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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Характеристика навчальної дисципліни подається згідно навчального плану напряму підготовки 

(спеціальності) і представляється у вигляді таблиці 1.  
 Таблиця 1 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, освітня 

програма, освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 підготовки        бакалавра 

галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка 

спеціальність 14 – Середня освіта 

(Хімія) 

освітня програма – Середня освіта. 

Хімія 

освітній ступінь – перший 

Нормативна  

Кількість годин/кредитів 
90/3 

Рік навчання  3 

Семестр  6-ий 

 

ІНДЗ: немає 
 

 

Самостійна робота  84 год. 

Консультації  6 год 

Форма контролю: залік 

Мова навчання  українська 

 

ІІ. Інформація про викладача   

ПІП Янчук Олександр Миколайович  

Науковий ступінь кандидат хімічних наук  

Вчене звання доцент  

Посада доцент  

Контактна інформація (+380354100414, Yanchuk.Oleksandr@vnu.edu.ua).  

Дні занять згідно з розкладом (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi). 
 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. АНОТАЦІЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Предметом навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних основ неорганічної (аналітичної, 
органічної) хімії,  та (або) виконання експериментальної дослідницької роботи з їх адаптацією до 
шкільного курсу хімії, написання і оформлення цієї роботи.  

 

2.ПРЕРЕКВІЗИТИ 
 

Базою є дисципліни: Вступ до фаху, Загальна хімія, Техніка та методика шкільного хімічного 
експерименту, Неорганічна хімія, Психологія, Педагогіка, Аналітична хімія та інструментальні 
методи хімічного аналізу, Фізична та колоїдна хімія, Етика, Органічна хімія, Інформаційні технології 
в освіті, Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Методика розв’язування розрахункових і 
експериментальних задач з хімії, Методика навчання хімії, Навчальна практика (обчислювальна), 

Навчально-методична практика зі спеціальності.  
 

ПОСТРЕКВІЗИТИ 

 
У свою чергу “Курсова робота” служить базою для усіх інших хімічних та педагогічних 

дисциплін напряму підготовки бакалавра за спеціалізацією Середня освіта. Хімія: Методична 
діяльність вчителя в школі, Хімічна технологія, Педагогічна практика, Високомолекулярні сполуки 
та комплексного кваліфікаційного державного екзамену. 

 
3.МЕТА, ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, КОМПЕТЕНЦІЇ І ПРОГРАМОВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 



3.1. Метою виконання курсової роботи є засвоєння теоретичних основ неорганічної (аналітичної, 
органічної) хімії та (або) проведення експериментальної дослідницької роботи з її оформленням та 
публічним захистом. 
3.2. Основними завданнями виконання курсової роботи є  

 формування теоретичних знань і основ хімії; 

 формування практичних навичок і умінь проведення експериментальних досліджень; 

 формування у студентів уміння і навичок творчо мислити, самостійно ставити питання та 
вирішувати їх, проводити експериментальні дослідження, які так необхідні вчителю хімії в 
організації роботи хімічного гуртка і в учнівській науково-дослідній роботі. 

 виробити навички самостійної роботи в лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних 

результатів. 
3.3. Перелік компетентностей і програмованих результатів навчання випускника  

Загальні компетентності  (ЗК): 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина України. 

ЗК 2. Здатність узагальнювати основні категорії предметної області в контексті загальноісторичного 
процесу. 
ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 4. Здатність працювати в команді. 
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Фахові компетентності (ФК):  

ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проєктування процесу навчання учнів. 
ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. 
ФК 8. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічної мови. 

ФК 9. Здатність розкривати загальну структуру хімічних наук на основі взаємозв’язку основних 
учень про будову речовини, про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, про 
спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість (хімічна кінетика) хімічних процесів та їх 
механізми. 
ФК 11. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови і 
властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.  
ФК 13. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання хімії, спрямованих на розвиток 
здібностей учнів, на основі психолого-педагогічної характеристики класу. 

