
Якість хімічної освіти: контроль, оцінка  

Знати: сутність і визначення понять "якість", "якість хімічної освіти": контроль і облік 

хімічних знань, предметних умінь": оцінка якості хімічної освіти.  

Вміти: застосовувати нове розуміння якості освіти, використовувати інтегровану 

методику аналізу якості навчання хімії, компонентний аналіз якості хімічних знань, аналіз 

предметних умінь. 

Володіти: здатністю контролювати й оцінювати якість хімічних знань, предметних 

розумінь і ціннісних відносин до хімічних об'єктів. 

Поняття "якість хімічної освіти"  

В даний час проблема якості стала однією з пріоритетних як в cоціально-економічній, 

виробничій сферах суспільного життя, так і в галузі освіти. Не випадково  за досягнення у 

сфері якості засновані престижні національні і міждержавні премії. 

Істотні зміни в освітній практиці у всіх країнах світу пов'язані з необхідністю 

підвищення якості освіти. 

Якість освіти зводиться в ранг цивілізованого розвитку націй (ЮНЕСКО), що 

відображає факт важливого переосмислення цінності освіти як інвестиції в майбутнє і 

життєзабезпечуючого фактора в соціокультурному та соціоприродному середовищі. 

Сутність "якості" як філософської категорії розглядалася наступним чином: 

 якість як видову відмінність між предметами (Аристотель); як тотожна з 

буттям визначеність, безперервно пов'язана з поняттями "кількість" і "міра";  

 як певна ступінь вираженості, яку можна виміряти (Гегель);  як своєрідна 

система властивостей, якими володіють речі, оскільки існують не якості, а речі, що 

володіють якостями (Енгельс);   

 як стан суб'єкта (Берклі, Юм). 

На педагогічному рівні проблема якості освіти досліджувалася за різними 

напрямками: 

 визначення сутності якості освітнього процесу як інтегральної властивості, що 

зумовлює здатність педагогічної системи задовольняти існуючим та потенційним потребам 

особистості і суспільства, державним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих  

фахівців (Г.  А. Бордовський, А. А. Нестеров, С. Ю. Трапіцин);  

 розкриття сутності поняття якості як процесу і результату мистецької 

діяльності на рівнях освітніх систем і особистісних освітніх досягнень (А.П. Бєляєва, Б. Г. 

Гершунский, М.С. Пак); 

 рівневий підхід до засвоєння знань, умінь і навичок в процесі освіти і навчання, 

що забезпечують діагностику якості навченості (В. П. Беспалько, А. А. Киверялг, І. Я. 



Лернер, А. В. Усова,  В. П. Гаркунов, М.С. Пак, І. М. Титова, Г. І. Якушева, А.Е. Карпуша, 

І.В. Шутова, І.С, Іванова та ін.);   

 критерії оцінки ефективності окремих сторін освітньої діяльності (Ю. К. 

Бабанський, А. П. Бєляєва, В. П. Беспалько, Л. Я. Зоріна, Г. І. Щукіна, В. П. Гаркунов, В. І.  

Ростовцева, М. С. Пак, Р. Гмох, Г.Н. Фадеїв, В.Н. Давидов, Н.М. Дергунова, Ю.Ю. 

Гавронська, А.Л. Зелезінскій, А.Е. Карпуша,  А. Н. Лямін, І.С. Іванова, Е.С. Павлова, Д.К. 

Бондаренко та ін.).  

 Під якістю хімічної освіти ми розуміємо зовнішню і внутрішню визначеність процесу 

(його цілей і завдань, рівнів, компонентів змісту, стадій, методів, засобів, форм, умов) і 

результату, відображаючого оптимальну відповідність фактично досягнутого, втіленого в 

діяльності і у властивостях особистості, заданим критеріям.  

 Забезпечення якості хімічної освіти не існує без задовільння існуючих і потенційних 

потреб особистості, суспільства, державних вимог. Воно знаходиться в процесі 

функціонування системи хімічної освіти і в досягнутих освітніх  результатах.  Тому якість 

хімічної освіти є інтегральною властивістю системи хімічної освіти оптимально задовільняти 

існуючі (і потенційні) потреби особистості та суспільства, а також державним вимогам. 

