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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Позакласна робота з хімії 

Викладач (-і) доцент, кандидат педагогічних наук Федорів 

Тетяна Михайлівна 

Контактний телефон викладача 0992361219 

E-mail викладача tetiana.fedoriv@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни вибіркова 

Обсяг дисципліни 3 кредити, 90 годин 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Щотижня  

2. Анотація до курсу 

Цей курс є складовою частиною спеціальної підготовки майбутнього вчителя хімії і 

заслуговує на увагу щодо визначення місця і значення у складі фахової підготовки 

майбутніх учителів. Практична значущість курсу полягає в тому, що він сприяє 

професійній підготовці студентів до роботи у закладі загальної середньої освіти. Знання й 

уміння, здобуті майбутніми вчителями у процесі вивчення курсу, сприятимуть кращій 

організації та проведенню позакласної роботи з хімії в закладі загальної середньої освіти. 

Під час вивчення даної дисципліни переслідується завдання розвитку у студентів навиків 

самостійної роботи з навчальною та науковою літературою. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу – здійснити теоретичну та методичну підготовку майбутніх учителів до 

проведення позакласних занять з хімії в закладах загальної середньої освіти.  

Завдання до вивчення дисципліни:  

– ознайомлення студентів з різними формами організації освітнього процесу при вивчанні 

хімії в закладах загальної середньої освіти, з формами, видами і методами позакласної 

роботи з хімії, з умовами успішного виконання виховного і розвиваючого навчання; 

– ознайомлення з системою дидактичних вимог, що висуваються до формування змісту 

шкільного курсу хімії;  

– засвоєння структури шкільної хімічної освіти;  

– оволодіння індивідуальними, груповими та масовими формами позакласної роботи з 

хімії; 

– оволодіння практичними вміннями та навичками при виконанні лабораторного 

практикуму з використанням експерименту. 

 

Студенти повинні знати:  

➢ структуру сучасної шкільної хімічної освіти;  

➢ принципи організації та проведення позакласної роботи в закладах загальної середньої 

освіти;  

➢ сучасні форми організації позакласної роботи, а також методи контролю результатів 

навчання хімії. 

Студенти повинні 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 практичні вміння та навички при виконанні лабораторного 

практикуму з використанням експерименту; 

➢ використовувати технічні засоби навчання в освітньому процесі; 

➢ формулювати алгоритми при вирішенні хімічних задач різних типів; 

➢ виховувати на прикладах активне і дбайливе відношення до навколишнього 

середовища; 
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➢ використовувати інноваційні методи та форми позакласної роботи з хімії. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

➢ готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації; 

➢ наполегливість у досягненні мети; 

➢ здатність до критики й самокритики. 

Інструментальні компетенції: 

➢ здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні; 

➢ навички управління інформацією; 

➢ вміння прогнозувати кінцеві результати вивчення хімії у вищих навчальних закладах. 

Професійні компетенції: 

➢ здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом викладача; 

➢ здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми; 

➢ здатність пропонувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного 

аналізу; 

➢ здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти 

складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язковий / 

вибірковий 

ІІІ 

014 Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

ІІ Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 

Змістовий модуль 1. Позакласна робота з хімії в межах варіативної складової 

навчальних планів 

Тема 1. 

Вступ. Мета і 

основні 

завдання 

навчальної 

дисципліни 

Лекція  1-10 Опитування, 

2 год. 

 2-й 

тиждень 

навчання 

Тема 2. 

Факультатив

ні заняття 

Лекція 11-17 Опитування, 

творчі 

завдання,  

6 год 

5 3-й 

тиждень 

навчання 

Тема 3. 

Курси за 

вибором, 

спеціальні 

курси  

Лекція 17-20 Опитування, 

творчі 

завдання,  

6 год 

5 4-й 

тиждень 

навчання 

Тема 4. 

Індивідуальні 

Лекція 7,9,10,21-27 Опитування, 

творчі 

5 

 

5-й 

тиждень 



та групові 

заняття 

завдання,  

6 год  

навчання 

Модуль №1 15  

Контрольна робота 10  

Змістовий модуль 2. Гурткова робота з хімії 

Тема 5. 

Сутність і 

методичні 

особливості 

гурткової 

роботи 

Лекція 10 Опитування,   

4 год. 

5 6-й 

тиждень 

навчання 

Тема 6. 

Ознайомленн

я з 

навчальними 

програмами 

хімічних 

гуртків  

Лекція 28 Опитування, 

творчі 

завдання,  

8 год. 

5 7-й 

тиждень 

навчання 

Тема 7. 

Підготовка та 

проведення 

гурткової 

роботи  

Лекція/семін. 29-30 Опитування, 

творчі 

завдання,  

8 год. 

5 

 

9-й 

тиждень 

навчання 

Змістовний модуль 3. Масова позакласна робота з хімії в школі 

Тема 8. 

Організація 

та 

проведення 

хімічних 

олімпіад 

Лекція 10,31-35 Опитування, 

творчі 

завдання,  

8 год. 

5 11-й 

тиждень 

навчання 

Тема 9. 