ФК 14. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, беручи до уваги їх хімічні 
властивості. 
ФК 15. Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових ідей 
під час розв’язування дослідницьких і практичних задач. 
ФК 16. Здатність розробляти та управляти проектами. 
ФК 17. Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 2. Знає загальні закономірності розвитку особистості, прояви особистісних якостей, вікові 
особливості учнів, психологію та основні закономірності сімейних відносин. 
ПРН 3. Знає та розуміє принципи, сучасні методи, основні методичні прийоми, форми організації 
навчання певному предмету в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти). 
ПРН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності; 
ПРН 8. Здатний проектувати психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно 
працювати автономно та в команді,організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми 

батьками. 
ПРН 13. Знає хімічну термінологію та сучасну номенклатуру. 
ПРН 14. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук. 
ПРН 16. Знає головні типи хімічних реакцій та їх основні характеристики, а також основні 
термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій. 



ПРН 19. Знає методи хімічного та фізико-хімічного  аналізу, синтезу хімічних речовин, у т.ч. 
лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук. 
ПРН 20. Знає сучасні теоретичні та практичні основи методики навчання хімії у загальноосвітній 
школі. 
ПРН 21. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, 
властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей 
хімічних елементів та їх сполук, утворення хімічного зв’язку, направленості (хімічна термодинаміка) 
та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів. 

ПРН 24. Характеризує речовини і хімічні реакції в єдності якісної та кількісної сторін. 
ПРН 25. Володіє різними методами розв’язування розрахункових і експериментальних задач з 
хімії та методикою навчання їх школярів. 
ПРН 28. Знає, аналізує, узагальнює світові інновації у навчанні хімії та наукових дослідженнях для їх 
адаптації і використання у власній практиці. 
ПРН 29. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати 
рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. 

 

5. Орієнтовні теми курсової роботи 

 

1. Вивчення передового досвіду вчителя хімії, Заслуженого вчителя України Ольги Веніамінівни 
Березан (Нововолинський науковий ліцей-інтернет Волинської обласної ради). 
2. Вивчення передового досвіду вчителя хімії, Заслуженого вчителя України Світлани Василівни 
Літковець (Нововолинський науковий ліцей-інтернет Волинської обласної ради). 
3. Вивчення передового досвіду вчителя хімії, Заслуженого вчителя України Неоніли Іванівни 

Вербич (Волинський науковий ліцей-інтернет Волинської обласної ради). 
4. Вивчення передового вчителя хімії, Заслуженого вчителя України Наталії Олександрівни Козік 
(Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської 
ради). 
5. Розроблення та дослідження валідності тестових завдань з усіх тем шкільного курсу хімії. 
6. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі проведення нетрадиційних уроків 
хімії. 
7. Організація науково-дослідницької роботи обдарованих учнів. 

8. Інтерактивні методи навчання хімії. 
9. Підготовка учнів до участі в ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з хімії. 
10. Розвиток творчого мислення учнів у процесі вивчення хімії. 
11. Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язання розрахункових задач на уроках хімії. 
12. Розробка уроків хімії для учнів 7 класу. 
13. Розробка уроків з хімії для учнів 8 класу. 
14. Розробка уроків з хімії для учнів 9 класу. 

15. Розробка уроків з хімії для учнів 10 класу. 
16. Розробка уроків з хімії для учнів 11 класу. 
17. Порівняльний аналіз підручників з хімії для 7 класу. 
18. Порівняльний аналіз підручників з хімії для 8 класу. 
19. Порівняльний аналіз підручників з хімії для 9 класу. 
20. Порівняльний аналіз підручників з хімії для 10 класу. 
21. Порівняльний аналіз підручників з хімії для 11 класу. 

 

5. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота повинна містити:    титульний аркуш; 

   зміст; 

    вступ; 

   основну частину;    висновки; 

   список використаних джерел, додатки (у разі потреби). 
 

5.1. Вимоги до змісту курсової роботи 

Титульний аркуш курсової роботи. Титульний аркуш курсової роботи містить: назву 



міністерства і закладу вищої освіти, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові 
автора; назву кафедри, де виконувалась курсова робота; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, 
ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік. Приклад оформлення титульного аркушу 
представлений у Додатку А. 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить назви та номери початкових сторінок 
усіх розділів, підрозділів та інших пунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема вступу, висновків, 
додатків, списку використаних джерел та ін. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (у разі потреби). 

Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, 
нові символи, позначення й таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, 
який розміщують перед вступом. 

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а 
справа – їх детальне розшифрування. 

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються 
менше ніж три рази, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому 

згадуванні. 
Вступ (не більше 2 сторінок). Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її 

значущість, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення 
дослідження. Тут подають загальну характеристику курсової роботи: актуальність теми, об’єкт і 
предмет дослідження, мета, задачі та методи дослідження і практичне значення одержаних 
результатів. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими шляхами 

розв’язання проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність дослідження для 
розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. 

