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Один із принципів дидактики вищої школи визначає, що педагогічний процес у 

вищій школі повинен мати чітку професійну спрямованість [4]. Тобто він має передбачати 

вихід за межі навчально-пізнавальної діяльності, актуалізацію для майбутнього фахівця 

професійних мотивів. Проблема мотиваційного забезпечення навчального процесу в 

університеті полягає у формуванні в студентів не лише пізнавальної, а й професійної 

мотивації, спрямованої на встановлення особистості майбутнього фахівця. 

Вже класичний закон Йеркса-Додсона встановив залежність діяльності від сили 

мотивації. Відповідно до нього чим вище сила мотивації, тим вище результативність 

діяльності [1]. В загальному розумінні «мотивація – це активізований стан індивіда, який 

визначає наскільки інтенсивно і з якою спрямованістю він діє в ситуації, що склалася» [3, 

с.33]. 

Вивченням мотивації студентів вищих навчальних закладів займалися вчені, серед 

яких: Л.О.Буйновська, Б.І. Дадонова, Т.Д.Дубовицька, Ю.П.Євреєнко, М.М. Ліпкин, 

В.В.Лутаєв, А.А.Реан, Е.І. Савонько, Н.М. Симонова, Н.В. Яковлєва та ін. 

Під час навчання в університеті студент керується багатьма мотивами, які 

спонукають його до активної навчально-пізнавальної діяльності та керують нею. Мотиви 

визначають мотиваційну сферу особистості студента. Ю.Г.Семенов, на підставі 

співвідношення з індивідуально значущими і соціально (потенційно) важливими 

потребами студентів виділяє три групи мотивів. Перша група об’єднує мотиви, що 

пов’язані з обумовленням вибору індивідом сфери професійної та трудової спеціалізації. 

Другу групу складають мотиви соціальної адаптації, а третю – мотиви економічної, 

організаційної та професійної адаптації [3, с.32]. 

Виходячи з позиції, що структура мотиваційної сфери людини в процесі навчальної 

діяльності проходить етапи формування і становлення. При цьому формування є складним 

процесом, який відбувається як під впливом внутрішньої роботи студента, так і під 

впливом зовнішніх чинників. До останніх можна віднести зміст та організацію 

навчального процесу у вищому навчальному закладі. Ми вирішуючи проблему 

професійної адаптації студентів особливу увагу приділяємо розробці професійно-

орієнтованого змісту навчальних дисциплін. 

У Запорізькому національному університеті студенти освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» спеціальності «Хімія» опановують навчальну дисципліну «Сучасні 

методи і методики навчання хімії». Ця дисципліна продовжує педагогічну освіту 

майбутніх учителів хімії, одержану при вивченні курсів «Основи педагогіки і психології» 

та «Методика навчання хімії», а також під час педагогічної практики. 

У початковий період одержання педагогічних знань, зокрема вивчаючи дисципліну 

«Методика навчання хімії» на ІІІ курсі, головний акцент, у формуванні професійної 

мотивації, робиться на усвідомленні студентами себе як майбутніх учителів хімії, на 

оволодіння ними прийомами підготовки і проведення різних організаційних форм 

навчання в загальноосвітній школі, на формування навичок раціонального застосування 

засобів і методів навчання хімії. Такі завдання досягаються нами завдяки опрацюванню 

студентами широкого спектру методичної літератури, виконанню творчих завдань, 

застосуванню імітаційних ігор тощо. В результаті на момент присвоєння освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» більшість студентів уже визначилися з мотивами 

професійної діяльності. 

