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ХІМІЧНИЙ КОЛОКВІУМ ЯК СКЛАДОВА 
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД

УДК 37.11.33

Питання підготовки учнів до інтелектуальних 
змагань, зокрема олімпіад, завжди є актуальним. Ре-
зультати, які демонструють учні на Всеукраїнському 
та міжнародному рівнях, мають багатовекторний на-
прям, а саме: саморозвиток, самореалізація та само-
ствердження учня; імідж учителя; рейтинг навчально-
му закладу; престиж міста, району, області, держави. 
Недарма про обдарованих дітей говорять – наша гор-
дість, інтелектуальний потенціал держави. 

З кожним роком кількість проблем, пов’язаних з 
підготовкою учнів до різних етапів хімічної олімпі-
ади, зростає. Визначимо основні з них. Перша про-
блема – це зниження професіоналізму вчительських 
кадрів. Учителі, працюючи в старшій ланці середньої 
освіти за програмою рівня стандарт, втрачають досвід 
розв’язку ускладнених якісних та кількісних задач. 
Часто у сільських ЗНЗ хімію читають нефахівці в цій 
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сфері або фахівці, які паралельно викладають ще 4–5 
навчальних предметів. Друга проблема – це низький 
рівень матеріально-технічної бази хімічного кабінету. 
До того ж, слабка реалізація повноцінного етапу хі-
мічного олімпіади ускладнюється, а умови її реаліза-
ції погіршуються. 

Учитель може передбачити напрям та складність за-
вдань теоретичного туру, проаналізувавши рекомендації 
з підготовки до Всеукраїнської олімпіади з хімії [4; 5]  
і опрацювавши з учнями завдання попередніх років. 
Підготовка учнів до практичного туру (хімічного екс-
перименту) потребує неабияких зусиль як від учителя, 
так і від матеріально-технічної бази закладу. 

Хімічні лабораторії ВНЗ, на базі яких відбувають-
ся практичні тури олімпіади з хімії, завжди відрізня-
тися специфічністю. Газові пальники, сучасні про-
мивалки, аналітичні рівноваги, бюретки та піпетки 
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Мора виводять дітей із психологічної рівноваги через 
невміння працювати з цими приладами. Наслідками 
цього стають низькі бали за практичний тур, неодно-
разове порушення учнями безпеки життєдіяльності та 
побитий недешевий хімічний посуд. 

З метою розв’язання зазначених проблем, до склад-
ників системи підготовки учнів Сумської області до 
хімічних олімпіад (описано в матеріалах Міжнародної 
конференції 26–30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР 
Крим, С. 239–243) [1] було введено хімічний колоквіум. 

За словником іншомовних понять Мельничука 
поняття «коло́квіум» походить від латин. Сolloquium –  
розмова, співбесіда. У науковій літературі це понят-
тя має дещо інші визначення. Колоквіум – це одна з 
форм навчання; вид іспиту; збори, на яких заслухову-
ють та обговорюють наукові доповіді [6]. 

Часто колоквіум є традиційною формою навчання 
студентів, але останнім часом його використовують і 
для учнів ЗНЗ. У м. Ужгород на базі Закарпатського 
обласного центру науково-технічної творчості учнів-
ської молоді традиційно проводиться Всеукраїнський 
колоквіум учнів старших класів «Космос. Людина. 
Духовність». Цей колоквіум триває три дні та передба-
чає проходження учасниками різнопрофільного тесту-
вання і представлення власних наукових проектів [3].

Хімічний колоквіум – це форма навчання, метою 
якої є виявлення знань учнів та підвищення їхнього 
досвіду за результатами невимушеної бесіди з науко-
во-педагогічними працівниками кафедри хімії та ме-
тодики навчання хімії Сумського державного педаго-
гічного університету імені А. С. Макаренка з майбут-
німи учасниками ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії. Зміст колоквіуму присвячено обго-
воренню конкретної теми або розділу, щоб зрозуміти 
правильність його розуміння учнями та уникнути не-
порозумінь з важливих питань. У нашому ж випадку 
відбувається не лише обговорення, а й відпрацювання 
експериментальних умінь та навичок. 

До участі в хімічному колоквіумі запрошують 
учні Сумської області, які стали переможцями ІІ ета-
пу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, згід-
но з рейтингом учасників ІІІ етапу олімпіади. У 2015 
та 2016 рр. їх було відповідно 75 та 52 (зменшення 
кількості учнів було пов’язано з карантином). Таким 
чином, хімічний колоквіум у Сумській області є од-
нією з більш кількісних форм навчальної діяльності з 
обдарованими учнями з підготовки до ІІІ етапу Всеу-
країнської учнівської олімпіади з хімії. Організація та 
проведення цього заходу потребує часу для підготов-
ки і чіткого алгоритму дій з боку організаторів. 