Сучасний освітній стандарт (як модель, норматив і вимірювач якості хімічної освіти) 

являє собою інтегративний об'єкт (блоки знань, умінь, досвіду творчості, компетенцій і 

ціннісних відносин). Тому для аналізу і оцінки якості хімічної освіти необхідна інтегративна 

методика. Інтегративний характер методики аналізу і оцінки якості хімічної освіти 

зумовлений і тим, що вона реалізує в комплексі різноманітні критерії, якісні показники, 

кількісні параметри, методи компонентного (В. І. Ростовцева) і поопераційного (А. В. Усова) 

аналізу, рейтинг, анкети (відкриті і закриті), тести різного типу і інші контрольно-оціночні 

засоби. Якість хімічної освіти як соціальне замовлення визначається через певні нові вимоги 

до нього, що відображають такі характеристики якості його результатів, як предметні 

компетенції, універсальні навчальні дії (особистісно-ціннісні, регулятивні, пізнавальні, 

комунікативні та інші соціально і життєво важливі). 

Cьогодні така традиційна характеристика якості хімічної освіти, як рівень засвоєних 

знань, трансформується в інший результат освіти дослідницької) діяльності, мотивацію до 

безперервного навчання і самоосвіти протягом усього життя. Знання – не мета, а засіб 

формування компетенцій, представляючи собою «сплав», цілісність знання, умінь/дій, 

досвіду і ціннісних відносин.   

У процесі хімічної освіти як і раніше особливу увагу слід приділити формуванню 

таких якостей знань, як:  

 повнота, яка визначається кількістю об'єктів хімічних знань; 



 глубина, що характеризує число усвідомлених істотних зв'язків даного 

хімічного поняття з іншими співвідносними з ним поняттями;   

 систематичність, що припускає усвідомлення складу деякої сукупності 

хімічних знань, їх змістовно-логічної ієрархії послідовності;  

 системність, що означає усвідомлення хімічних знань в структурі, схожою зі 

структурою елементів хімічній та інших наук (структурно функціональних зв'язків), їх 

функціонування в свідомості учнів за схемою: споріднені поняття, основні положення, 

слідства, застосування знань;  

 оперативність, що передбачає здатність використовувати хімічні знання в 

стандартних і нестандартних ситуаціях;  

 гнучкість, що виявляється в знаходженні варіативних способів 

трансформаційних змін хімічних знань при зміні ситуації; 

 конкретність і узагальненість, які проявляються в розкритті конкретного їх 

втіленняь узагальненого хімічного знання і в здатності підводити факти під узагальненням;   

 розгорнутість і згорнутість, які проявляються в здатності виразити сукупність 

хімічних знань у всій повноті (і ієрархії) і в здатності виразити ці знання компактно в стислій 

формі;  

 усвідомленість, що припускає розуміння характеру, механізмів встановлення і 

прояви зв'язків між хімічними знаннями (рядоположеності і співпідпорядкованості, ступеня 

їх суттєвості), а також доказовості та сфери застосування засвоєних знань;   

 міцність, що означає тривалість збереження знань в пам'яті, застосовувати 

необхідності (И.Я. Лернов, Л.Я.Зорина, В.П. Гаркунов, И.Л. Дрижун, М.С. Пак, И.М. Титова, 

И.В. Шутова). 

Доцільно виділення і такої якості знань, як їх спрямованість (культурологічна, 

морально-етична, аксіологічна, екологічна, валеологічна, естетична, професійна та ін.), 

припустима пріоритетність їх зв'язку з тією чи іншою предметною областю.  Як видно, якість 

хімічних знань – поняття багатофакторне. 

