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І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 
спеціальність:014 Середня 

освіта (Хімія) 
Освітньо-професійна 

програма Середня освіта. 

Хімія (2021 р.) 

освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

Нормативна 

Рік навчання2-й 

Кількість годин / кредитів: 

150 / 5 

Семестр: 3-й 

Лекції:24 год. 

Лабораторні: 48 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота:68 год. 

Консультації: 10 год. 

Форма контролю: екзамен 

Мова навчання українська 

 

ІІ. Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я та по батькові: Лукащук Микола Миколайович 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання: – 

Посада: доцент кафедри органічної хімії та фармації (сумісництво). 

Контактна інформація: +83067 771 3151 e-mail: Lukashchuk.Mykola@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700 

mailto:Lukashchuk.Mykola@vnu.edu.ua
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700


ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Силабус навчальної дисципліни «Техніка та методика шкільного 

хімічного експерименту» складений відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра за ОПП «Середня освіта.Хімія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хімічний експеримент, як засіб навчання 

при викладанні курсу хімії в загальноосвітніх навчальних закладах, техніка та методика 

проведення його. 

2. Пререквізити: необхідною навчальною базою перед початком вивчення дисципліни є 

володіння знаннями з навчальної дисципліни «Методика навчання хімії». 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метоювикладання навчальної дисципліни 

«Техніка та методика шкільного хімічного експерименту» є формування повного, 

системного і наукового уявлення про методику організації та проведення шкільного 

хімічного експерименту; курс націлений на формування у студентів знань і умінь 

використання експерименту в рамках шкільного курсу хімії. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Техніка та методика шкільного 

хімічного експерименту» є: 

 вивчення основних видів хімічного експерименту; 

 вивчення впливу хімічного експерименту на розвиток хімічних понять, теорій, 

поглядів в залежності від рівня історичного розвитку суспільства, в залежності від 

соціального замовлення; 

 вивчення становлення і розвитку природничо-наукової грамотності в процесі 

навчання; 

 раціональне використання хімічного експерименту в шкільному курсі хімії. 

4. Результати навчання (компетентності). 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних  

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 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК 1. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та 

здійснення міжпредметних зв’язків. 

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 4. Здатність до пошуку ефективних шляхів пробудження внутрішніх мотивів 

дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до 

навчання). 

ФК 7. Здатність до критичного аналізу, діагностики та корекції власної педагогічної 

діяльності, оцінки педагогічного досвіду. 

ФК 12. Здатність чітко і логічно відтворювати основні теорії і закони хімії, оцінювати 

нові відомості та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної природничо-наукової 

картини світу відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство» в основній (базовій) середній школі. 

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. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Техніка та методика шкільного хімічного експерименту»: 



ПРН 3. Знає та розуміє принципи, сучасні методи, основні методичні прийоми, форми 

організації навчання певному предмету в закладах загальної середньої освіти. 

ПРН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності; 

ПРН 6. Добирає і застосовує сучасні освітні технології для формування в учнів 

предметних компетентностей та здійснює самоаналіз ефективності уроків. 

ПРН 10. Здатний відповідально управляти комплексними діями і проєктами учнів, які 

спонукають їх до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву поваги до 

інтелектуальної праці та її результатів. 

ПРН 20. Знає сучасні теоретичні та практичні основи методики навчання хімії у 

загальноосвітній школі. 

ПРН 22. Здатний виконувати хімічний експеримент як засіб навчання. 

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 26. Уміє переносити систему наукових знань у площину навчального предмету 

хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії. 

ПРН 27. Уміє висловлювати судження про залежність властивостей речовин від їх 

будови. 

ПРН 28. Знає, аналізує, узагальнює світові інновації у навчанні хімії та наукових 

дослідженнях для їх адаптації і використання у власній практиці. 

 

5. Структура навчальної дисципліни. 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Форма 

контролю/ 

Бали 
Усього 

у тому числі 

Лекції 
Лаб. 

заняття 
Конс. 

Самост. 

робота 

Змістовий модуль 1. Хімічний експеримент. Організація та методика хімічного 

експерименту 
Тема 1. Вступ. Навчальний хімічний 

експеримент як методична проблема.. 

Інструкції з техніки безпеки. 

9 2 4 1 2 Т / 4 

Тема 2. Хімічний експеримент в процесі 

навчання хімії. Хімічний експеримент як 

джерело пізнання і засіб виховання. 

