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ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ НЕ ЛИШЕ НА УРОЦІ 

Пухка О.В., вчитель хімії 

Середня загальноосвітня школа № 96 МЖК-1 Львівської міської ради 

 

Скажи мені – і я забуду,  

покажи мені – і я запам’ятаю,  

дай мені зробити – і я зрозумію. 

Конфуцій 

 

Метою хімічної освіти в загальноосвітній школі є здобуття учнями 

мінімуму хімічних знань. Проте свідоме засвоєння цих знань можливе лише за 

умови поєднання теорії з практикою, яка підкріплена експериментами. 

Шкільний хімічний експеримент має чотири основні види: 

– демонстраційний експеримент; 

– лабораторні досліди; 

– практичні роботи; 

– домашній експеримент.  

Дуже доцільним є включення домашнього експерименту до змісту 

підручників хімії середньої школи, починаючи вже з 7-го класу. Він доповнює 

і збагачує використання традиційних видів хімічного експерименту, сприяє 

формуванню як предметних, так і ключових компетентностей учнів, 

природничо-наукової грамотності. 

Відомо, що хімічний експеримент виконує різні дидактичні функції, 

використовується в різних формах і поєднується з різними методами і 

засобами навчання. Він являє собою систему, в якій діє принцип поступового 

підвищення самостійності учнів: від демонстрації явищ через проведення 

лабораторних дослідів під керівництвом учителя до самостійної роботи під час 

виконання практичних робіт і розв’язку експериментальних задач, домашнього 

експерименту. 

Щоб підвищити інтерес учнів до вивчення хімії, що виходить за межі 

шкільної програми, я використовую хімічний експеримент у позакласній 

роботі. Це розширює і поглиблює знання отримані на уроці, сприяє 

наближенню навчального і виховного процесу до життя, формує в них навички 

і вміння, бажання приймати участь у такій роботі. Експеримент, який учні 

здійснюють самостійно найбільш повно задовільняє їхню потребу в хімічній 

творчості. Такими цікавими заходами, проведеними мною, є інтелектуальна 

гра “Щасливий випадок” у 8 класі, “Вечір цікавих дослідів” для учнів 5-6 та 7-

8 класів, де хімічний експеримент демонстрували учні 10-11 класів. Як 

продовження позаурочного експерименту учні 9 та 11 класів взяли участь в 

міському проєкті “Наукові пікніки”, який відбувся 29 вересня 2019 року. Це 

було продовження домашнього експерименту з використанням речовин, що 

застосовуються у побуті, медицині, харчуванні. Діти з задоволенням, 

самостійно виконували ці досліди та пояснювали їх для зовсім незнайомих 

глядачів.  

Така практична робота учнів, а не механічне запам’ятовування суми 

знань дозволяє пізнавати, розуміти і пояснювати світ. 


