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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни  Методика викладання хімії, екології та       

природознавства 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) Бакалавр освіти 

Викладач (-і) доцент, кандидат педагогічних наук Федорів Тетяна 

Михайлівна 
Контактний телефон викладача  0992361219 

E-mail викладача  tetiana.fedoriv@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни  Семестровий 

Обсяг дисципліни  9 кредитів 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Методика викладання хімії, екології та природознавства» належить до 

переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що 

пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою 

«Середня освіта(Хімія)» в кінці третього та на початку четвертого року навчання. Вона 

забезпечує формування у студентів професійно-орієнтованої компетентності та 

спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань методики викладання хімії, 

екології та природознавства з метою оволодіння методами роботи в  закладах загальної 

середньої освіти. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета: сформувати систему знань з методики навчання хімії, екології та природознавства 

в закладах загальної середньої освіти в цілому та окремих розділів хімії, екології та 

природознавства зокрема; сформувати практичні навички використання різноманітних 

сучасних педагогічних технологій та інформаційних засобів навчання хімії, екології та 

природознавства; навчити основам науково-дослідної роботи в галузі методики навчання 

хімії, екології та природознавства і підвищення її ефективності на практиці. 
Завдання: 

• Закласти основи знань, вмінь та навиків для роботи в закладах загальної середньої 

освіти; 

• ознайомити з системою дидактичних вимог, що висуваються до формування змісту шкільних 

курсів хімії, екології та природознавства; 

• сформувати уявлення про систему методичних понять, зміст та побудову курсу хімії з 

елементами екології в закладах загальної середньої освіти; засвоєння сучасної структури 

предметного змісту шкільних курсів хімії, екології та природознавства і встановлення 

міжпредметних зв’язків; 

• сформувати стійкі вміння та навички майбутніх вчителів хімії, екології та 

природознавства з використання сучасних методів та засобів навчання хімії, екології та 

природознавства, забезпечити засвоєння основних вимог до сучасного уроку; 

• ознайомити студентів з методами формування в учнів уявлень щодо основних природничих 

законів, теорій, вчень, визначень та умовами успішного виконання розвиваючого і 

виховного навчання; 

• сформувати основні практичні вміння та навички при виконанні лабораторного практикуму 

з використанням експерименту; 

• ознайомити студентів з різними формами організації навчального процесу при вивченні 

хімії, екології та природознавства у середній школі, з формами, видами і методами 

контролю знань та оцінки результатів навчання хімії, екології та природознавства; 

• закласти основи активного і дбайливого відношення студентів до  навколишнього 

середовища. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

• психолого-педагогічні особливості сучасних вимог до уроків хімії, (з елементами екології), 

екології та природознавства в закладах загальної середньої освіти; 

mailto:ihor.makaruk@pnu.edu.ua
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• типи уроків та їх структуру; 

• задачі, методи і основні форми позакласної роботи з хімії, екології та природознавства; 

• методичні підходи до вивчення курсів хімії, екології та природознавства у 5-11 класах; 

• використання демонстраційного експерименту і технічних засобів навчання у навчальному 

процесі; 

• форми і методи контролю знань, поточної успішності; 

• методику організації, підготовки і проведення лабораторних, практичних і семінарських 

занять з хімії, екології та природознавства. 

Вміти: 

• класифікувати уроки, писати поурочні плани занять; 

• застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі з хімії, 

екології та природознавства для формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство» 

• розв'язувати задачі з використанням міжпредметних зв’язків; 

• організовувати і проводити лекції, семінарські і лабораторні заняття як основні форми 

організації навчального процесу; 

• використовувати технічні засоби навчання і здійснювати підготовку до шкільного 

експерименту; 

• організовувати позакласні заходи на хімічну та екологічну тематику. 

4. Компетентності 

ЗК2. Здатність до самостійного вивчення нових методів і форм роботи та використання 

новітніх педагогічних технологій у практичній діяльності, здійснення моніторингу власної 

педагогічної діяльності, підвищення професійної майстерності. 

ЗК11. Готовність до самостійного навчання і самовдосконалення упродовж життя. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і освітніх 

технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових і 

предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

ФК 7. Уміння здійснювати добір методів і засобів навчання хімії, екології та 

природознавства, спрямованих на розвиток здібностей учнів з урахуванням їх 

індивідуальних та вікових особливостей, міжособистісних взаємин школярів у групі та класі, 

усвідомлення рівних можливостей і ґендерних питань, розвитку їх позитивної самооцінки. 

Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 8. Здатність здійснювати інтеграцію змісту, форм і методів навчання хімії, екології та 

природознавства для формування в учнів наукової картини світу. 

ФК 9. Здатність до комплексного планування, організації та здійснення процесу навчання, 

підготовки аналітичної звітної документації. 