Види хімічного експерименту. 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 3. Організації хімічного 

експерименту. Підготовка хімічного 

експерименту викладачем. Підготовка 

учнів до виконання хімічного 

експерименту. Обов’язки лаборанта при 

підготовці і проведенні хімічного 

експерименту. 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 4. Методика хімічного 

експерименту. Техніка 

демонстраційного хімічного 

експерименту. Виконання лабораторних 

дослідів. Проведення практичних робіт. 

Рішення експериментальних завдань. 

Хімічний експеримент у проблемному 

навчанні. 

20 3 6 1 10 РЗ / 4 

Тема 5. Методика формування 

експериментальних умінь і навичок. 

Класифікація експериментальних умінь і 

навичок. Роль спостереження в процесі 

формування експериментальних умінь і 

навичок. Методика формування та 

вдосконалення експериментальних 

умінь і навичок. Контроль і облік 

експериментальних умінь і навичок. 

20 3 6 1 10 РЗ / 4 

Разом за змістовим модулем 1 75 12 24 5 34 МКР / 30 

Змістовий модуль 2. Навчальний хімічний експеримент у загальноосвітніх 



навчальних закладах 

Тема 6. Хімічний експеримент у 

позааудиторній формі навчання. Цікаві 

хімічні досліди.  

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 7. Хімічний експеримент у 

середній школі. Програми основної 

загальної освіти з хімії. Умови 

організації та проведення експерименту 

по загальної та неорганічної хімії. 

18 3 6 1 8 Т / 4 

Тема 8. Хімічний експеримент в 

старшій школі. Програми середньої 

(повної) загальної освіти з хімії. Умови 

організації та проведення експерименту 

з органічної хімії. 

18 3 6 1 8 ДС / 4 

Тема 9. Методичні особливості 

проведення хімічного експерименту в 

класах різного профілю. 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 10. Хімічний експеримент в 

умовах модернізації школи. Технічні 

засоби навчання в сучасній школі. 

Цифрові лабораторії. Інтернет ресурси. 

Дистанційний хімічний експеримент. 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Разом за змістовим модулем 2 75 12 24 5 34 МКР/30 

Усього годин 150 24 48 10 68  
*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – розв’язування задач / 

кейсів, ІНДЗ / ІРС – індивідуальне завдання / індивідуальна робота студента, РМГ – робота в малих групах, 

МКР / КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота, Р – реферат, а також аналітична записка, 

аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

Тема 1. Вступ. Хімія як навчальна дисципліна. 

Нормативно-правова база хімічного експерименту. 

Інструкції з техніки безпеки. 

Техніка безпеки при роботі з 

хімічними речовинами (по типах 

та групах зберігання). 

Тема 2. Хімічний експеримент в процесі навчання хімії. 

Хімічний експеримент як джерело пізнання і засіб 

виховання. Види хімічного експерименту. 

Види хімічного експерименту. 

Демонстраційний експеримент. 

Тема 3. Організації хімічного експерименту. Підготовка 

хімічного експерименту викладачем. Підготовка учнів до 

виконання хімічного експерименту. Обов’язки лаборанта 

при підготовці і проведенні хімічного експерименту. 

Паспорт кабінету хімії. Типовий 

перелік обладнання кабінету 

хімії. 

Тема 4. Методика хімічного експерименту. Техніка 

демонстраційного хімічного експерименту. Виконання 

лабораторних дослідів. Проведення практичних робіт. 

Рішення експериментальних завдань. Хімічний 

експеримент у проблемному навчанні. 

Особливості підготовки 

демонстраційних дослідів. 

Експериментальні задачі: 

складання та організація роботи 

учнів при їх розв’язанні. 

Тема 5. Методика формування експериментальних умінь 

і навичок. Класифікація експериментальних умінь і 

навичок. Роль спостереження в процесі формування 

експериментальних умінь і навичок. Методика 

формування та вдосконалення експериментальних умінь і 

навичок. Контроль і облік експериментальних умінь і 

навичок. 

Класифікація 

експериментальних вмінь і 

навичок 

Тема 6. Хімічний експеримент у позааудиторній формі 

навчання. Цікаві хімічні досліди. 

Методика проведення цікавих 

хімічних дослідів 

Тема 7. Хімічний експеримент у середній школі. 

Програми основної загальної освіти з хімії. Умови 

організації та проведення експерименту по загальної та 

неорганічної хімії. 

Планування хімічного 

експерименту в 7 та 8 класах. 

