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У статті розглянуто деякі особливості процесу формування гностичних умінь учнів закладу загаль-
ної середньої освіти. Визначено зміст та форми взаємодії вчителя хімії та учнів у процесі формування 
гностичних умінь у позакласній діяльності. Проаналізовано трактування понять «уміння», «гностич-
ні вміння», «гностичні здібності». Виділено категорійні ознаки поняття «вміння» та здійснено метод 
контент-аналізу. Наведено визначення понять «гностичні вміння вчителя хімії» та «гностичні вміння 
учня з хімії». Доведено важливість співпраці вчителя та учня під час формування гностичних умінь у 
процесі вивчення хімії, як в класній, так і в позакласній діяльності. 

Ключові слова: вміння, формування гностичних умінь, учень, майбутній учитель хімії, гностичні 
здібності, гностичні вміння вчителя хімії, гностичні вміння учня з хімії.

В статье рассмотрены некоторые особенности процесса формирования гностических умений учени-
ков заведения общего среднего образования. Определено содержание и формы взаимодействия учителя 
химии и учеников в процессе формирования гностических умений во внеклассной деятельности. Про-
анализирована трактовка понятий «умение», «гностические умения», «гностические способности». 
Выделены категориальные признаки понятия «умение» и осуществлен метод контент-анализа. Выяв-
лены основные черты и признаки гностических умений. Приведено определение понятий «гностиче-
ские умения учителя химии» и «гностические умения ученика по химии». Доказана важность сотруд-
ничества учителя и ученика при формировании гностических умений в процессе изучения химии, как 
в классной, так и во внеклассной деятельности. 

Ключевые слова: умение, формирование гностических умений, ученик, будущий учитель химии, гнос-
тические способности, гностические умения учителя химии, гностические умения ученика по химии.

Avdieieva O.Yu. GNOSTIC ABILITIES AS THE BASIS TO REALIZATION OF TEACHING 
AND LEARNING SKILLS IN THE INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

Some features of forming process of gnostic pupils’ skills in the institution of general secondary education 
were considered in the article. The content and forms of interaction between the teacher of chemistry and 
students were determined in the process of formation of gnostic skills in extracurricular activities. The 
interpretation of concepts of “skills”, “gnostic skills”, “gnostic abilities” is analyzed. The categorical 
features of the concept of “skill” were distinguished and the content analysis method is implemented. The 
types of interaction of Chemistry teacher and students have been determined in extracurricular activities at 
the level of subordination, cooperation and co-creation. The basic features and signs of gnostic skills which 
have been formed as a result of purposeful performance of systematic exercises are revealed. It was taken 
into account that the physiological basis of gnostic skills is the system of first-signal, secondary and inter-
system bonds. The definition of the concepts “gnostic skills of Chemistry teacher” and “gnostic skills of a 
student in Chemistry” are given. It is researched that the sign of the gnostic skill formed in the students is 
the ability to transfer mental senses which are already known to them to a new situation. The importance 
of cooperation between the teacher and the student in the formation of gnostic skills in the process of 
studying Chemistry, both in class and in extracurricular activities has been proved. It has been discovered 
that gnostic skills are the basis of the teacher’s professional activity and the students 'educational activity 
both in class and in extracurricular work, formed in close cooperation between the teacher and the student in 
constantly changing conditions and ensure the students’ achievement not only in study, but also in the future 
professional activity, since they form a system of informed knowledge and skills, methods of implementing 
cognitive activity and its analysis.

Key words: ability, formation of gnostic skills, student, future teacher of Chemistry, gnostic abilities, gnostic 
skills of the teacher of Chemistry, gnostic skills of a student from chemistry.
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Постановка проблеми. Сучасний етап 
упровадження нових державних стандар-
тів в умовах дії закону України «Про освіту» 
характеризується актуальною проблемою – 
формування гностичних умінь учнів у клас-
ній та позакласній діяльності. Концепція 
«Нова українська школа» звертає увагу на 
необхідності оволодіння учнями вміннями 
як здатністю до дії та аналітичної діяльності, 
що обов’язково передбачає формування в 
них гностичних умінь, які сприятимуть твор-
чому застосуванню набутих знань у прак-
тиці. Проте аналіз наукових джерел і досві-
ду роботи вчителів хімії закладів загальної 
середньої освіти свідчить про недостатній 
рівень володіння методикою формуван-
ня гностичних умінь учнів та відсутність 
готовності до реалізації гностичної діяль-
ності. З огляду на це особливої актуально-
сті набуває проблема формування системи 
гностичних умінь майбутнього вчителя хімії 
ще у стінах закладу вищої освіти. Саме це 
забезпечить використання подібних умінь у 
подальшій професійній діяльності з метою 
їх формування в учнів закладу загальної 
середньої освіти.