ФК 10. Здатність забезпечувати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з хімії, екології та природознавства, здійснювати діагностику, 

прогнозування ефективності та корекції освітнього процесу на основі вивчення психолого-

педагогічних особливостей формування в учнів ключових та предметних компетентностей. 

5. Результати навчання 

ПРН 3. Уміння ставити мету конкретної методичної або навчально-пізнавальної діяльності 

(дії) при підготовці і проведенні уроків, виховних заходів з хімії, екології та природознавства. 

ПРН 5. Уміння застосовувати сучасні освітні технології, доступно транслювати систему 

наукових знань з природничих наук у площину навчальних предметів хімія, екологія та 

природознавство, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

ПРН 6. Уміння виготовляти нескладні прилади для шкільного демонстраційного 

експерименту, наочні посібники, готувати презентації до уроків, виховних заходів, проектів. 

ПРН 7. Уміння організовувати співпрацю учнів, контролювати й об’єктивно оцінювати їхні 

навчальні досягнення; підбирати та створювати контрольні теоретичні запитання, вправи, 

розрахункові задачі, експериментальні досліди; розробляти тести для всіх видів контролю, у 

тому числі дистанційного. 



ПРН 10. Володіння інформаційно-комунікативними технологіями та вміння застосовувати їх 

у навчальному процесі з хімії, екології та природознавства для формування в учнів ключових 

і предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

ПРН 11. Уміння аналізувати державні нормативні документи для планування і 

конструювання основних видів навчальної діяльності учнів, створення рівноправного і 

справедливого освітнього середовища. 

ПРН 15. Уміння застосовувати базові знання, уміння і навички знань вибіркових дисциплін 

у викладанні шкільних курсів хімії, екології та природознавства для організації і проведення 

позашкільних заходів. 

ПРН 19. Потреба та вміння вчитися упродовж життя і самостійно вдосконалювати здобуті 

під час навчання професійні компетентності. 
6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 48 

семінарські практичні заняття 42 

лабораторні заняття  

самостійна робота 180 

Ознаки курсу 

Семестр  Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 
 

VІ, VІІ 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

ІІІ, ІV  
нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план 
Форма 

заняття 
Література 

Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1 
Методика навчання хімії 

Тема 1. Мета, 
зміст та структура 
хімічної освіти. 

 

лекція 

 

1, 4, 10 

 

10 год. 

  

Тема 2. Методи 
навчання хімії. 

 
лекція/практ. 

 
1, 9, 10 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 

Тема 3. 

Організаційні 

форми навчання 

хімії. 

 
лекція/практ. 

 
1, 10 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 

Тема 4. Засоби 
навчання хімії. 

 
лекція/практ. 

 
1, 6, 10 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 

Тема 5. Контроль 

засвоєння знань з 

хімії 

 
лекція/практ. 

 
1, 7 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 

Контрольна 

робота 10 

 

Тема 6. Оцінка та 

діагностика якості 

знань з хімії. 

 
лекція/практ. 

 
1, 7, 10 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 
ІІІ тиждень 

Змістовий модуль 2 
Методика навчання екології 



Тема 1. 

Дидактичні основи 

навчання екології у 

школі. 

 
лекція 

 
2 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

  

Тема 2. Форми 

організації процесу 

екологічної освіти. 

 
лекція/практ. 

 
2, 12 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 

Тема 3. Виховання 

в екології.  
лекція/практ. 1, 2, 12 Опитування, 

творчі 

завдання 

10 год. 

 

10 

 

Тема 4. Методика 

формування та 

розвитку понять в 
екології. 

 
лекція/практ. 

 
2 

Опитування, 

творчі 

завдання 
15 год. 

 
10 

 

Тема 5. Методика 

формування вмінь 

в екології. 

 

лекція/практ. 

 

2 
Опитування 

15 год. 

Контрольна 
робота 10 

 

VI тиждень 

Змістовий модуль 3 
Методика навчання природознавства 

Тема 1. Загальні 

питання вивчення 

курсу 
“Природознавство” 

 
Лекція/практ. 

 
11, 13 – 15 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 

Тема 2. Методична 

система 

формування 

цілісності знань 

про природу в 

учнів закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

 

 
Лекція/практ. 

 

 

 
11, 13 – 15 

 
 

Опитування, 

творчі 

завдання 

20 год. 

 

 

 
10 

 

Тема 3. Основи 

вивчення 

природознавства в 
старшій школі. 

 
Лекція/практ. 

 
11, 13 – 15 

Опитування, 

творчі 

завдання 
10 год. 

 
10 

 

Тема 4. Основи 

методики вивчення 

розділів та тем 

курсу 

“Природознавство” 
у 5-6 класах. 

 

 
Лекція/практ. 

 

 
11, 13 – 15 

 

Опитування, 

творчі 

завдання 

10 год. 