Предметними компетентностями з хімії, позначеними в стандарті загальної освіти на 

базовому рівні, є наступні компетентності: 

 оволодіння правилами безпечного поводження з речовинами, прийомами 

надання першої допомоги при травмах і отруєннях;  

 систематизація основних законів хімії і хімічних теорій в межах основної 

освітньої програми середньої (повної) загальної освіти; 

 оволодіння хімічною термінологією і символікою;   

 розпізнавання речовин і матеріалів на підставі зовнішніх ознак і 

найважливіших характерних реакцій; 



 складання хімічних рівнянь реакцій і проведення по ним розрахунків різного 

типу; 

 здатність користуватися Періодичної системою хімічних елементів Д. І. 

Менделєєва;   

 розуміння енергетичних характеристик перетворень речовин і їх впливу на 

оптимальні умови протікання цих перетворенні;  

 здатність застосовувати отримані знання при поясненні хімічних явищ в 

побуті, в промисловому і сільськогосподарському виробництві, в житті, природі;  

 усвідомлення і роз'яснення необхідності екологічно грамотної поведінки в 

навколишньому середовищі;  

 виявлення і опис причин і наслідків хімічного забруднення навколишнього 

середовища, його впливу на живі організми і здоров'я людини.  

 Предметні компетенції, знання і вміння з хімії, позначені для профільного рівня в 

стандарті загальної освіти:  

 предметні компетентності, знання і вміння базового рівня, а також; 

 становлення мотивації до подальшого вивчення природних дисциплін в 

установах системи середньої та вищої професійної освіти і для самоосвіти;  

  характеристика професій, основою яких природничі науки;   

 усвідомлення і пояснення значення хімії в сучасному суспільстві, її роль у 

вивченні природи, її взаємозв'язках з іншими природничими науками; 

 оволодіння основами хімічної термодинаміки та хімічної кінетики. 

Готовність до участі в тематичних дискусіях, до підготовки доповідей, рефератів, до 

виконання інших творчих робіт. Вимоги до якості засвоєння хімічних знань і умінь/дій в 

шкільній програмі доцільно для кожного (8-11) класу згрупувати на: 

 вимоги до засвоєння теоретичного матеріалу; 

 вимоги до засвоєння фактів;  

 вимоги до засвоєння хімічної мови;   

 вимоги до виконання хімічного експерименту;   

 вимоги до вирішення розрахункових задач. 

У вимогах до якості засвоєння, наприклад, теоретичного і фактичного матеріалу у 8 

клас слід виділити знання, необхідні для формування предметних компетентностей з хімії, а 

саме: 

 основні положення атомно-молекулярного вчення; 

 формулювання закону збереження маси речовини; 

 склад молекул і властивості кисню, водню, води;   

 хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей; 



 сучасне формулювання періодичного закону і основні законо- мірності 

Д.І.Менделеєва; 

 правила безпечної роботи з речовинами і найпростішим обладнанням. 

У вимогах до якості засвоєння навчального матеріалу, наприклад, 

по організації хімії слід виділити наступні групи знань: 

 основні положення теорії хімічної будови речовин, гомологія, структурна 

ізомерія, найважливіші функціональні групи органічних речовин, види зв'язків (одинарна, 

подвійна, потрійна, ароматична, воднева), їх електронне трактування і вплив на властивості 

речовин, сенс структурних і електронних формул органічних речовин, структура полімері; 

  будова,властивості і практичне значення граничних, ненасичених і 

ароматичних вуглеводнів, одноатомних і багатоатомних спиртів, альдегідів і карбонових 

кислот, складних ефірів і жирів, глюкози і сахарози, крохмалю н целюлози, амінів і 

амінокислот, білків; 

 основні поняття хімії високомолекулярних речовин;  особливості будови, 

властивості, одержання і застосування найважливіших представників пластмас, каучуків, 

хімічних волокон; 

 промислова переробка нафти, природного газу;  

  правила безпечної роботи з вивченими органічними речовинами та 

обладнанням, токсичність і пожежонебезпека органічних сполук.   

У шкільній програмі сформульовані вимоги до результату засвоєння навчального 

матеріалу не тільки у формі знань, а й у формі умінь (особистих способів дій), важливих 

складових компетенцій.   