Об’єкт дослідження. Процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для 
вивчення. 

Предмет дослідження. Міститься в межах об’єкта – саме на ньому повинна бути спрямована 
увага, оскільки він визначає тему курсової роботи. 

Мета і задачі дослідження. Формулюють мету роботи й задачі, які необхідно вирішити для 
досягнення поставленої мети. Не варто формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», 

оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. 
Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в курсовій роботі мети 

(стисло). 
Практичне значення одержаних результатів. У курсовій роботі необхідно внести 

рекомендації щодо можливого використання результатів дослідження. 
Основна частина. Основна частина курсової роботи складається із розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу 

може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих 
методів дослідження. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням 
наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки 
від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають: 

– перший розділ – огляд наукової літератури за темою й вибір напрямів досліджень; 

– другий розділ – викладення загальної методики й основних методів дослідження; характеристику 
об’єкту дослідження; методику проведення дослідження; 

– третій розділ – експериментальна частина і методика дослідження; проведені теоретичні й (або) 
експериментальні дослідження; аналіз і узагальнення результатів дослідження. 

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за обраною 
проблемою. Стисло, критично висвітлюючи основні думки, висловлені у роботах попередників, 
студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними, і визначити своє місце у 
розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності 
проведення досліджень в обраній галузі. 

У другому розділі обґрунтовують вибір напряму дослідження, наводять методи вирішення 

задач та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження, наводять 
характеристику об’єкту дослідження. У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків та 
гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи оцінки похибок розрахунків. 

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень 



автора із висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Студент повинен давати 
оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів 
(характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і закордонних 
праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, що обумовлюють 
необхідність припинення подальших досліджень тощо. 

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. 
Висновки. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в 

курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її 

значення для науки й практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та 
практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють 
стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в курсовій роботі 
наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз та порівняння з відомими вже способами 
розв’язання. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих 
результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

Список використаних джерел. Список використаних джерел необхідно розміщувати в 

порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією, або за алфавітом. 
Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для 

цілісного сприйняття курсової роботи: 

 проміжні математичні доведення, формули й розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; 

 інструкції й методики, опис алгоритмів і програмного забезпечення, що розроблені в процесі 
виконання курсової роботи; 

 ілюстрації допоміжного характеру, фото тощо. 
 
5.2. Правила оформлення курсової роботи 

Загальні вимоги. Курсова робота друкується у текстовому редакторі Microsoft Word. Файл 

зберігається у форматі doc або docx. 
Слід використовувати наступні параметри тексту: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

інтервал 1, поля: ліве – 3 см, решта – 2 см, абзацний відступ – 1 см, інтервал між абзацами – 0 пт, 
вирівнювання за шириною. Для виділення червоних строк на початку абзаців забороняється 
використовувати пробіли. 

Знак – (тире) застосовується для граматичних тире («алкани – це вуглеводні») і вираження 
діапазону значень («стор. 10–12», «за температури 40–45°С»), причому в першому випадку він 
оточений інтервалами, а в другому інтервали не потрібні. Знак — (довге тире) не використовується. 

Знак - (дефіс) застосовується тільки в складних словах («жовто-зелений», «5-кратний», 
«2-й»). Інтервали ставляться після усіх знаків розділу (. , ; :) та ніколи не ставляться перед 
ними. Виняток становить складні номери («Рис. 1.2», «Розділ 1.2.1.»), всередині яких 
інтервали не ставляться; однак після скорочень («Рис.», «Мал.», «Табл.») інтервал ставиться. 

Обсяг роботи складає до 20–25 друкованих сторінок (1 др. арк.). До загального обсягу роботи 
не входять: додатки, список використаних джерел, таблиці і рисунки, які повністю займають площу 
сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних 

помилок. 
Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та 

підпункти. 
Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» – набираються 
великими жирними літерами симетрично до тексту, без абзацних відступів. Кожний розділ 
починається з нової сторінки. Перехід на початок нової сторінки здійснюється не уведенням 

порожніх строк, а інструментом Вставка→Розрив сторінки. 
У розділах (не обов'язково у всіх) можуть бути присутніми підрозділи. Їхні назви 

набираються  малими літерами (крім першої великої), напівжирним шрифтом 14 кегля. 
Підрозділи 1 рівня наводяться в окремому рядку. Крапка після них не ставиться. Якщо такий 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками, але наприкінці останнього 
речення крапка все одно не ставиться. 