 

 
10 

 

Тема 5. Методика 

підготовки та 

проведення 

дослідів в процесі 

навчання 
природознавству. 

 

 
Лекція/практ. 

 

 
11, 13 – 15 

 

Опитування, 

творчі 

завдання 

10 год. 

 
 

Контрольна 
робота 10 

 

 
X тиждень 

 180 год.   

Підсумковий контроль (залік) 50  

Змістовий модуль 4 

Методичні основи навчання природничим дисциплінам (хімії, 

екології,  природознавству) 



Тема 1. Сучасні 

вимоги до 

професійної 

підготовки 

вчителів 

природничих 
дисциплін. 

 

 

Лекція 

 

 

1 

 

 
Опитування, 

5 год. 

  

Тема 2. 

Дидактичний 

інструментарій в 
навчанні 
природничим 
дисциплінам. 

 
Лекція/практ. 

 
1, 3, 4, 10 

Опитування, 

творчі 

завдання 
15 год. 

 
10 

 

Тема 3. Вивчення 

предмету 

природознавство 

як інтегрованого 

курсу або як курсу, 

побудованого за 

модульним 
принципом. 

 

 

 
Лекція/практ. 

 

 

 
11 – 14, 15 

 
 

Опитування, 

творчі 

завдання 

10 год. 

 

 

 
10 

 

Тема 4. 

Інтегративний 

підхід в реалізації 
дидактичних 

засобів. 

 
 

Лекція/практ. 

 
1, 11 – 14, 

15 

Опитування, 

творчі 

завдання 

15 год. 

 
 

10 

 

Тема 5. 

Інноваційні 

технології 

навчання 

природничим 
дисциплінам. 

 

 
Лекція/практ. 

 

 
1, 5, 8, 9, 12 

 

Опитування, 

творчі 

завдання 

30 год. 

 
 

Контрольна 

робота 10 

 

Тема 6. Якість 

освіти: 

діагностика, 
моніторинг, 

оцінювання. 

 
 

Лекція/практ. 

 
 

1, 7 

Опитування, 

творчі 

завдання 

10 год. 

 
 

10 

 

Тема 7. 

Дидактичний 

експеримент в 

навчанні 

природничим 
дисциплінам 

 

 
Лекція/практ. 

 

 
1 

 

Опитування, 

творчі 

завдання 

5 год. 

 

 
10 

 
Згідно 

діючого 

розкладу 

 90 год.   
Підсумковий контроль (екзамен) 50  

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, практичних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з 

окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх 

підготовленості до виконання конкретної роботи. 

Оцінки у національній шкалі («відмінно» 

- 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, «незадовільно» - 

2), отримані студентами, виставляються у журналах 

обліку відвідування та успішності академічної групи. 



Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислювати зміст даної частини дисципліни, 

уміння публічно чи письмово подати певний 

матеріал. 

Дисципліна «Методика викладання хімії, екології та 

природознавства» запропонована до вивчення 

протягом VІ, VІІ семестрів на третьому, четвертому 

роках навчання. Наприкінці VІ семестру 

передбачено залік із зазначеної дисципліни, а 

наприкінці VІІ семестру – екзамен. 

Оцінювання студентів проводиться за однаковою 

накопичувальною системою протягом VІ семестру 

(залік) та протягом VІІ семестру (екзамен). 

Максимальна кількість балів, які студент може 

набрати впродовж навчального семестру складає – 

100 балів. Підсумкова оцінка обчислюється як сума 

поточного оцінювання (до 50 балів) і оцінки за залік 

в VІ семестрі (екзамен у VІІ семестрі) (до 50 балів). 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

письмових відповідей на запитання та виконання 

практичного завдання і дає можливість набрати за 

змістові модулі 20 балів. Кількість теоретичних 

запитань – 4, кількість практичних завдань – 1. Після 

написання роботи проходить усний захист (за 

потребою). 

Практичні заняття Проводяться в активній формі із застосуванням 

кейс-методів, тренінгів, дискусій та мають на меті 

систематичну перевірку розуміння та ступеня 

засвоєння теоретичного матеріалу студентом, вміння 

використовувати теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань. Робота на кожному занятті 

оцінюється в 10 балів і дає можливість набрати за 

змістові модулі 20 балів (не враховуючи бали, 

одержані за виконання контрольних робіт). Ще 10 

балів студент може отримати за підготовку, 

оформлення і презентацію індивідуального завдання за 

запропонованою темою. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання (заліку) 

екзамену, якщо впродовж семестру він відвідав всі 

семінарські заняття та за змістові модулі набрав 

сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання (заліку) 

екзамену, якщо впродовж семестру він без поважних 

причин не відвідував семінарські заняття та за 

змістові модулі набрав менше 25 балів. У цьому 



випадку студенту у відомості робиться запис "не 

допущений" і виставляється набрана кількість балів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана 

факультету за заявою, погодженою з відповідною 

кафедрою, одноразове виконання студентом 

додаткових видів робіт з навчальної дисципліни 

(відпрацювання пропущених занять, перескладання 

змістових модулів, виконання індивідуальних завдань 

тощо) для підвищення оцінок за змістові модулі. 