Тому, викладаючи навчальну дисципліну «Сучасні методи і методики навчання 

хімії» проблему професійної мотивації ми вирішуємо дещо іншими шляхами. Адже, вже 



названий нами закон Йеркса-Додсона свідчить, про те що прямий зв’язок залежності між 

силою мотивації та результатами діяльності зберігається лише до певної межі. Якщо певні 

результати досягнуті, а сила мотивації продовжує збільшуватися, то ефективність 

діяльності починає падати. Орієнтують, насамперед, на внутрішні мотиви професійної 

мотивації та базуючись на розумінні, що до числа найважливіших якостей особистості 

сучасного фахівця можна віднести ініціативу та відповідальність, спрямованість до 

новаторських рішень, потребу в постійному оновленні своїх знань. Нами були розроблені 

навчальна і робоча програми названої навчальної дисципліни [2]. Програмами 

передбачається ознайомлення студентів із сучасними технологіями навчання хімії та 

виконання навчальних завдань до лабораторних занять і домашньої підготовки, які 

спонукають до застосування одержаних знань у майбутній професійній діяльності. 

Так, нами детально аналізуються інноваційні системи навчання, серед яких система 

навчання хімії Л.В.Мохової і комбінована система М.П.Гузика, методика проведення 

інтегрованих уроків хімії, лекцій і семінарів з хімії в старшій профільній школі. 

Особливий інтерес виявляють студенти під час вивчення методик застосування 

інтерактивних технологій на уроках хімії. Виконуючи навчальні завдання вони 

оволодівають уміннями раціональної організації групової роботи на уроках, прийомами 

розробки завдань для методів інтерактивних технологій кооперативного навчання, 

колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних 

питань. Приклади навчальних завдань лабораторних занятть і самостійної домашньої 

роботи з навчальної дисципліни «Сучасні методи і методики навчання хімії»: 

1. Розподіліть зміст навчального матеріалу уроку на тему «Лужні, лужноземельні 

елементи і Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин» основний характер їх 

оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів» (10 кл.) для засвоєння його учнями за 

допомогою методу «Броунівського руху». 

2. Сформулюйте завдання для організації методу «Два – чотири – всі разом» з метою 

засвоєння знань учнями на уроці на тему «Сульфатна кислота і сульфати» (10 кл.). 

3. Сформулюйте питання для активізації опорних знань учнів з теми 

«Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація» (11 кл.) за допомогою методу 

«Мікрофон». 

4. Розробіть завдання для 5-6 груп учнів, учасників методу «Ажурна пилка», що 

застосовується на уроці на тему «Роль хімії в житті суспільства» (9 кл.). 

5. Запропонуйте 3 проблеми для обговорення теми уроку «Основні види палива та їх 

значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при 

переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки» (11 кл.) 

методом прес. Розкрийте всі етапи структури методу для кожного запитання. 

6. Розробіть сценарій для дискусії в стилі телевізійного ток-шоу, на якій 

розкривається проблема «Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне 

використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні 

продовольчої проблеми» (10 кл.). Наведіть аргументовану доповідь «гостя» дискусії та 6 

запитань «глядачів». 

7. Запропонуйте 3 завдання для учнів, які можна застосувати на уроці на тему 

«Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі, Проблема вмісту нітратів у харчових 

продуктах» (10 кл.) для зіткнення з їхнім особистим досвідом. 

8. Підготуйте аргументовані доповіді 4 учасників методу «Займи позицію», який 

проводиться з метою обговорення проблеми «Поняття про синтетичні лікарські 

препарати» (11 кл.). 

9. Запропонуйте 10 прикладів завдань гри-вправи «Вірю-не вірю» для проведення на 

уроці на тему «Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні 

властивості алюмінію» (10 кл.). 



10. Розробіть ігрову картку і 3 завдання для нього для застосування методичного 

прийому «Заповни поле» на уроці на тему «Оксиди неметалічних елементів. Кислотний 

характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів» (10 кл.). 

11. Складіть аргументовані переконливі доповіді для ролей «позивача» і 

«відповідача» дидактичної гри «Суд від свого імені» для проведення на уроці на тему 

«Органічні сполуки у побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила 

поводження з побутовими хімікатами» (11 кл.). 

12. Розробіть 10 завдань гри-вправи «Забери зайве» для закріплення знань учнів на 

уроці «Загальні хімічні властивості металів» (10 кл.). 