Підрозділи 2–3 рівнів наводяться у підбір, тобто продовжуються текстом у тому ж 
рядку. Крапка після таких заголовків ставиться. У тексті не допускаються заголовки, які не мають 

номера. Підрозділи завжди мають починатися одразу від початку розділу. Розділ не може 
містити текст, що не належить до жодного підрозділу. Відстань між заголовком (за винятком 



заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 
Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою у курсовій роботі є 
титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. 

На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер 
проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не 
нумерують. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу. 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера 

розділу й порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу 
повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку 
йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових 
номерів розділу, підрозділу, пункту між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти 

крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж 
рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 
Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в 

курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 
Ілюстрації й таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної 
нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують 

як одну сторінку й розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком 
ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок 
першого розділу). Номер ілюстрації, її назва й пояснювальні підписи розміщують послідовно під 
ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 
правилами. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). У 

правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із 
зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 
таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 
Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частини 
таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» та її номер вказують один раз справа над 
першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують 
номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять 
крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих 
дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

Літературні джерела. При написанні курсової роботи студент повинен давати 
посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі. Такі 
посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, а також дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову 
тексту, обсяг тощо. Посилатися варто на найновіші видання та публікації. На більш ранні видання 
можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до нових 
видань. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з 
великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, 
таблиць, формул із джерела, на яке подано посилання в курсовій роботі. Посилання на джерела в 
тексті курсової роботи варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-5]...». 
Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання 

має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера. 
Наприклад: цитата в тексті: «... для приготування розчину ферум (II) сульфату необхідно взятии 100 
мл дистильованої води, додати в неї 2–3 краплі розбавленої сульфатної кислоти та 2–3 г речовини... 



[5]1)». Відповідний опис у переліку посилань: Григорович О.В., Невський О.В. Хімічний експеримент 
у школі. 7–11 класи. Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2008. 192 с. 

Список використаних джерел. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких 
способів: в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному 
порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, що включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами ДСТУ  

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання» з обов’язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2921. 

Додатки. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках 
або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті  курсової 
роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, то кожен такий додаток 
повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, що друкується вгорі малими 
літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 
малими літерами (з першої великої) друкується слово «Додаток _» і велика літера, що позначає 

додаток. Додатки варто позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 
літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як 
додаток А. 

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою 
курсової роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». Текст кожного додатка за потреби 
може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі 
перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий 
розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці і формули, що розміщені в 

додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. – другий рисунок першого 
розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка. 

 

6. Порядок представлення курсової роботи на кафедру 

Подання курсової роботи. Робота (з підписами) подається на кафедру і підписується 
завідувачем кафедри з поміткою «До захисту допущено». Робота подається у двох примірниках: 
перший – у твердій або термо- палітурці; другий – на електронному носії (одним суцільним файлом). 
Електронна версія курсової роботи має бути ідентичною паперовій. Захист курсової роботи 
відбувається на засіданні кафедри з доповіддю до 5 хвилин у формі презентації (Power Point), під час 
якої студент розкриває мету, завдання і актуальність даного дослідження, коротко подає матеріал і 

використані методики та отримані результати дослідження. 
 

7. Система оцінювання курсової роботи опирається на такі параметри: 
– глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі й використання новітніх праць як 
вітчизняних, так і закордонних фахівців, 
– актуальність і перспективність теми дослідження, 
– ступінь наукової новизни, 
– методика дослідження, 
– достовірність і верифікованість висновків, 
– логіка викладення матеріалу, 

– стиль, мова і орфографія викладення матеріалу. 
 

IV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за курсову роботу складає 100 балів. З них по 30 балів за теоретичну і 
практичну частину, 10 балів – за оформлення роботи і 30 балів – за захист роботи.  
 

Критерії оцінювання курсової роботи з хімічних дисципліни 

№ Частина роботи Максимальна 

оцінка в балах 

1 Теоретична частина: 
Творчий характер аналізу та узагальнення фактичних даних; 

Повнота висвітлення теми дослідження; 
Рівень обґрунтування висновків. 

