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Автори дисципліни Кандидат педагогічних наук; 

доцент кафедри органічної хімії та фармації 

Лукащук Микола Миколайович; 

кандидат хімічних наук; 

доцент кафедри органічної хімії та фармації 

Марушко Лариса Петрівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Необхідною навчальною базою перед початком вивчення 

дисципліни є володіння знаннями з хімії та методики її викладання. 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та практика 

організації і проведення позакласної роботи вчителем хімії в школі; 

методична підготовка майбутніх вчителів до проведення 

позакласних занять з хімії в загальноосвітній школі. 

Чому це цікаво / треба 

вивчати 

Вивчення навчальної дисципліни «Позакласна робота з хімії в 

школі» дозволить отримати теоретичні знання про методичні 

прийоми та засоби організації і проведення позакласної роботи з 

хімії в загальноосвітній школі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна “Позакласна робота з хімії в школі”: 

студент повинен знати: 

 структуру, систему форм і видів позакласної роботи з хімії; 

 принципи організації та проведення позакласної роботи в 

закладах загальної середньої освіти, а також методи контролю 

результатів навчання хімії; 

 види індивідуальної позакласної роботи по хімії та методику її 

організації; 

 форми групової позакласної роботи та методику їх організації; 

 види масової позакласної роботи та методику її організації; 

 форми популяризації хімічної науки; 

 форми екологічної та природоохоронної роботи з учнями в 

позакласній роботі з хімії; 

 методику організації науково-дослідної роботи з хімії; 

 сучасні форми організації позакласної роботи. 

студент повинен вміти: 

 формувати зміст позакласної роботи з хімії на основі системи 

сучасних дидактичних вимог та реалізовувати в освітньому 

процесі вивчення хімії освітню, виховну та розвивальну 



функції; 

 застосовувати теоретичні знання з хімії в ході позакласної 

роботи; 

 використовувати технічні засоби навчання в освітньому 

процесі; 

 використовувати інноваційні методи та форми позакласної 

роботи з хімії; 

 організовувати індивідуальну позакласну роботу з хімії; 

 організовувати та керувати науково-дослідною роботою учнів з 

хімії; 

 формулювати дидактичні цілі позакласних заходів, 

організовувати, планувати та проводити позакласну роботу з 

хімії; 

 виявляти обдарованих учнів, які мають схильність до глибшого 

вивчення хімії; 

 проводити різні види масової позакласної роботи з хімії; 

 залучати школярів до екологічної та природоохоронної 

діяльності в позакласній роботі з хімії; 

 знаходити шляхи оптимізації та інтенсифікації процесу 

навчання у позаурочний час; 

 проводити позакласну роботу з хімії з метою пропаганди 

здорового способу життя. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

 Здатність працювати автономно та в команді, оцінювати, 

забезпечувати якість виконаних робіт та приймати обґрунтовані 

рішення. 

 Здатність до аналізу та синтезу. 

 Здатність до пошуку, обробки та критичного аналізу інформації 

з різних джерел. 

 Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання хімії, 

спрямований на розвиток здібностей учнів. 

 Здатність оперувати сучасною хімічною термінологією та 

новітніми досягненнями, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії. 

 Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією, 

розкривати загальну структуру, основні закони і теорії хімічної 

науки на основі взаємозв’язку сучасних уявлень про будову 

атома, речовини, періодичну зміну властивостей хімічних 

елементів та їх сполук, хімічний зв’язок, закономірності 

перебігу, механізми та типи хімічних реакцій, їхні 

термодинамічні аспекти. 

 Здатність застосовувати основні методи дослідження для 

встановлення складу, будови і властивостей речовин, 

інтерпретувати результати досліджень. 

 Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, 

беручи до уваги їх хімічні властивості.  

 Здатність до проведення навчально-виховної роботи з учнями в 

процесі організації позакласної роботи. 

 Здатність використовувати набуті методичні знання, вміння і 

навички для організації і проведення педагогічної діяльності. 
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