Так, з органічної хімії у школярів повинні бути сформовані такі вміння (особистісні 

способи дій):  

 роз'яснювати на прикладах причину різноманіття органічних речовин, 

матеріальна єдність органічних і неорганічних речовин, причинно-наслідкову залежність між 

складом, будовою і властивостями речовин, розвиток пізнання від явища до  глибшої 

сутності;   

 користуватися логічними операціями порівняння, аналізу, синтезу, 

систематизації і узагальнення при вивченні навчального матеріалу, висловлювати 

твердження про властивості речовин на основі їх хімічної будови і про будову речовин за їх 

властивостями; 

 складати структурні формули досліджуваних органічних речовин і позначати 

розподіл електронної щільності  в молекулах, називати речовини за сучасною 

номенклатурою, складати рівняння реакцій, які характеризують властивості органічних 

речовин, їх генетичний зв'язок; 



 визначається наявними вуглецю, водню і хлору в органічних речовинах за 

допомогою якісного хімічного аналізу.   

Багато із зазначених умінь (і відповідних дій) за характером є універсальними.   

Формування зазначених вище компетентностей з хімії (як на базовому, так і на 

профільному рівні) пов'язане з досягненням інтегративних результатів загальнонавчального 

значення, яке включає в себе:  

1.Уміння організувати свою освітню діяльність, визначати її цілі і завдань, вибирати 

узагальнені способи мети, застосовувати інформаційно-комунікаційні  технології ІКТ при 

пошуку хімічної та іншої інформації, взаємодіяти в групі і оцінювати досягнуті результати; 

2. Готовність до професійного вибору в світі професій, на ринку праці та в системі 

професійної освіти з урахуванням власних інтересів і можливостей; 

3.Цінність орієнтації духовно-морального характеру, вміння оцінювати свої і інших 

людей вчинки з позиції соціально-культурних традицій і духовно-моральних орієнтирів.   

Таким чином, про якість хімічної освіти в середній школі можна судити на підставі 

того, як реалізовані зазначені вище вимоги в процесі засвоєння учнями програмного 

навчального матеріалу з хімії. На жаль, в шкільній програмі з хімії не позначені 

відокремлено ті ціннісні відносини, які повинні бути сформовані в процесі хімічної освіти 

(наприклад, любов до Батьківщини, патріотизм, культурно мовна ідентичність, внесок 

видатних вітчизняних вчених в науку).  

Методика аналізу якості хімічної освіти  

У сучасній технології хімічної освіти особливе місце відводиться аналізу та оцінці 

його якості.  Якість хімічної освіти встановлюють, керуючись його освітніми стандартами 

(для основної, середньої і вищої школи). Сучасний освітній стандарт як модель, норматив і 

вимірювач хімічної освіти є системний і інтегративний об'єкт (блоки знань, умінь і ціннісних 

відносин).   

Тому для хімічної (і хіміко-педагогічної) освіти необхідна інтеграційна (блочно-

модульна) методика – методика для аналізу і оцінки якості відносно самостійних і 

специфічних блоків (знань, умінь/дій і ціннісних відносин) таі їх модулів.  Інтегративний 

характер цієї методики оцінювання зумовлений й тим, що вона реалізує в комплексі 

різноманітні критерії, якісні показники, контрольні роботи, тести різного типу, рейтинг, 

анкети (відкриті і закриті) і т.і.  Об'єктивне вимірювання якості хімічної освіти можливе при 

систематичному контролі і обліку, перш за все, якості предметних компетентностей, 

хімічних знань, предметних умінь/дій і ціннісних відносин, а також при правильній їх оцінці 

на основі заданих критеріїв, показників  і параметрів.   



При реалізації інтегративної методики аналізу та оцінці якості хімічної освіти 

особливе значення надається поняттю "критерій", яке має бути відокремлене від понять 

"показник" і "параметр". 