Тема 8. Хімічний експеримент в старшій школі. Планування хімічного 



Програми середньої (повної) загальної освіти з хімії. 

Умови організації та проведення експерименту з 

органічної хімії. 

експерименту в 9–11 класах. 

Тема 9. Методичні особливості проведення хімічного 

експерименту в класах різного профілю. 

Проведення хімічного 

експерименту в класах з 

поглибленим вивченням хімії 

Тема 10. Хімічний експеримент в умовах модернізації 

школи. Технічні засоби навчання в сучасній школі. 

Цифрові лабораторії. Інтернет ресурси. Дистанційний 

хімічний експеримент. 

Використання сучасних 

інформаційних технологій для 

демонстрації хімічного 

експерименту в школі. 

Сучасні інформаційні та 

мультимедійні технології при 

вивченні хімії та організації 

пізнавальної діяльності учнів. 

Дистанційний та домашній 

хімічний експеримент та їх 

застосування при вивчені хімії. 

Підготовка цікавого хімічного 

експерименту. 

 

7. Теми лабораторних занять  

Тема 1. Правила роботи в хімічних лабораторіях та перша допомога при ураженнях; 

Тема 2. Обладнання хімічної лабораторії. Хімічний посуд. 

Тема 3. Робота з лабораторним посудом. Робота з терезами та зважування. 

Тема 4. Робота з мірним посудом. 

Тема 5. Класифікація неорганічних та органічних речовин. 

Тема 6. Приготування розчинів заданої приблизної концентрації. Вимірювання в 

лабораторній практиці. 

Тема 7. Приготування розчинів заданої точної концентрації. Визначення густини та 

концентрації розчинів. 

Тема 8. Випарювання і концентрування розчинів. 

Тема 9. Перегонка як метод очистки рідин. 

Тема 10. Екстракція як метод виділення речовин. 

Тема 11. Робота з газами в лабораторії. Апарат Кіппа. Газометри. Добування вуглекислого 

газу та демонстрація його властивостей. 

Тема 12. Добування кисню та водню, демонстрація їх властивостей. 

Тема 13. Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну. 

Тема 14. Визначення температури топлення 

Тема 15. Визначення температури кипіння 

Тема 16. Визначення показника заломлення 

Тема 17. Визначення рН розчину 

Тема 18. Віскозиметрія 

Тема 19. Демонстраційний експеримент в школі. Цікавий хімічний експеримент в школі 

Тема 20. Використання мультимедійних технологій в шкільному експерименті. 
 

ІV. Політика оцінювання 

Політика викладача щодо студента: студент повинен відвідувати лекції та лабораторні 

заняття. Пропущені без поважних причин заняття потрібно відпрацювати: підготувати 

конспект лекції, виконати лабораторну роботу, пройти опитування по темі. 

Політика щодо академічної доброчесності: усі завдання студент повинен виконувати 

самостійно. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: у випадку пропуску лекції без поважної 

причини студент готує конспект до наступного лабораторного заняття. До закінчення 

вивчення модуля студент повинен відпрацювати усі лабораторні заняття. 

 

 



V. Підсумковий контроль 

Формою підсумкового семестрового контролю є екзамен, який проводиться в усній 

формі. За складання екзамену студент може отримати максимально 60 балів. 

Якщо протягом семестру студент набрав 75 і більше балів (сума поточного й 

модульного контролю), він може отримати загальну оцінку, не складаючи іспиту. 

В іншому випадку, або за бажанням підвищити свій результат, студент складає іспит. 

Тоді загальна оцінка за вивчення навчальної дисципліни вираховується як сума поточного і 

підсумкового контролю. 

Оцінка за освоєння курсу виставляється згідно шкали оцінювання. 

На іспит виносяться питання методичних підходів до постановки та виконання 

хімічного експерименту в шкільному курсі хімії, надання допомоги при хімічних та 

термічних опіках, правила роботи з лабораторним посудом та основним обладнанням  

хімічної лабораторії. 

Питання для підготовки до екзамену : 

1. Види вмінь учителя хімії. 

2. Визначення поняття навчального експерименту, його класифікація. 

3. Використання мультимедійних технологій в шкільному експерименті. 

4. Вимоги до електричного обладнання хімічної лабораторії. 

5. Вимоги до приміщення хімічних лабораторій. 

6. Виховний характер шкільного хімічного експерименту. 

7. Демонстраційний експеримент, його завдання, функції і види. 

8. Долікарська допомога потерпілому при опіках очей кислотами та лугами. 