Виконання подібних завдань дозволяє посилити професійну мотивації майбутніх 

учителів хімії. Адже, студенти-спеціалісти розуміють, що вчитель загальноосвітнього 

навчального закладу – це творча особистість, яка в своїй роботі використовує методичні 

прийоми різноманітних педагогічних технології. Хімія як навчальна дисципліна 

характеризується рядом особливостями, а саме: високим рівнем логіки, точністю, 

абстрактністю, складністю конструкцій, підвищеним впливом на формування 

інтелектуальних і розумових можливостей. Тож, навчати дітей хімії не можна на уроках, 

розробленими за шаблоном, учителю необхідно постійно розвиватися і професійно 

вдосконалюватися. 
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 Оволодіння професією передбачає не лише накопичення необхідних знань, але і 

освоєння певних способів дій, тобто певних професійних умінь. Деяких умінь учитель 

може набути тільки в класі біля класної дошки, безпосередньо спілкуючись зі школярами 

– звертатися до дітей, презентувати себе у  спілкуванні з ними, реагувати на 

висловлювання дітей. Це лише частина умінь, формування яких здійснюється і 

удосконалюється в повсякденній роботі. Поряд з цими уміннями є багато інших 

професійних, зокрема методичних, якими досконало повинен володіти учитель – уміння 

лінгвістично і методично грамотно визначати і вирішувати методичні проблеми, уміння 

моделювати урок, добирати ефективні способи і прийоми засвоєння школярами знань, 

точно і змістовно формулювати завдання і питання тощо. Формування цих умінь та їх 

подальше удосконалення вимагають цілеспрямованої роботи. Важливо, щоб більшість цієї 

роботи можна було здійснювати не в класі, коли працює з дітьми, а вдома, в аудиторії  під 

час обговорення певної ситуації з колегами. Саме методичні задачі надають таких 

можливостей  учителеві. 

Методична задача, на думку І.Ю. Сергієнка, - це “об’єкт педагогічної дії, що містить 

вимоги осмислення і практичного застосування предметних знань засобами певного 

інструментарію” [1, с. 96]. М.С.Соловейчик під методичною задачею розуміє   “таке 

навчальне завдання,  в якому моделюється той чи інший елемент реальної методичної 

ситуації, що вимагає від учителя усвідомлення певної проблеми, умов, за яких вона може 

бути розв’язана; актуалізації необхідних знань, зокрема основних способів і засобів, з 

допомогою яких це може бути здійснено; виконання грамотних дій для розв’язання 

запропонованої ситуації ” [ 2, с. 4]. 

Поряд з поняттям ”методична задача“  в науково-методичній літературі існує  

”навчальна методична задача “.  Навчальна методична задача трактується як засіб, що 

сприяє формуванню методичного мислення.  О.Н Ігна вважає  терміни   методична задача 

і навчальна методична задача є абсолютними синонімами [3, с. 4].  

 Т.І. Ковтунова підкреслює, що методичні задачі  ”призначені не для  знаходження 

рішення, а для засвоєння спеціальних знань і умінь, зокрема, принципів, ідей, які є 

основою розв’язання  методичної задачі; засвоєння прийомів, шляхів, способів, варіантів 

розв’язання, формування і відпрацювання тих чи інших практичних умінь і навичок, які 

надалі служитимуть основою ля ефективного розв’язання проблемних ситуацій у 

професійній діяльності” [4, с. 4].   

 Головне призначення методичної задачі, наголошує О.Н Ігна, – це технологізація 

методичної підготовки і оволодіння педагогічною майстерністю, розвиток педагогічного 

мислення і дидактичних здібностей, забезпечення теоретичної і практичної готовності 

працювати в школі. Основні вимоги до методичних завдань – ефективність, 

функціональність, практична спрямованість. 

 Спостереження за діяльністю вчителів-початківців і досвідчених педагогів 

засвідчують, що спеціальні знання не франсформувались у професійні уміння. Сучасна 

школа вимагає від учителя високого рівня володіння частковими методиками, і 

методикою вивчення рідної мови
 
зокрема. Тому специфікою підвищення професійного 

рівня у системі післядипломної освіти є поглиблення теоретичного рівня і аналіз 

практичної діяльності. Саме методичні задачі  забезпечують моделювання навчальних 

ситуацій; актуалізацію теоретичних знань; профілактику і попередження методичних 



помилок; творче осмислення методичних положень; формування, розвиток і активізацію 

професійного мислення. 