Поняття "критерій" в літературі використовується в декількох значеннях: 

 засіб, за допомогою якого вимірюються або вибираються альтернативи, 

відбувається логічно обґрунтоване припущення виведення або оцінки;  

 ідеальний зразок, що виражає найсучасніший рівень явища, що вивчається, 

відповідність нормі; 

 мірило для оцінки значущості здійснюваного вибору для перевірки ступеня 

реалізації освітньої мети.   

У процесі хімічної освіти дане поняття використовується в усіх його значеннях.   

"Вимірювання" якості хімічної освіти здійснюється шляхом використання як якісних, 

так і кількісних критеріїв, адекватних їм діагностичних показників і параметрів, що 

визначають повноту, глибину, системність, спрямованість і обсяг знань, досвід творчої 

діяльності, готовність до подальшої освіти і самоосвіти. Показник (і параметр) як 

конкретніший вимірювач якісного (і кількісного) критерію робить його доступним для 

педагогічного нагляду і дидактичного виміру.  

При оцінці хімічних знань в шкільній програмі реалізується критерій "якість знань" і 

його показники:  

 обсяг знань; 

 системність;  

 інші. 

Якісним показникам відповідають адекватні їм кількісні параметри, необхідна цілісна 

реалізація кількісних і кількісних критеріїв. 

При визначенні якості хімічних знань в середній школі особлива увага приділяється 

таким якостям, як повнота, глибина, системність, свідомість, міцність (див. Шкільні 

програми з хімії). 

На сьогодні в Україні здійснюється диференціио̆ваний підхід до навчання, відповіді і 

навчальні досягнення учнів оцінюють за чотирма рівнями обізнаності (компетентності) та 

12-бальною шкалою, а саме: 

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

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

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

деякими хімічними поняттями (3 бали); 

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

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



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

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

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

безпечного поводження в хімічному кабінеті (6 балів); 

достатній рівень обізнаності – учень самостіин̆о і логічно відтворює навчальнии ̆

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

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

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

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

систематизувати надану інформацію, має сформовані експериментальні уміння і може 

проводити хімічний експеримент на основі інструкції (9 балів); 

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

нестандартних ситуаціях, самостійно використовує інформаціію згідно з поставленою метою 

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

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

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

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

сформовані експериментальні навички і може самостійно проводити хімічний експеримент, 

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

При визначенні стану успішності учнів деколи використовують відносні кількісні 

параметри у відсотках (%).  

 Для аналізу і вимірювання якості засвоєння хімічних знань і рівня їх сформованості 

ціленаправлеий компонентний аналіз (В. І. Ростовцева, М.С.Пак). В якості дидактичних 

одиниць в навчальних матеріалах з хімії виділяють (Г.М.Чернобельская, М.С.Пак):  

1) хімічні теорії; 

2) хімічні закони; 

3) хімічні поняття; 

4) наукові факти; 

5) хімічну мову (символіка, термінологія, номенклатура); 

6) методи хімії; 

7) внесок вчених в хімію, в дидактику, в педагогіку.   

Наведемо приклади компонентного аналізу В. І. Ростовцевої. Питання 1. Які речовини 

називаються кислотами в світлі теорії електролітичної дисоціації? Які знання потрібні від 

учнів при відповіді на це питання?   

Складається приблизний еталон відповіді для компонентного аналізу: 1) електроліт, 2) 

іони, 3) катіони, 4) дисоціація, 5) водний розчин.   



Питання 2. З якими речовинами взаємодіє вуглекислий газ?Наведіть рівняння 

відповідної реакції. 

"Еталон" знань: 1) взаємодія з основними оксидами, 2) взаємодія з основаним, 3) 

взаємодія з водою. 

Питання 3. Скільки грамів цинку і кислоти потрібно для утворення 3 моль водню ?.  

"Еталон" відповіді: 1) моль, 2) формули, 3) рівняння реакцій, 4) розрахунок. 

Питання 4. Напишіть рівняння реакцій перетворення речовин: кальцій - оксид кальцію 

- гідроксид кальцію карбонат кальцію - оксид кальцію - карбонат кальцію.  