9. Долікарська допомога потерпілому при попаданні кислот та лугів на шкіру. 

10. Засоби пожежогасіння в кабінеті хімії, їх використання. 

11. Інструкція з охорони праці для вчителя хімії при проведенні експериментальних робіт та 

електробезпека. 

12. Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті хімії. 

13. Класифікація експериментальних умінь і навичок. 

14. Компетентісний підхід до організації та проведення навчального хімічного 

експерименту. 

15. Компетенції вчителя хімії, що необхідні для проведення хімічного експерименту. 

16. Контроль і облік експериментальних умінь і навичок. 

17. Лабораторна робота як форма учнівського експерименту. 

18. Лабораторний посуд загального призначення. 

19. Методика проведення практичних робіт. 

20. Методика проведення цікавого хімічного експерименту в школі. 

21. Методика формування та вдосконалення експериментальних умінь і навичок. 

22. Навчальний і науковий хімічний експеримент. 

23. Надання долікарської допомоги потерпілому в хімічній лабораторії. 

24. Нормативно-правова база хімічного експерименту. 

25. Обладнання та оснащення хімічних лабораторій. 

26. Опишіть порядок визначення ціни поділки мірного посуду. 

27. Опишіть порядок роботи із водяною та масляною банями. 

28. Опишіть призначення колби В’юрца, Ерленмейєра та Бунзена. 

29. Опишіть призначення склянок Тищенко, Дрекселя та Вульфа, вкажіть їх відмінність. 

30. Основні методичні вміння вчителів проводити навчальний хімічний експеримент. 

31. Особливості миття хімічного посуду. Суміші для миття посуду. 

32. Особливості роботи з мірним посудом. 

33. Порцеляновий посуд. 

34. Порядок подрібнення твердих реактивів. 

35. Прилади для добування газів у лабораторії. Маркування балонів для зберігання газів. 

36. Роль спостереження в процесі формування експериментальних умінь і навичок. 

37. Роль та місце хімічного експерименту в навчанні хімії. 

38. Техніка визначення показника заломлення. 

39. Техніка визначення рН розчину. 

40. Техніка демонстрування хімічного експерименту. 



41. Типи холодильників, що використовують в шкільному хімічному експерименті. 

42. Форма проведення лабораторних дослідів, їх методична роль. 

43. Функції демонстраційного експерименту. 

44. Функції навчального хімічного експерименту. 

45. Хімія як навчальна дисципліна в школі. 

 

VІ. Шкала та критерії оцінювання 

Результат навчання, 

критерії оцінювання 

Рівень 

компетентностей 

Оцінка в балах 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

Екзамен Залік 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді. 

в
и

со
к
и

й
 

90 – 100 

В
ід

м
ін

н
о
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна. 

д
о
б

р
и

й
 

82 – 89 

Д
у
ж

е 

д
о
б

р
е 

Студент досить вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на 

практиці, розв’язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно, або з 

допомогою викладача виправляє 

допущені помилки, кількість яких 

незначна. 

75 - 81 

Д
о
б

р
е 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень; з 

допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. 

се
р
ед

н
ій

 

67 -74 

З
ад

о
в
іл

ь
н

о
 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень; з 

допомогою викладача може частково 

аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, серед яких є 

досить значна кількість суттєвих. 

60 - 66 

Д
о
ст

ат
н

ь
о

 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу. 

н
и

зь
к
и

й
 

1 – 59 

Н
ез

ад
о
в
іл

ь
н

о
 

Н
е 

за
р
ах

о
в
ан

о
 

  



VІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

1. Базелюк І.І. Практичні роботи з хімії. – Київ: Освіта, 1994. – 224 c. 

2. Буринська Н.М. Методика викладання шкільного курсу хімії: посібник для вчителя. – 

Київ: Освіта, 1991. – 350 c. 

3. Буринська Н.М. Хімія, 7 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ Н.М.Буринська. –

К.:Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 112с. 

4. Гаврилюк І. Хімічний експеримент як засіб розвитку логічного мислення учнів // Хімія. –

2006. – №11 /479/. – С.11-17. 

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

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

імені Богдана Хмельницького, 2012. – 376 с. 

6. Григорович О. В. Хімічний експеримент у школі. 7 – 11 класи / О. В. Григорович, О. 

В.Невський. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2008. – 192 с. 

7. Задорожний К.М. Сучасні методики викладання хімії в школі. – Харків: Основа, 2009. – 

127 c. 