 Методичні задачі можна конструювати на основі найбільш поширених помилок 

учителів, дидактичного матеріалу вправ підручників, формулювань питань і завдань, 

дитячих висловлювань, фрагментів. Ось деякі з них. 

Методичні задачі з розділу ”Позакласне читання“  
№ 1.  Як ви вважаєте, чому навчання читати дитячу літературу відноситься до курсу 

рідної мови?  Яке співвідношення понять “мовленнєва діяльність” і  “читання”?  

Довідка. Мовленнєва діяльність являє собою процес активного, цілеспрямованого, 

опосередкованого мовою і зумовленого ситуацією спілкування сприймання чи 

створення висловлювання. 

На які методичні роздуми, що стосуються організації мовленнєвої діяльності,  

наштовхує аналіз запропонованих визначень? 

№ 2. Порівняйте два варіанти підготовки дітей до сприймання казки Михайла 

Коцюбинського “Про двох цапків”. Який з них мало ефективний? Обґрунтуйте. 

Довідка.  Завдання підготовки дітей до сприймання твору: 

- оживити уявлення дітей про об’єкти і явища, про які   йдеться в тексті; 

- створити відповідний характеру твору емоційний  настрій; 

- пояснити  чи уточнити значення важливих для розуміння твору слів.  

А. –  Хто з вас бачив кіз?  

     –  Де вони живуть?  

     –   Що їдять? 

–  Які твори знаєте про кіз? 

Б. –  Послухайте рядки з  народної пісеньки. 

   Цап меле, цап меле, коза насипає, 

   А маленьке козенятко на скрипочці грає. 

– Про кого говориться у пісні? 

– Як розумієте слово цап? 

– Яка, на вашу думку, ця родина? (дружна, роботяща) 

– Яка це вперта людина? 

– Чи може розумна людина бути впертою? 

– Продовжить цю розмову з нами Михайло Коцюбинський. Знайомтесь з його 

книжечкою  “Про двох цапків”.  

Методичні задачі з розділу  “Звуки і букви” 

№ 3. Виправляючи фонетичну помилку учня, один учитель говорить: Невірно. Подумай”. 

Інший рекомендує:   “Промов  і послухай”.  

- Чия настанова правильна? Чому? 

№ 4.  Прокоментуй  дії вчителя під час проведення звукового аналізу. 

Відгадайте загадку “Влітку сірий, взимку білий”. 

- Скільки складів у слові ”заєць“? 

- Послухайте, я вимовлю перший склад.  

- Скільки в ньому звуків? Які? (більшість дітей мовчить) 

- Послухайте, я  ще раз вимовлю. Назвіть звуки. Позначте їх фішками. 

№ 5. Доведіть, що неправильне питання породжує неправильну відповідь. 

Аналізуючи слово лосі, учитель запитав: ”Чому звук [c’] м'який?“  

Учень відповів: ”Бо далі іде звук [і]“. 

Оцініть діалог.               

№ 6. Оцініть лінгвістичну грамотність учительських формулювань, наведіть правильні 

варіанти висловлювань. 

- Сьогодні ми будемо читати слова зі звуками  [ л] [л′ ]. 

- Прочитайте слова зі звуком  ї. 

-  Назвіть парні приголосні букви. 



- Діти, якщо дзвінкий приголосний вимовимо тихо, це буде глухий. 

Очевидним є, що методичні задачі характеризуються значною мірою  

технологічності, обґрунтованістю науково-практичних, рефлексивних методичних рішень 

і меншою мірою креативності, евристичності,  різноманітністю варіантів рішень у 

порівнянні з педагогічною ситуацією. Тож методичні задачі використовуються в 

методичній підготовці і перепідготовці на рівні осмислення і реалізації практичних 

методичних професійних дій з метою розвитку методичної компетентності як основи 

професійного педагогічного розвитку. 
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