"Еталон" відповіді: 1) формули, 2) рівняння, 3) метал-оксид основний, 4) основний 

оксид-основа, 5)основа- cіль, 6) сіль-оксид, 7) оксид-сіль. 

За результатами компонентного якісного аналізу виводяться кількісні параметри, Так, 

якщо учнем засвоєно тільки п'ять компонентів з семи (що становить 5:7 – 0,71 замість 1), то 

коефіцієнт засвоєння знань даним учнем становить 0,71, що відповідає шкільному балу "....." 

і т.д.   

Якість сформованих умінь (загальнологічних, загальнонавчальних, загальнотрудових, 

специфічних предметних) являє собою істотну визначеність умінь системного і 

інтегрованого характеру. В цій якісній визначеності інтегратором (зазначених груп 

умінь/дій) виступають інтелектуальні універсальні вміння.   

Для оцінки якості інтелектуальних особистісних способів дій, сформованих при 

вивченні хімії, можуть бути використані наступні показники:  

 істотність (вміння виділяти істотне в досліджуваному матеріалі, логічно 

послідовно і компактно викладати свої думки); 

 узагальненість (уміння інтегрувати знання, оперувати міжпредметними і  

метапредметними категоріями і здійснювати перенесення знань); 

 доказовість (вміння застосовувати знання для пояснення фактів і 

обґрунтування висновків).   

При аналізі та оцінці якості специфічних предметних умінь слід мати на увазі 

наступні їх групи (М.С.Пак):  

1) організаційно-предметні вміння (готувати робоче місце в лабораторії, виконувати 

різноманітні завдання з хімії); 

 2)  змістовно-інтелектуальні вміння (застосовувати специфічні методи хімічної науки, 

не користувався хімічні закони і теорії);  

3) інформаційно-комунікативні вміння (витягувати хімічну інформацію при читанні 

фoрмул, схем, текстів, спілкуватися мовою хімічної науки, перекодувати і інформацію на 

мову хімії);   



4) хіміко-експериментальне вміння (планувати і виконувати хімічний експеримент, 

збирати і розбирати хімічні прилади, отримувати і доказувати наявність речовин, ліквідувати 

наслідки хімічного досліду);   

5) розрахунково-вичислювальні вміння (вирішувати розрахункові, розрахунково-

експериментальні та якісні хімічні завдання з використанням ЕвТ);   

6) оцінюючі вміння (дати оцінку хімічним об'єктів навколишнього світу і наслідків їх 

використання);   

7) зображально-графічне вміння (уявляти хімічні об'єкти і знання про них, 

використовувати різні формули, схеми, аналоги, графіки та інші зображення; 

8) конструктивно-моделюючі вміння (створювати нові прилади, апарати, установки, 

моделі , макети хімічних об'єктів;  

9) саморозвиваюче вміння (самостійно і безперервно працювати над поповненням 

свого "хімічного" багажу, здійснювати інформаційний пошук в бібліотеці, вивчати 

літературу і інші джерела інформації з теми, проводити хімічні експерименти по самостійно 

вибраному розділу хімії, вивчити життєдіяльність видатих хіміків світу, розробити 

індивідуальні проекти). 

Про якість хімічної освіти можна судити і по ціннісним віддношенням, сформованим 

в учнів. Необхідно мати на увазі ціннісні відносини: 

1) до хімічних і інших наук; 

2) до хімічного утворення; 

3) техніки, до хімічних і інших технологій, до хімічного і іншого виробництва; 

4) до живої та неживої природи, до хімічних основ раціонального 

природокористування, до навколишнього середовища; 

5) до праці (вчительського, навчального,науковому); 

6) до культури (духовної і матеріальної); 

7) до суспільства; 

8)до Батьківщини; 

9) до людини, до здоров'я, до світу; 

10) до мови (рідної, хімічної, іноземної).  

При аналізі і "вимірюванні" ціннісних відносин можуть бути використані такі методи, 

як педагогічне спостереження, тестування, анкетування (з закритими і відкритими 

питаннями), шкалювання, дидактичний експеримент в поєднанні зі статистичними і 

графічними методами, методами рангових оцінок.  