Організація 

та 

проведення 

хімічних 

вечорів 

Лекція 7,10,36-40 Опитування, 

творчі 

завдання,  

6 год. 

5 13-й 

тиждень 

навчання 

Тема 10. 

Тиждень 

хімії в школі 

Лекція 7,41-43 Опитування,  

6 год. 

5 15-й 

тиждень 

навчання 

Модуль №2 30/2  

Контрольна робота 10  

Підсумковий контроль (навчальний проект або залік ) 50  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Усні та письмові відповіді – 5 балів 

Самостійна робота – 5 балів  

Контрольна робота – 10 балів 

Навчальний проект, залік – 50 балів 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, 

семінарських, індивідуальних занять і має на меті перевірку знань 

студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх 

підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 

національній шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 



«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються у журналах 

обліку відвідування та успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий 

модуль) проводиться (виставляється) на підставі оцінювання 

результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння 

та засвоєння певного матеріалу (теми), вироблення навичок 

проведення розрахункових робіт, вміння вирішувати конкретні 

ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння публічно чи 

письмово подати певний матеріал. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі захисту 

навчальних проектів або заліку – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності 

творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати власне 

ставлення до певної проблеми тощо. 

Вимоги до 

письмової роботи 

Підсумкова письмова робота виконується у формі письмових 

відповідей на запитання та тестових завдань з вибором правильної 

відповіді. Кількість запитань – 4, кількість тестових завдань – 10. 

Після написання роботи проходить усний захист (за потребою).  

Семінарські 

заняття 

Проводяться в активній формі із застосуванням кейс-методів, 

тренінгів, дискусій та мають на меті систематичну перевірку 

розуміння та ступеня засвоєння теоретичного матеріалу студентом, 

вміння використовувати теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань. Робота на занятті оцінюється в 5 балів.  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання заліку, якщо впродовж семестру 

він виконував самостійну роботу та за змістові модулі набрав 

сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання заліку, якщо впродовж 

семестру він без поважних причин не відвідував лекції, семінарські 

заняття, не виконував самостійну роботу та за змістові модулі набрав 

менше 25 

балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться запис "не 

допущений" і виставляється набрана кількість балів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за заявою, 

погодженою з відповідною кафедрою, одноразове виконання 

студентом додаткових видів робіт з навчальної дисципліни 

(відпрацювання пропущених занять, перескладання змістових 

модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за змістові 

модулі. 

Напередодні заліку викладач подає доповідну декану про недопуск 

студентів академічної групи (груп). Відмітка про недопуск у 

відомості робиться при наявності розпорядження декана. 

7. Політика курсу 

1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 

2. Приймати активну участь в навчальному процесі. 

3. Якісно та своєчасно готуватись до семінарських занять, опрацьовувати запропоновану 

базову та допоміжну літературу. 

4. Не пропускати семінарські заняття, а у випадку пропуску заняття надати документ, що 



пояснює причину пропуску. 

5. В разі невиконання завдання, передбачені бали не сумуються до підсумкової оцінки. 

6. Не відволікатись на сторонні розмови, не вживати їжу та вимкнути звук мобільного 

телефону. 

8. Рекомендована література 

1. Державний стандарт  базової і повної середньої освіти. 

2. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня  

3. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

4. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з хімії, 7-9 класи, 2017. 

5. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти з хімії, 10-11 класи, рівень 

стандарту, 2017. 

6. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти з хімії, 10-11 класи, 

профільний рівень, 2017. 

7. Наумова Ю.М., Позакласна робота з хімії як засіб формування інтересу до хімії, Фастів, 

2011 – 21 с. 

8. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwiAtdiX1vXeAhUipIsKHZhzBn0QFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2F

vseosvita.ua%2Flibrary%2Fformi-i-metodi-organizacii-pozaklasnoi-roboti-z-ucnami-

29763.html&usg=AOvVaw0uuBI-TekVSHcfYnUJ2gTP 

9. Фруктова Я.С., Сучасні форми позакласної роботи з учнями 

10. Грицай Н.Б., Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс: навч. посіб. 

– Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука, 2010 – 164 с. 

11. Факультативні заняття, 

https://pidruchniki.com/1029072435493/pedagogika/fakultativni_zanyattya 

12. Особливості застосування методів навчання на факультативних заняттях,  

http://npu.edu.ua/!e-

book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Moroz%20I.V.%20Zagalna%20metodyka%20navchannya%

20biologii/830.html 

13. Факультативне заняття на його аналіз, http://ru.osvita.ua/school/method/technol/726/ 

14. Саломатнікова О.М., Методичні рекомендації та поради щодо використання 

варіативної складової навчального плану, Херсон, 2012 – с.7-13 
15. Програма факультативу з хімії «Основи побудови та ідентифікація органічних сполук», 9 клас/ 

Шупліна О.О., Черкаси, 2015 – 4 с. 

16. Перелік навчальних програм з хімії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної 

складової навчальних планів у 2018/2019 навчальному році (з урахуванням матеріалів листа 

МОН України №1/9-503 від 20.08.2018 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої 
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