Метою статті є визначення сутності, 
структури та деяких особливостей процесу 
формування гностичних умінь учнів закладу 
загальної середньої освіти, змісту та форм 
взаємодії вчителя хімії та учнів у процесі 
формування гностичних умінь у позаклас-
ній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз психолого-педагогічної літерату-
ри свідчить про те, що проблемі підготовки 
майбутнього вчителя до професійної діяль-
ності присвячені роботи багатьох вітчизня-
них і зарубіжних вчених (В.В. Успенський, 
О.О. Абдуліна, А.М. Алексюк, А.М. Бойко, 
Д.Г. Левітес, О.А. Дубасенюк, О.Є. Анто-
нова тощо). Особливу увагу питанню фор-
мування саме гностичних умінь приділили 
у своїх працях педагоги С.С. Вітвицька, 
О.О. Дем’янчук, О.А. Зимовець та ін. Проте 
недостатньо розробленою, на наш погляд, 
є проблема формування гностичних умінь 
учнів закладу загальної середньої освіти 
під час вивчення хімії як в урочний, так і в 
позаурочний час.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З огляду на актуальність проблеми 
формування гностичних умінь як для теорії, 
так і для практики вищої педагогічної шко-
ли, вважаємо за потрібне в контексті нашо-
го дослідження навести власне тлумачення 
понять «уміння» та «гностичні вміння». 

Сутність поняття «вміння» подано в нау-
кових працях як педагогів, так і психологів. 
Слід зазначити, що у Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови понят-

тя «вміння» визначається як «здобута на 
основі досвіду, знання, здатність належно 
робити що-небудь» [3, с. 1505].

Інше трактування поняття «вміння» 
міститься у психологічному словнику та 
розглядається як «засвоєний суб’єктом 
спосіб виконання дії, що забезпечується 
сукупністю набутих знань і навичок. Уміння 
формується шляхом вправ і створює мож-
ливість виконання дії не тільки в звичних, 
але і в умовах, що змінилися» [16, c. 414].

На думку П.О. Глоріозова, «в результа-
ті використання отриманих раніше знань, 
правильного та усвідомленого виконання 
всієї сукупності дій у певній послідовності 
учень набуває вміння. Такі вміння є комп-
лексом навичок у поєднанні зі знаннями і 
не можуть бути доведені до автоматизації. 
У такому випадку до автоматизації дово-
дяться різноманітні дії, з котрих складають-
ся навички, які утворюють уміння» [6, с. 7]. 

Варто зазначити, що П.Я. Гальперін та 
Н.Ф. Тализіна вважають, що «уміння склада-
ються з окремих дій, між якими існує тісний 
зв’язок. Кожна дія включає операції – спо-
сіб реалізації дії, який у результаті неодно-
разового використання в стабільних умовах 
діяльності трансформується, втрачає сві-
дому цілеспрямованість, автоматизується і 
перетворюється у навички» [5, с. 283].

За висловленням Д.М. Кірюшкіна, «вмін-
ня – це готовність (здатність) доцільно 
виконувати розумові або фізичні дії за мін-
ливих умов» [9, с. 85].

Як вважає С.О. Пустовіт, «уміння – це 
засвоєні та перетворені на особисті здобут-
ки учня способи виконання дій» [17, с. 8].

Отже, авторами розглядаються вмін-
ня як «спосіб виконання дії», «здатність», 
«готовність» та визначається взаємозв’язок 
понять «вміння» та «навичка». Це спонукало 
нас до застосування методу контент-аналі-
зу. Нами було обрано 27 визначень понят-
тя «вміння» (здійснено вибірку, деякі з них 
розглянуто попередньо). В якості категорій 
аналізу ми використали перелік простих 
запитань, відповіді на які вибирали із вибір-
ки значень. За одиницю аналізу нами були 
обрані слова і словосполучення, за кон-
текстуальну одиницю – речення, а за оди-
ницю підрахунку – частота повторень слів 
та синонімічних словосполучень. Одержані 
результати наведені в таблиці (табл. 1).

