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У шкільному житті вчителів та учнів деколи виникають нестандартні 
ситуації, коли школярі мають зацікавленість у розважальній поїздці. Однак, 
вчитель зобов’язаний формувати інтерес до вивчення свого предмета, у 
даному випадку, хімії та біології. Саме тому, перед поїздкою школярі 
отримали завдання ознайомитись із вченими хіміками та природничниками у 
Європі за маршрутом Дрезден-Париж-Брно. 

Учні ліцею вивчають поглиблено німецьку мову, й пошук інформації 
про відомих у минулому хіміків Дрездена призвів до відкриття імен алхіміків 
та хіміків минулого та сучасних науковців Німеччини. При підготовці 
матеріалу школярі особливу увагу акцентували на науковому вкладі вчених-
хіміків. Значення таких учнівських робіт велике: учні починають з повагою 
ставитись до наукових пошуків, а саме, у галузі хімії. Наприклад, дослідження 
Клеменса Вінклера призвели до відкриття хімічного елемента Германію, що 
підтвердило правильність періодичної системи та концепції періодичності в 
цілому. Дослідження Теодора Іероніма Ріхтера разом з Фердинандом Райхом 
завершились відкриттям елемента Індію. Сучасні хіміки Дрездена, які 
працюють на факультеті хімії та харчової хімії Дрезденського технологічного 
університету та інституту хімічної фізики твердих тіл товариства Макса 
Планка, займаються фундаментальними дослідженнями в галузі хімії. 

У Парижі учні, окрім Діснейленду, Лувру, екскурсії по місту, пригадали, 
що робили проєкт з подібної теми, де вивчали життєвий та науковий шлях Марії 
Складовської-Кюрі. Ця тема має продовження. У жовтні 2019 року в Україні 
розпочала роботу пересувна виставка “Марія Складовська-Кюрі – надзвичайна 
жінка”. Школярі ліцею з інтересом відвідали цю виставку, поглибили свої 
знання про єдину жінку-науковця, двічі лауреата Нобелевської премії. 

У Брно ми з учнями із задоволенням поспілкувалися на природничі 
темі: “Грегор Мендель – вчений на горошиніˮ та біосферний заповідник 
Палава. Отримана на місці перебування інформація, надала можливість 
належним чином оцінити значення наукових досліджень Грегора Менделя, 
який приблизно 8 років схрещував гібриди 30 тисяч рослин. У XX столітті 
закони Менделя переросли в галузь біоінформатики та еволюційної генетики. 
А XXI століття називають століттям Менделя. Біосферний заповідник Палава 
під охороною ЮНЕСКО є різноплановою площадкою для проведення 
експериментальних природничих досліджень. 

Висновок: Для формування стійкого інтересу до вивчення хімії, інших 
природничих наук вчителі можуть використовувати нестандартні ситуації у 
шкільному житті. Це можуть бути як конференції, квести, так і поїздки, як по 
Україні, так і за кордон. Зацікавити учнів пошуками інформації про науковців-
хіміків найпростіше тоді, коли вони самі знаходяться на місці подій. 

Опрацювавши певний обсяг інформації, школярі розуміють значення 
наукових досліджень для суспільного прогресу. Використовуючи різні підходи 
до формування інтересу до вивчення хімії, вчителю важливо знати, що 
нестандартні підходи до цього питання дають, як правило, найкращий та 
найстійкіший результат. 

  