8. Зданчук Г.А. Химический кружок. Пособие для учителей. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

1964. – 188 с.  

9. Мідак Л.Я., Кузишин О.В., Базюк Л.В. Техніка лабораторних робіт в аналітичній та  

фармацевтичній хімії. – Івано-Франківськ: пп Голіней О.М., 2015. – 136 с. 

10. Савчин М. Шкільний хімічний експеримент як система та його дидактичне 

забезпечення//Педагогічна Думка. – 2003.– № 1-2.– С.36-44. 

11. Сенюк Н.М. Зошит для лабораторних дослідів та практичних робіт з хімії. 8 клас / 

Н.М. Сенюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 36 с. 

12. Симоненко С. Шкільний хімічний експеримент як основа розвитку творчої діяльності 

учнів // Хімія. – 2008. – №13 /553/.– С.22-24. 

13. Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе. Методика и 

техника: учеб. пособие для учителей. – Москва: Просвещение, 1973. – 224 c. 

14. Чертков И.Н. Химический эксперимент. – Москва: Просвещение, 1989. – 191 c. 

15. Яковішин Л.О. Цікаві досліди з хімії: у школі та вдома. - Севастополь: Библекс, 2006. —

176 с. — ISBN 966-8231-36-8. 

 

Допоміжна 

1. Беспалов П.И. Как сделать безотходным школьный химический кабінет / 

П.И.Беспалов.А.А., Гамаюнова// Химия в школе. – 2000.– №5.– С.31-33. 

2. Грабовий А. Естетика шкільного хімічного експерименту// Біологія і хімія в школі. –

2007.– №1. – С.17-20. 

3. Грабовий А. Компетентнісний підхід до учнівського хімічного експерименту // Біологія і 

хімія в школі. – 2006. – №4. – С.13-15. 

16. Гроссе Эрих Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты. – 

Москва: Химия, 1985. – 336 c. 

17. Дрижун И.Л., Кузнецова Н.Е., Лившиц С.И. Конструирование приборов и лабораторного 

оборудования по химии. Изготовление и методика работы с приборами. - Л.: ЛГПИ 

им. А. И. Герцена, 1987. – 72 с. 

18. Журин А.А., Зазнобина Л.С. Начала химического эксперимента: Практические занятия 

по химии. 8-й класссред, общеобразоват. школы. – M.: Школьная Пресса, 2001. – 128 с. 

19. Иванова М.А., Кононова М.А. Химический демонстрационный эксперимент: Учеб. 

пособие для студ. хим. спец. вузов. – Москва: Высшая школа, 1984. – 208 c. 

1. Йосипенко Л. Хімічний експеримент: формування в учнів системного аналітичного 

мислення // Хімія. – 2010. – № 9 /621/.– С.11-22.  

2. Книш Л.А. Застосування хімічного експерименту при вивченні хімії // Хімія. – 2004. –

№4/52/. – С. 2-6. 

3. Коник М. Демонстраційний експеримент у системі засобів навчання /на прикладі 

вивчення хімії // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри педагогіки. – Л. 2005. 

– Вип. 4,С. 20-24. 

4. Куленко О.А. Шкільний хімічний експеримент в умовах реформування навчально-

виховного процесу з хімії // Хімія.– 2009.– №7.– С.36-39. 



20. Плетнер Ю.В., Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии. – 

М.: Просвещение, 1981. – 191 c. 

1. Романенко Ю., Олійник М. Технологія моніторингу навчання: Хімічний експеримент 

//Біологія і хімія в школі. – 2006.– №3.– С.43-45. 

2. Хімічний експеримент: Теорія і практика. – К: Шкільний світ, 2008 – Спеціальний 

номергазети « Хімія» – 2008.– №1 / 541/.– С.48. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. База нормативних документів http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1 

2. Домашній хімічний експеримент.http://www.osvita.org.ua: Загнибіда Н.М.  

3. Струць О.В. Хімічний експеримент при навчанні хімії та методика його 

проведення/https://docs.google.com/document/d/1ra_K1KjXYoAAnslx7BuMIBNL8uWQjDe

qe8-NN9Y9wmg/edit?pli=1 

 

http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1
https://docs.google.com/document/d/1ra_K1KjXYoAAnslx7BuMIBNL8uWQjDeqe8-NN9Y9wmg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ra_K1KjXYoAAnslx7BuMIBNL8uWQjDeqe8-NN9Y9wmg/edit?pli=1