Таким чином, переважна більшість 
(7 авторів, що становить 25,95%) вважа-
ють, що вміння – це (Що?) «здатність» 
(А.І. Кузьмінський [11, с. 142], Вели-
кий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови за ред. В.Т. Бусел [3, с. 1505], 
Д.М. Кірюшкін [9, с. 85], Є.О. Мілерян 
[13, с. 61], М.В. Савчин [18, с. 224], П.Б. Гур-
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Таблиця 1
Виділення категорійних ознак поняття «вміння»

Робочі визначення 
поняття «вміння»

Категорійні ознаки 
поняття 

Кількість 
авторів Частота вживання, %

Вміння – це … Що?
Здатність 7 25,95
Спосіб виконання дій 5 18,53
Оволодіння 3 11,11
Готовність 3 11,11
Функціонування 2 7,40
Сукупність дій 2 7,40
Використання 2 7,40
Формування 2 7,40
Комплекс навичок 1 3,70
Всього 27 100

Таблиця 2
Аналіз поняття «вміння» як здатності

Одиниці аналізу Категорійні ознаки 
поняття 

Кількість 
авторів

Частота 
вживання, %

Вміння – це здатність … Яка?
Виконувати 
(здійснювати) 7 53,85

Досягати 3 23,08
Використовувати 2 15,38
Робити 1 7,69

Вміння – це здатність 
виконувати (здійснювати) …

Що?
Дії 9 69,23
Діяльність 2 15,38
Оперування знаннями 2 15,38

Вміння – це здатність 
виконувати (здійснювати) дії …

Як?
На основі використання 
людиною набутих знань і 
навичок 

7 50

За змінних умов 4 28,58
Шляхом вправ 1 7,14
Виявляючи властивості 
об’єктів і явищ 1 7,14

Успішно розв’язуючи 
завдання 1 7,14

віч [8, с. 227], Український педагогічний 
словник за ред. С.У. Гончаренка [7, с. 329]). 

Нами проведено семантичний аналіз 
поняття «вміння» як здатності (табл. 2).

На думку більшості авторів (53,85%) 
вміння – це здатність (Яка?) «виконувати, 
здійснювати» (А.І. Кузьмінський [11, с. 142], 
В.А. Козаков [10, с. 122], Д.М. Кірюшкін 
[9, с. 85], Психологічний словник за ред. 
О.В. Петровського, М.Г. Ярошевського 
[16, с. 414], Психологічний словник-довід-
ник за ред. Ю.О. Приходько [15, с. 157], 
С.О. Пустовіт [17, с. 8], Український педа-
гогічний словник за ред. С.У. Гончаренка 
[7, с. 329]).

Поділяють думку, що вміння – це здат-
ність виконувати (здійснювати) (Що?) «дії», 
69,23% авторів (А.І. Кузьмінський [11, с. 142], 
П.О. Глоріозов [6, с. 7], П.Б. Гурвіч [8, с. 227], 
Д.М. Кірюшкін [9, с. 85], Є.О. Мілерян 
[13, с. 61], Психологічний словник за ред. 
О.В. Петровського, М.Г. Ярошевського 
[16, с. 414], Психологічний словник-довід-
ник за ред. Ю.О. Приходько [15, с. 157], 
С.О. Пустовіт [17, с. 8], Український педа-
гогічний словник за ред. С.У. Гончаренка 
[7, с. 329]) та виконувати (здійснювати) дії 
(Як?) «на основі використання людиною 
набутих знань і навичок» (50%) – Великий тлу-
мачний словник сучасної української мови 
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за ред. В.Т. Бусел [3, с. 1505], Є.О. Міле-
рян [13, с. 61], Психологічний словник за 
ред. О.В. Петровського, М.Г. Ярошевсько-
го [16, с. 414], Психологічний словник-до-
відник за ред. Ю.О. Приходько [15, с. 157], 
М.В. Савчин [18, с. 224], Український педа-
гогічний словник за ред. С.У. Гончаренка 
[7, с. 329] і «за змінних умов» (28,58%) – 
П.Б. Гурвіч [8, с. 227], Д.М. Кірюшкін [9, с. 85], 
Є.О. Мілерян [13, с. 61], Психологічний слов-
ник за ред. О.В. Петровського, М.Г. Яро-
шевського [16, с. 414]. 

