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Вивчення хімії спрямоване на формування в учнів засобами 

навчального предмета системи знань про речовини, створення уявлення про 
природночо-наукову картину світу, хімічної культури як складника загальної 
культури, екологічного стилю мислення і поведінки, інтелектуального 
розвитку, виховання громадянина демократичного суспільства. Виконання цих 
завдань можна досягти формуванням засобами навчального предмета 
ключових і предметних компетентностей [1]. 

Метою нашої роботи було визначення та аналіз структури хімічної 
компетентності при вивченні практичної частини курсу хімії у старшій школі. 
Програма з хімії для 10-11 класів є вищим концентром вивчення хімії та 
базується на знаннях і компетентностях, набутих на уроках в основній школі. 
Оскільки хімія – експериментально-теоретична наука, важливе місце належить 
хімічному експерименту як основному методу пізнання, що має навчальну, 
виховну, розвивальну і стимулювальну функції. У навчальному процесі 
особливе місце займають практичні роботи, які є джерелом нових знань і 
засобом формування в учнів практичних умінь та навичок [2]. 

Курс хімії на рівні стандарту передбачає виконання у 10 класі 
практичної роботи “Розв’язування експериментальних задач з теми 
“Оксигеновмісні органічні сполуки”, в 11 класі – дві практичні роботи: 
“Дослідження якісного складу солей”, “Генетичні зв’язки між неорганічними 
речовинами”. На уроках-практичних роботах особливо ефективно формуються 
предметні компетентності учнів, а саме: знаннєвий компонент, що відображає 
хімічне мислення учня за схемою: склад і структура речовин (гліцерол, етанол, 
оцтова кислота, лимонна кислота, глюкоза, крохмаль, ацетат натрію – 10 кл.), 
(оксиди, кислоти, основи, солі, катіони, аніони – 11 кл.) – їх фізичні і хімічні 
властивості – знаходження в природі і добування – застосування – вплив на 
людину і навколишнє середовище. Діяльнісний компонент формує хімічну 
грамотність: вміння записувати хімічні формули і рівняння, розуміти їх суть, 

ознаки та умови проведення реакцій; вміння знаходити необхідну інформацію 
та використовувати її; вміння поводитися з хімічними речовинами, 
дотримуватись правил техніки безпеки; вміння прогнозувати і здійснювати 
перетворення хімічних речовин. Ціннісний компонент розкриває хімічну 
відповідальність: усвідомлення значення хімічних речовин у життєдіяльності 
людини та існуванні довкілля, бережливе ставлення до природи та власного 
здоров’я.  
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