Таким чином, готовність до подальшого  утворення і саморозвитку (як інтегральний 

показник достатньо високої якості хімічної освіти) можна оцінити, використовуючи 



інтегративну методику аналізу та оцінки якості хімічної освіти за допомогою діагностованих 

характеристик її найважливіших компонентів, розподілених за трьома основними блоками:  

І-Знання; 

ІІ-Уміння/дії; 

IІІ-Ціннісні відносини.   

Контроль і облік знань і умінь з хімії 

Контроль і облік знань і вмінь – це важливі складові частини наукового процесу.  

Контроль (франц. Сонtrole, oт спntrerole список, що ведеться в двох примірниках) – перевірка 

чогось. Контроль в хімічній освіті – це визначення стану об’єму і якості  хімічних знань, 

умінь і ціннісних відносин кожного учня до своєї  навчальної групи (класу) у відповідності 

до вимог державного освітнього стандарту.   

Облік в хімічній освіті – це приведення в систему інформації про стан обсягу і якості 

хімічних знань, предметних розумінь / дій і цінності відносин учнів.   

Головна мета контролю і обліку – це визначення ступеня засвоєння учнями змісту 

хімічної освіти, обсягу і якості предметних компетентностей, хімічних знань, умінь /дій і 

ціннісних відносин.   

Контроль предметних компетентностей, хімічних знань, предметних умінь/дій і 

ціннісних відносин має важливу значимість і для учителя, і для учнів: 

Значимість контролю якості знань і вмінь 

Для вчителя: 

1. Всесторонній аналіз результатів викладацької роботи; 

2. Знаходження недоліків у викладанні; 

3. Своєчасна допомога учням; 

4. Передбачення неуспішності; 

5. Досягнення високої якості у викладанні, успіхів у роботі. 

Для учнів 

1. Стимулювання систематичної роботи у навчанні і самоконтролі; 

2. Формування відповідного відношення до науки; 

3. Закріплення волі і наполегливості в процесі труднощів; 

4. Формування критичного відношення до результатів навчання; 

5. Досягнення успіхів у роботі. 

Контроль в процесі освіти і навчанні, як представлено вище, грає важливу роль в 

підвищенні якості і викладання, і навчання.  Функції контролю неможливо розглядати у 

відриві від функцій навчання, виховання і розвитку. У процесі контролю триває розв’язок 

навчальних, виховних і розвиваючих завдань. Контроль хімічних знань і особистісних 

способів дій, при оптимальному його використанні, виконує різну функцію (діагностуючу, 



мотиваційно-стимулюючу, мобілізаційну, opганізуючу, геннісно-орієнтаційну, управлінську, 

результативно-оціночну та ін).   

У літературі на заміну терміну "контроль" використовується термін "перевірка", 

причому цим термінам: приділяється різний зміст. Прихильники такого підходу вкладають 

інший сенс в термін "контроль", приписуючи йому значення функції, а терміном "перевірка" 

позначають компонент процесу навчання, що є носієм тої функції. 

 У дидактиці хімії ці поняття – синоніми ("контроль","перевірка") можна визначити, з 

точки зору зовнішньої структурної організації в процесі навчання, як частину цього процесу, 

а з точки зору внутрішньої сутності, як співвідношення досягнутих результатів із 

запланованими цілями навчання.   

У дидактиці хімії розрізняють наступні види контролю (перевірки): попередній, 

поточний, періодичний, підсумковий.   

Попередній контроль – контроль, що здійснюють з метою встановлення необхідного 

для сприйняття навчального матеріалу рівня хімічних знань і предметних розумінь учнів. 

Попередню перевірку проводять на початку нового навчального року, на початку вивчення 

нової теми (чи розділу). Так, наприклад, в 9 класі перед вивченням теми Теорія електронної 

дисоціації попередній контроль проводиться у формі письмової контрольної роботи. 

 