Результати здійсненого контент-аналі-
зу дозволяють нам дати таке визначення 
поняття «вміння». Вміння – це здатність 
людини свідомо виконувати певні дії на 
основі використання набутих знань і нави-
чок за змінних умов. На нашу думку, вмін-
ня формуються та реалізуються в процесі 
діяльності. 

У дослідженні С.С. Антоненко гностичні 
вміння розглядаються як «співвідношен-
ня дій вчителя з вимогами педагогічної 
теорії, виявлення умов, які забезпечують 
найбільш успішне здійснення навчально-
го процесу; критичне осмислення причин, 
труднощів і невдач, недоліків, що заважа-
ли досягти необхідних результатів; повто-
рення, удосконалення позитивних прикла-
дів, перебудова прийомів та дій відповідно 
до конкретних умов праці» [2, с. 63]. На 
думку С.С. Вітвицької, зміст гностичних 
умінь відображає: «співвідношення від-
повідності дій вчителя вимогам педаго-
гічної теорії навчання, її закономірностям 
та принципам, встановленням умов, які 
забезпечують найбільш успішне проход-
ження навчально-виховного процесу; кри-
тичне усвідомлення причин, труднощів 
та недоліків, що заважають досягненню 
необхідних результатів; повторення, удо-
сконалення позитивних взірців, перебудо-
ва прийомів і дій відповідно до конкретних 
умов» [4, с. 89].

Отже, ми розглядаємо гностичні вмін-
ня вчителя хімії, як набуту досвідом і в 
результаті постійних вправ здатність легко 
та швидко знаходити прийоми раціональ-
ного розв’язання професійних завдань, 
здійснювати на їх основі самостійні й точні 
дії, операції в змінних умовах, аналізува-
ти власну діяльність, вивчати особливості 
учнів, досліджувати, керувати їх пізнаваль-
ною діяльністю та розвивати здібності, ана-
лізувати, інтерпретувати, узагальнювати. 
Тобто майбутній вчитель хімії має володіти 
системою гностичних умінь і бути готовим 
до реалізації пізнавальної діяльності в усіх 
її проявах у закладі загальної середньої 
освіти. Це стане запорукою формування 
гностичних умінь учнів як наслідування піз-

навальної діяльності вчителя та сприятиме 
зростанню рівня їх активності в пізнаваль-
ній діяльності, розвитку творчих здібнос-
тей, потреби у формуванні знань у процесі 
вивчення хімії як у класній, так і в позаклас-
ній діяльності. Адже співпраця вчителя та 
учня – необхідна та важлива умова успіш-
ного формування гностичних умінь, яка 
здатна підвищити рівень професійної діяль-
ності вчителя, що призведе до зростання 
ефективності та вмотивованості навчальної 
діяльності учня, тобто поліпшить організа-
цію освітньої діяльності як в урочний, так і в 
позаурочний час. 

Вважаємо за необхідне детальніше роз-
глянути сутність взаємодії вчителя хімії та 
учнів у процесі формування гностичних 
умінь саме в позаурочний час. Варто зазна-
чити, що О.П. Мазко розглядає педагогічну 
взаємодію як «високоорганізований процес 
взаємної активності й взаємозумовленості 
дій педагога й учнів, результатом якого є 
взаємні зміни суб’єктів цього процесу, які 
виявляються у перетворенні властивостей і 
якостей особистості учня, та удосконален-
ня особистості педагога через самоосвіту і 
самовиховання» [12, с. 9]. 

Ми визначаємо види взаємодії вчителя 
хімії та учнів у позакласній діяльності на 
рівні підпорядкування, співробітництва та 
співтворчості. Так, на рівні підпорядкування 
вчителю, учні виконують конкретні завдан-
ня в позаурочний час (створюють електро-
нні презентації; пишуть доповіді, реферати, 
повідомлення; виготовляють наочні посіб-
ники, наприклад, прилади для демонстру-
вання хімічних дослідів, моделей апаратів 
та виробничих установок, таблиць, діаграм, 
схем, малюнків тощо). 

На рівні співробітництва учні залучають-
ся до розв’язування експериментальних 
задач за інструкцією та без неї і виконан-
ня домашнього хімічного експерименту, що 
передбачений навчальною програмою з 
хімії та активізує самостійність досліджен-
ня, творчості, сприяє напруженій роботі 
думок, розвиває увагу та спостережливість.