30 

10 

10 
10 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2921


№ Частина роботи Максимальна 

оцінка в балах 

2 Практична частина: 
Повнота опису методики експерименту; 
Підготовчий етап та збір результатів експерименту 
Повнота обробки та інтерпретації результатів експерименту. 

30 

5 
10 
15 

3 Оформлення роботи. 10 

4 Захист роботи: 

Якість доповіді (наукова грамотність, логічність,  чіткість); 
Якість відповідей на запитання (правильність, глибина, 
обґрунтування); 
Презентація. 

30 

10 
10 

 
10 

 Разом 100 

 

Політикащодоакадемічноїдоброчесності. Рекомендовано уникати копіювання чужих думок, 
ідей та напрацювань без покликань на автора, джерело; під час виконання завдань не привласнювати 
результати інтелектуальної діяльності іншихосіб. Заохочуються власні пошуки, творчі й дослідницькі 

підходи до роботи.  
Політикащододедлайнів та перескладання. Виконання усіх форм робіт, які підлягають 

оцінюванню, відбувається в строго визначені розкладом терміни. Терміни підсумкового контролю, 
ліквідації академічної заборгованості визначає розклад заліково-екзаменаційної сесії. 
 

V. Шкала оцінювання  

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Національна 

система 
Ступінь засвоєння програми навчальної ди сципліни 

90 – 100 A 5 (відмінно) 

Повно та ґрунтовно засвоєно усі особливості теми 

дослідження, вільно та самостійно викладається як зміст 

літературного огляду, так і експериментальної частини 

курсової роботи, бездоганно оформлена робота та її 

презентація, отримана вичерпна відповідь не менш, ніж на 

80 відсотків запитань під час захисту. 

82 – 89 B 4 (дуже добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоєно окремі 

питання теми курсової роботи. Є окремі незначні  помилки 

у оформленні курсової роботи та її презентації. Вичерпні 

відповіді на запитання під час захисту є на 60 відсотків.  

75 – 81 C 4 (добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоєно особливості  

теми курсової роботи, не вміє самостійно викласти зміст 

деяких питань виконаного дослідження. Окремі завдання 

курсової роботи в цілому виконано не повністю (не 

повністю адекватно зроблено літературний огляд або 

експериментальну частину, є суттєві помилки у оформленні 

роботи та презентації), вичерпні відповіді отримано не 

менше, ніж  на половину запитань під час захисту.  

І є67 -74 D 3 (задовільно) 

Є значні помилки у написанні літературного огляду та 

значні помилки у виконанні експерименту. Результати 

експерименту опрацьовані з очевидними помилками. Є 

суттєві помилки в оформленні роботи та її презентації. 



Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Національна 

система 
Ступінь засвоєння програми навчальної ди сципліни 

60 - 66 E 3 (достатньо) 

Завдання курсової роботи виконано частково. Це 

стосується або неадекватного літературного огляду або 

частково виконаного експерименту, суттєвих помилок в 

оформленні роботи та її представлення, часткових 

відповідей на запитання під час захисту (відсутність 

вичерпних відповідей на запитання). 

35 – 59 F  
2 (незадо-

вільно) 

Літературний огляд зроблено дуже поверхнево, 

експеримент не завершений. Відсутні відповіді на запитання 

під час захисту курсової роботи. Робота оформлена не 

належним чином.  

1 – 34  
2 (незадо-

вільно) 

Не зроблено літературного огляду та не виконано 

експеримент. Відсутнє оформлення роботи. 

 

VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. – М., Ассоциация инженеров-педагогов, 

1996.   

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – 7-еизд. – СПб.: Питер, 2007.  

3. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посібник. – К.: Майстер-клас.–  

2006.  

4. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов 

обучения: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2007.   

5. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. – М.: Педагогика, 1991.  

6. Кузьмінський А.І., Єфименко В.І. Тест навчальних досягнень особистості як засіб 

педагогічного вимірювання: Навчальний посібник для викладачів ВНЗ, вчителів ЗОШ. – 

Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, 2002. (Електроннийресурс)  

7. Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українськіперспективи: 

Посібник. – К.: К.І.С., 2004.  

8. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Академія, 2003.  

9. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: Конструирование, проведение, 

использование. – СПб.: Образование и культура, 1997. 

10. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как 

выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования). – М., «Интеллектцентр», 

2002.  

11. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. М.: Народное образование, 2001.   