Напередодні екзамену викладач подає доповідну 

декану про не допуск студентів академічної групи 

(груп). Відмітка про недопуск у відомості робиться 

при наявності розпорядження декана. 

8. Політика курсу 

1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 

2. Приймати активну участь в навчальному процесі. 

3. Якісно та своєчасно готуватись до семінарських занять, опрацьовувати запропоновану 

базову та допоміжну літературу. 

4. Не пропускати семінарські заняття, а у випадку пропуску заняття надати документ, що 

пояснює причину пропуску. 

5. В разі невиконання завдання, передбачені бали не сумуються до підсумкової оцінки. 

6. Не відволікатись на сторонні розмови, не вживати їжу та вимкнути звук мобільного 

телефону. 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Пак М. С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов / М. С. Пак; Рос. гос. 

пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ, 2015. – 305 с. 

2. Совгіра С. В. Методика навчання екології: [підручник] / С. В. Совгіра. – К.: Наук.світ, 

2007. – 450 с. 

3. Грабовий А. К. Шкільний курс хімії та методика його викладання: Навч. посіб. / А. К. 

Грабовий. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – 474 c. 

4. Буринська Н. М. Методика викладання шкільного курсу хімії: Посібник для вчителів / 

[Н. М. Буринська, Величко Л. П., Липова Л. А., Лукашова Н. І., Чайченко Н. Н.] ; ред. 

Н. М. Буринська. – К.: Освіта, 1991. – 348 с. 

5. Деркач Т. М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін: [навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т. М. Деркач; М-во 

освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: 

Видавництво ДНУ, 2008. – 335 с. 

6. Грабовий А. К. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в 

загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / А. К. Грабовий. – Черкаси: ЧНУ 

ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 375 c. 

7. Оптимальне планування шкільного курсу хімії та оцінювання навчальних досягнень 

учнів за дванадцятибальною шкалою / Автор-упорядник А.К. Стрільчик. – Івано-

Франківськ, 2001. – 51с. 

8. Застосування інтерактивних технологій у викладанні хімії / Уклад. К.М. Задорожний. 

– Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 140 с. 

9. Скиба, М. Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних 

умінь еколого-педагогічної діяльності / М. Скиба // Педагогічні науки : теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2016. – № 4 (58). – С. 354-362. 

10. Чернобельская Г. М. Методика обучения химии в средней школе: учеб. пособие / Г. М. 

Чернобельская. – М.:ВЛАДОС, 2000. – 336 с. 

11. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства: навч. посібник / Л.К. Нарочна, 

Г.В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1990. – 

302 с. 



12. Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів / І. 

Родигіна // Біологія і хімія в шк. – 2005. – № 1. – С. 34-36. 

13. Ильченко В. Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников / В. Р. 

Ильченко. – М.: Просвещение, 1993. – 192с. 

14. Штойко П. І. Концепції природознавства: навч. посібник / П. І. Штойко; відп. за вип. 

В.І. Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с. 

15. Методика навчання природознавства в старшій школі: методичний посібник / [К. Ж. 

Гуз, О. С. Гринюк, В. Р. Ільченко та ін.]. – К.: ТОВ «Конві прінт», 2018. – 192 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Староста В.І. Методика розв’язування та складання деяких завдань з хімії. Навчально-

методичний посібник. – Ужгород: УжНУ, 2003. – 127 с. 

2. Найдан В.М.,Грабовий А.К.Використання засобів навчання на уроках хімії. –К., 1994. – 

203с. 

3. Смирнова T.B. Формування наукового світогляду учнів при вивченні хімії. – К., 1994. – 

87 с. 

4. Лабій Ю.М., Стрільчик А.К. Задачі і вправи з хімії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 

– 96 с. 

5. Ерыгин Д. П. Методика решения задач по химии: учебное пособие для студентов 

пединститутов по биологическим и химическим специальностям / Д. П. Ерыгин, Е. А. 

Шишкин. – Москва: Просвещение, 1989. – 176 с. 

6. Буринская Н. Н. Учебные экскурсии по химии: кн. для учителя / Н.Н. Буринская. – М.: 

Просвещение, 1989. – 160 с. 

7. Полосин В. С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. 

Прокопенко. – 6-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1989. – 223с. 

8. Астахов О. І. Дидактичні основи навчання хімії: Навчальний посібник для вчителів 

хімії / О. І. Астахов, Н. Н. Чайченко. – Київ: Радянська школа, 1984. – 128 с. 

 

 

Викладач _________________ Федорів Т.М. 