На рівні співтворчості учні створюють 
навчальні проекти з хімії, за допомогою 
яких відбувається формування критично-
го та творчого мислення, винахідливості 
тощо. Вчитель при цьому виступає в ролі 
організатора пізнавальної діяльності учнів 
та консультанта.

На нашу думку, однією з умов успішного 
формування гностичних умінь учнів під час 
вивчення хімії є потужна співпраця вчителя 
та учнів, яка виступає результатом засто-
сування гностичних умінь, проектування 
приблизного плану їх подальшого розвитку 
та трансформацію хімічного експерименту 
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з навчального методу в метод наукового 
пізнання.

Аналіз науково-педагогічної літератури 
дозволив виявити основні риси та ознаки 
гностичних умінь, сформованих у резуль-
таті цілеспрямованого виконання система-
тичних вправ:

1. Доцільність і усвідомленість, їх психо-
логічною основою є розуміння взаємоза-
лежності між метою діяльності, умовами і 
засобами виконання.

2. Швидкість і правильність знаходження 
прийомів виконання роботи.

3. Збереження точності й темпу діяльно-
сті в різних ситуаціях.

4. Стійкість набутих якостей і власти-
востей.

5. Варіативність і пластичність (чим 
вищий рівень уміння, тим більше в ньому 
проявляється творчість).

6. Наявність відповідних навичок (чим 
вищий рівень уміння, тим більше воно 
включає автоматизмів) [4, с. 87].

Варто зазначити, що психологічну сут-
ність і природу умінь детально досліджува-
ли Є.І. Бойко, С.Л. Рубінштейн, З.І. Ходжава 
та ін. На їхню думку, фізіологічною основою 
гностичних умінь є система першосигналь-
них, другосигнальних та міжсистемних зв’яз-
ків. Натомість фізіологічною основою навичок 
виступає динамічний стереотип першосиг-
нальних зв’язків, що є частиною вміння.

Ми поділяємо думку авторів, які визна-
чають важливу роль у формуванні та роз-
витку гностичних умінь взаємозв’язку між 
здібностями, знаннями, навичками, вмін-
нями, та вважаємо це необхідною умовою 
формування подальших умінь майбутнього 
вчителя хімії. Засвоєння знань, навичок та 
вмінь потребує наявності здібностей, а їх 
розвиток обов’язково зумовлює формуван-
ня нових навичок і вмінь.

У Тлумачному словнику з інформацій-
но-педагогічних технологій зазначається, 
що гностичні здібності – це «особистісні 
якості, що забезпечують людині, з одного 
боку, швидке та точне розпізнання предме-
тів, явищ, а з іншого, – успішне оперування 
відображеними образами дійсності, знака-
ми, поняттями, ідеями тощо» [21, с. 10]. 

Важливим є трактування поняття «гнос-
тичні здібності» М.І. Станкіна, який вважає, 
що це «вміння швидко й точно розпізнавати 
предмет чи явища, аналізувати їх, успішно 
оперуючи відтвореними в пам’яті образа-
ми» [20, с. 333]. Дотримуючись поглядів 
С.Д. Смірнова [19, с. 279], можна ствер-
джувати, що гностичні здібності є систе-
мою знань і умінь майбутнього вчителя, які 
в подальшому складають основу його про-
фесійної діяльності. 

Отже, ми розглядаємо гностичні вміння 
та здібності майбутнього вчителя хімії як 
здатність до реалізації та аналізу професій-
ної діяльності в змінних умовах, організації 
та керування пізнавальною діяльністю учнів 
та як систему усвідомлених знань і сфор-
мованих умінь у результаті постійних вправ. 
Набуття достатнього досвіду застосування 
гностичних умінь у практичній (професій-
ній) діяльності забезпечує формування вмі-
лості як якості особистості.

На наш погляд, учитель хімії обов’язко-
во має вміти розробляти план формування 
розвитку гностичних умінь учнів з урахуван-
ням уже наявних та проектувати власну про-
фесійну діяльність і пізнавальну діяльність 
учнів для транспортування системи сфор-
мованих гностичних умінь у повсякденне 
життя та майбутню професійну діяльність 
учнів, тобто змінні умови.

