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Висновок 
1. Процес формування експериментальних вмінь і навичок студентів 

являє собою цілісну систему , яка включає в себе мотиваційний, 

змістовий і діяльнісний компоненти. 

2. На основі аналізу літературних даних нами систематизовано методичні 

і експериментальні вміння і навички студентів з хімії, що збагачують 

професійний досвід викладача – початківця.  

3. Розроблено всі заняття з методики викладання хімії у вищих 

навчальних закладах та відібрано лабораторні роботи, які обов’язково 

мають бути пророблені студентами.  

4. Нами створено методичні рекомендації до кожного лабораторного 

заняття та самостійної роботи студентів. 

5. Висока якість професійної підготовки вчителя – найважливіша умова 

успішного вирішення завдань, що стоять перед сучасною профільною 

освітою. 

6. Основою навчально – виховного процесу в університеті повинно бути 

не тільки моделювання її предметного і соціального змісту, але й 

поступове включення студента в педагогічну реальність. 

7. Особистісно – орієнтоване навчання – це загально дидактичний 

принцип індивідуального підходу до учнів.  

8. У відповідності до компетентнісного підходу нами створено 

лабораторний практикум з методики викладання хімії у вищих 

навчальних закладах. 

 



Анотація 

 

Дорофєєва Н.А. Методичні особливості викладання хімії у вищих 

навчальних закладах (І-ІІ рівня акредитації). – магістерська робота з 

спеціальності педагогіка і методика вищої освіти. Хімія. - Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2014. 

 

 

В даній роботі був складений лабораторний практикум з методики 

викладання хімії у вищих навчальних закладах та отримано позитивні 

результати впровадження практикуму в навчальний процес.  
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Дорофєєва Н.А  Методические особенности преподавания химии в высших 

учебных заведениях (I-II уровня аккредитации) – Магистерская работа по 

специальности педагогика и методика высшего образования. Химия. – 

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, Житомир, 

2014. 

 

 

В данной работе был составлен лабораторный практикум по методике 

преподавания химии в высших учебных заведениях и получены 

положительные результаты внедрения практикума в учебный процесс. 


