи організації факультативного навчання хімії, екології та 

природознавства відрізняються від форм і методів роботи на уроці. Вони більше наближені 

до форм і методів позакласної роботи, а також вузівських занять. Тому на факультативних 

заняттях можна успішно поєднувати традиційні форми і методи уроків з характерними 

формами і методами позаурочних і вузівських занять (лекції, семінари, конференції, дискусії, 

відеозапису, зустрічі з науковцями та іншими цікавими людьми, практикуми, заліки і т.п.).  

На факультативних заняттях можуть бути реалізовані як загальні, так і приватні методи; як 

логічні, так і загальнопедагогічні і специфічні методи; як пояснювально-репродуктивні, так і 

частково-пошукові та дослідницькі методи.  

 Teхнології факультативних занять одна з недостатньо розроблених в дидактиці і 

предметних методиках актуальних проблем. Спрямованість технологій факультативного 

навчання хімії на досягнення гарантованих освітніх результатів відповідно до заданих його 



цілям – це основний орієнтир в процесі вдосконалення та оптимізації цих специфічних 

технологій.  

 На основі відвідуваності учнями факультативних занять, активної їх участі в них, за 

підсумками здачі заліку вчитель робить висновок про їх успіх у факультативному навчанні.  

В атестаті про закінчення середньої школи роблять запис про те, що учні прослухали 

факультативний курс (спецкурс, елективний курс за вибором і т.п.). 

Пізнавальні задачі в хімічній освіті 

Пізнавальні задачі як організаційно-керуючий засіб навчання і мотивації навчання 

розглядалися (В. П. Гаркуковим, І.Л. Дрікуном, І.Я. Курамшіі, Т. Н. Раннімовою, М. С. Пак, 

та ін.). 

В. П. Гаркунов рекомендує використовувати такі типи пізнавальних задач: описуючі, 

пояснювальні, методологічні та творчі. 

 Описові завдання, пов'язані з описом досліджуваних об'єктів і явищ на основі методів 

спостереження, хімічного експерименту і способів вимірювання. Приклад: опишіть, що 

відбувається при пропущенні вуглекислого газу через вапняну воду?  

Пояснювальні-завдання, актуалізують системи знань, що є в учнів, особливо, 

теоретичних положень з метою пояснення фактичного матеріалу. Приклад: чому розчин 

броміду натрію стає бурим при додаванні до нього хлорної води?  

Методологічні-пізнавальні завдання, що формують способи організації пізнавальної 

діяльності.  Приклади: 1) на основі яких властивостей можна віднести гідроксид алюмінію 

до класу амфотерних сполук; 2) доведіть належість бутадієну до класу органічних сполук.  

Творчі-пізнавальні завдання, що вимагають використання знань в новій ситуації, 

виявлення нових навчальних проблем в знайомої ситуації, виявлення нових функцій 

відомого об'єкта, що призводить до формування новоутворень (знань, умінь, ціннісних 

відносин) у властивостях особистості учня. Приклад: розгляньте з точки зору окислення-

відновлення реакцію взаємодії міді (в електрохімічному ряді напруг металів правіше водню і 

заліза) з хлоридом заліза IІІ). 

Ми виділяємо ще один тип пізнавальних завдань, що грає важливу роль при 

вирішенні освітніх, методологічних і прикладних задач встановлення зв'язку хімії з життям 

та ін. Це прогностичні пізнавальні завдання, що формують уміння передбачати, передбачити 

будову, властивості, "поведінку" хімічного об'єкта і т.п. Приклад: "Як відомо, при розбавлені 

рекомендують доливати концентровану сульфатну кислоту в воду, а не навпаки. Чи 

прийнятно дане правило, якщо вода гаряча? До чого може призвести додавання 

концентрованої сульфатної кислоти в гарячу воду?"  



 Наведена типологія пізнавальних завдань враховується при розробці і складанні 

різних пізнавальних завдань (у формі запитань, вправ, тестів, диктантів, хімічних задач, 

загадок і т.п.), необхідних для організації і управління хіміко-освітнім процесом. 

 

 