Варто зазначити, що О.Г. Колосков 
визначає гностичні (пізнавальні) вміння 
учнів як «підготовленість до свідомих і точ-
них дій (розумових і практичних)» і «здат-
ність учня послідовно застосовувати всю 
сукупність навчальних і розумових дій … під 
час вивчення нового матеріалу чи матеріа-
лу, який відрізняється від раніше вивчено-
го, під час розв’язання незнайомих пізна-
вальних питань і завдань» [1, с. 112].

Таким чином, гностичні вміння учня з 
хімії – це усвідомлена здатність до засвоєн-
ня та послідовного застосування сукупності 
навчальних і розумових дій для розв’язання 
запропонованих завдань на кожному етапі 
вивчення хімії в змінних умовах, яка фор-
мується на основі ґрунтовних знань і попе-
редньо набутих умінь.

Поділяючи різні погляди провідних уче-
них, вважаємо, що основою формування 
гностичних умінь учнів є не тільки дії, які 
становлять основу вміння, а й знання та 
навички, набуті під час виконання інших дій 
у змінних умовах. Виконуючи однакові або 
подібні дії, можна набути окремих навичок, 
які в подальшому зможуть стати компонен-
том гностичних умінь. Проте головним у 
формуванні гностичних умінь має бути спе-
ціально організована діяльність, яка доз-
волить набути первинний досвід застосу-
вання вміння ще на етапі його формування 
шляхом багаторазового повторення дій і 
операцій.

Ознакою сформованого в учнів гностично-
го вміння є здатність переносити вже відомі 
їм розумові прийоми в нові ситуації, оскіль-
ки «уміння, використані учнем для організації 
своєї відповіді, можуть і повинні виступати як 
показник результатів навчання» [14, с. 75].

Отже, гностичні вміння учня виступають 
показником засвоєння та оволодіння ними 



88 Педагогічні науки

Випуск LXXХVІІ. 2019

прийомами навчальної роботи з хімії. У ході 
вивчення хімії учні застосовують такі авто-
матизовані дії – навички:

– використовують хімічну мову;
– читають і вивчають символи хімічних 

елементів, складають хімічні формули; 
– записують умови задач та розв’язу-

ють розрахункові задачі за алгоритмом; 
– складають рівняння хімічних реакцій; 
– застосовують хімічний посуд за при-

значенням;
– здатні безпечно виконувати основні 

операції в хімічному експерименті; 
– дотримуються правил техніки безпеки 

та правил поведінки в хімічному кабінеті. 
Такі навички виступають основою фор-

мування більш складних умінь (прийомів), 
до яких відносять: 

– здатність прогнозувати продук-
ти реакцій, умови проведення реакцій та 
визначати відсутні елементи рівнянь; 

– розв’язування хімічних задач без 
алгоритмів; 

– виконання лабораторного експери-
менту не лише за інструкцією, а й на влас-
ний розсуд (розв’язування експеримен-
тальних задач); 

– застосування комплексу знань і вмінь 
для безпечного самостійного виконання 
хімічного експерименту як елемента науко-
вого пізнання в домашніх умовах (домашній 
експеримент, експериментальні проекти). 

Отже, на основі більш простих умінь 
поступово формуються складніші, уза-
гальнені вміння, які й визначають рівень 
хімічної компетентності учнів, а це у свою 
чергу забезпечує розвиток і вдосконален-
ня їхніх здатностей і вмінь пізнавати ото-
чуючий світ, що стає запорукою розкриття 
індивідуальних особливостей та створює 
індивідуальну навчальну траєкторію кож-
ного учня. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, гностичні вміння висту-
пають основою професійної діяльності 
вчителя та навчальної діяльності учнів як у 
класній, так і в позакласній роботі, форму-
ються в тісній співпраці вчитель ↔ учень у 
постійно змінних умовах та забезпечують 
успішність учнів не лише в навчанні, а й у 
майбутній професійній діяльності, оскіль-
ки формують систему усвідомлених знань 
і вмінь, способів реалізації пізнавальної 
діяльності та її аналізу. 

Проведений нами аналіз не вичерпує 
всіх аспектів проблеми формування гнос-
тичних умінь, потребує подальшого дослі-
дження та створення моделі підготовки 
майбутнього вчителя хімії до формування 
гностичних умінь учнів закладів загальної 
середньої освіти в позакласній діяльності.
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