12. Моніторингстандартівосвіти / Заред. А. ТайджнманаіТ.Н. Послтвейта. – Львів: Літопис, 

2003.  

13. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Наукове 

видання / Я.Я. Болюбаш, І.Є.Булах, М.Р. Мруга, І.В. Філончук. – К.: Майстер-клас, 2007.  

14. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное 

пособие. - М.:Логос, 2002.  

15. Буринська Н.М. Методика викладання хімії (теоретичні основи). – К.: Вища школа, 1987.  

16. Григорович О.В. Хімічний експеримент у школі. 7-11 класи / Упорядкування О.В. 

Григорович, О.В. Невський. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.  

17. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. для студ. 



вузів / І.М. Дичківська. – К.: СЛОВО, 2013.  

18. Методика викладання шкільного курсу хімії / Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Л.А. 

Липова та ін.; за ред. Н.М. Буринської. – К.: Освіта, 1991. 

19. Методика розв'язування розрахункових задач з хімії. Навчальний посібник / І.М. 

Курмакова, П.В. Самойленко, О.С. Бондар, С.В. Грузнова. – Чернігів: НУЧК, 2018.  

 

Допоміжна 
1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. 

посібник / За заг. ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 

2. Дячук Л.С. Ігрові технології навчання на уроках хімії. 7 клас / Л.С. Дячук, Н.М. 

Загнибіда. – Тернопіль–Харків: Видавництво «Ранок», 2010. 

3. Загнибіда Н.М. Метод проектів на уроках хімії. – Тернопіль–Харків: Ранок, 2011. 

4. Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні: монографія / Л.П. Величко, 

Н.М. Буринська, Т.І. Вороненко та ін. – К.: Педагогічна думка, 2013.  

5. Теорія і практика навчання органічній хімії у загальноосвітніх навчальних закладах: 

монографія / Л.П. Величко. – К.: Генеза, 2006.  

 

7. Інформаційні ресурси 
1. Задорожний К.М. Методика розв’язування та практика використання хімічних задач 

під час викладання хімії. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua/product/metoduka-

rozvyazyvannya-himichnuh-zadach/ 

2. Презентації, конспекти уроків для вчителя. Режим доступу: https://naurok.com.ua/ 

biblioteka/himiya 

3. Прокоп’єва О.В. Методика проведення уроків узагальнення  з  хімії.  Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Pedagogica/37956.doc.htm 

4. Хімія. Конспекти та розробки уроків. Режим доступу:  https://ru.osvita.ua/school/ 

lessons_summary/chemistry/ 

5. Чорнобельська Г.М. Методика навчання хімії у середній школі. Режим доступу: 

http://www.alleng.ru/d/chem/chem41.htm 

6. ABC Chemistry: Азбука Web-поиска для химиков /А. А. Рагойша [Электронный ресурс] – 

Режим доступа :http://www.abc.chemistry.bsu.by/default.htm 

7. Google Академія: Пошук науково-технічної інформації.  Режим доступу: 

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=electrochemical+synthesis+of+sil

ver+sulfide+nanoparticles&oq=electrochemical+synthesis+of+silver+sulfide+nano 

8. Аванесов Теория и методика педагогических измерений (Материалы публикаций в 

открытых источниках и Интернет. 2008. Режим доступу: 

http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Avanesov_Teoriya_i_metod_ped_izmer.pdf 

9. Підручники з хімії онлайн. Режим доступу: https://pidruchniki.in.ua/tag/himiya/ 

10. Електронні підручники з хімії. Режим доступу: https://uahistory.co/pidruchniki/ 

chemistry.php 

11. Силабуси та робочі програми кафедри хімії Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. Силабус курсової роботи з органічної та фізколоїдної 

хімії. Режим доступу: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_himii/Silabus/ 

1kursova_robota_z_metodyky_vykladannia_khimii.pdf 
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Додаток А 

Приклад оформлення титульного аркушу курсової роботи (займає першу сторінку курсовової) 

 

Міністерство освіти і науки України 

Волинський національний університет імені Лемі Українки 

 кафедра хімії та технологій 
 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ 

на тему: 
 

(тема) 
 

 

 

 
 

Студента (ки) четвертого курсу групи Хім-32О 

спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) 
 

(прізвище та ініціали) 

 

Керівник    
(прізвище та ініціали) 

 

Кількість балів:   

Члени комісії       

(підпис) (прізвище та ініціали) 
 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
 

 

 

Луцьк – 2021 
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