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Програма за конкурсен изпит 

за докторант (редовна и задочна форма на обучение) 

по докторска програма „Методика на обучението по химия“, 

област на висше образование  1. Педагогически науки 

професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по... 

  

1. Образованието по природни науки през 21. век – традиции и предизвикателства. 

Химическото образование като педагогическа/дидактическа система.  

2. Методологически основи на обучението по химия. Специфика на основни дидактически 

принципи в контекста на обучението по химия – принципи за научност, за достъпност, за 

системност, за нагледност.  

3. Цели и очаквани резултати от обучението по химия  и опазване на околната среда 

(ХООС) в българското средно училище (СУ). Ключовите компетентности в учебните 

програми по ХООС. 

4. Съдържание на химическото образование – основни компоненти и структура. 

Съдържание на курса по ХООС (7.-10. клас) в българското СУ – нормативни документи, 

учебно съдържание, подходи за структуриране на учебното съдържание. 

5. Подходи и методи на обучението – обзор. Критерии за избор на методи, подходящи за 

обучението по химия. 

6. Наблюдението и учебният химичен експеримент – специфични методи на обучението по 

химия. 

7. Активно и интерактивно обучение по природни науки – определения, видове. Схеми за 

активно учене по химия, модели за интеракция в процеса на учене по химия. 

8. Дидактически средства по химия – въпроси, задачи, игри и др. Учебни задачи по химия – 

определения, класификации, методика за съставянето им. 

9. Образователни технологии – определения, видове (проблемно-ориентирани, 

рефлексивни, интегративно-контекстни, интерактивни, компютърни, игрови и др.). 

Образователните технологии, интернет и обучението по химия. 

10. Химичен език в училищния курс по ХООС – функции и съдържание. Формиране и 

развитие на уменията на учениците за правилно използване на химичния език в речта. 

11. Урокът – основна организационна форма на обучението по химия. Други 

организационни форми, подходящи за обучението по химия – семинари, състезания, 

защита на проекти, екскурзии и др. 

12. Основни химични понятия в училищния курс – химичен елемент, вещество, химична 

реакция. Формиране и развитие на основните химични понятия в курса по Човекът и 

природата (5.-6. клас) и по ХООС (7.-10. клас). 

13. Изучаване на закони и на теории в училищния курс по ХООС – цели, учебно 

съдържание, подходи, методи и средства на обучение. 

14. Контролът в обучението по химия – същност, методи и форми за контрол на процеса и 

на познавателните резултати на учениците. 

15. Диагностика, оценяване и самооценяване на резултатите от ученето по химия. Тестът по 

химия като средство за диагностика и за оценяване. 
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