Організатором такої форми навчання є Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(СОІППО). Базою проведення є кафедра хімії та мето-
дики навчання хімії природничо-географічного факуль-
тету Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. Відповідальними за його організа-
цію та проведення є обласний методист хімії СОІППО та 
завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії ВНЗ. 

Організаційний етап передбачає наступні кроки

1. Збір заявок від методистів районних (міських) 
відділів (управлінь) освіти щодо участі в хімічно-
му колоквіумі, які оформляють за зразком заявки на 
ІІІ етапу олімпіади. На їх основі компонують групи 
учнів з 8 до 11 класів. 

2. Підбір певних завдань (теорія, розрахункові зада-
чі, експериментальні роботи), оскільки хімічний колок- 
віум складається з теоретичних та практичних занять. 

3. Узгодження зі завідувачем кафедри та завід-
увачами лабораторіями змісту експериментальної  
діяльності, дати і часу проведення заходу, аудиторно-
го фонду, складу задіяних науково-педагогічних пра-
цівників та лаборантів. 

4. Підготовка експериментальних робіт та відпра-
цювання методики їх проведення з урахуванням віко-
вих особливостей учнів. 

5. Розробка «робочого зошиту» зі завданнями для 
всіх класів і кожного учня.

6. Складання розпису навчальних та експеримен-
тальних занять для учасників та науково-педагогіч-
них працівників. 

Етап проведення колоквіуму з хімії
1. Заїзд та реєстрація учасників.
2. Відкриття хімічного колоквіуму. Виступ керів-

ництва, приймаючого факультету. Розв’язання органі-
заційних питань. 

3. Проведення занять згідно з розписом. 
Хімічний колоквіум розраховано за часом на три 

пари: одна теоретична та дві практичні (розв’язок 
розрахункових задач та виконання експериментально-
го завдання), зміст яких спрямовано на відпрацюван-
ня певних тем. Наприклад, 8 клас – «Газові закони»;  
9 клас – «Хімічна кінетика. Хімічна рівновага»; 10 клас –  
«Властивості розчинів електролітів. Гідроліз. Елек-
троліз. Добуток розчинності»; 11 клас – «Карбонові 
кислоти і їх похідні (амінокислоти, естери, жири)». 
Перед початком експериментальних робіт нау- 
ково-педагогічний працівник обов’язково проводить 
інструктаж щодо безпеки життєдіяльності, а також 
роз’яснює технологію виконання завдань. 

До проведення занять залучаються вісім науково-
педагогічних працівників (окремо на теорію та прак-
тику) та чотири лаборанти кафедри. 

Наведемо приклад завдань з практичної частини 
робочого зошиту для учнів 11 класу [2]. 

Завдання № 1
Запишіть рівняння реакцій, що відповідають за-

значеним схемам перетворення. Дайте назву вихід-
ним речовинам і продуктам реакцій.

. 

Завдання № 2
Отримайте пропанову кислоту з бромоетану (бро-

моетан → пропанова кислота). 
Завдання № 3
Визначте будову речовини, молекулярна формула 

якої C5H11O2N, якщо відомо, що вона розчиняєть-
ся в кислотах і лугах, з етиловим спиртом утворює  
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речовину складу C7H15O2N, а при нагріванні виділяє 
амоніак та перетворюється на сполуку, при окисленні 
якої утворюється ацетон та щавлева кислота. 

Дослід 5. Виділення жирних кислот з мила.
Методика експерименту

1. Помістіть у пробірку 20–25 г мила та додайте 
в нього 10 крапель води. Упродовж 1–2 хв старанно 
збовтуйте вміст пробірки до отримання концентрова-
ного розчину мила. Для кращого розчинення мила у 
воді, пробірку потрібно трохи нагріти над полум’ям 
запальника та дати розчину охолонути.

2. У чисту суху пробірку помістіть 5 крапель отри-
маного розчину мила та додайте 1 краплю 2Н розчину 
сульфатної кислоти, після чого нагрівайте розчин де-
кілька секунд. Ознака проходження реакції: спливає 
білий маслянистий шар вільних жирних кислот, вод-
ний розчин освітлюється.

Запишіть рівняння реакцій та зробіть висновок. 
Після завершення занять учні збираються разом 

в аудиторії, де отримують настанови з організації ІІІ 
етапу олімпіади, а також заповнюють анкету зворот-
ного зв’язку та побажань на перспективу. 

Цінність хімічного колоквіуму полягає в тому, що 
між учнями та науково-педагогічними працівника-
ми виникає активний діалог з обміну думками. Учні 
також адаптуються до умов і можливостей хімічних 
лабораторій ВНЗ, навчаються користуватися сучас-
ним хімічним обладнанням, удосконалюють пред-
метні компетенції щодо виконання експерименту і 
розв’язання кількісних та якісних задач. Звісно один 
колоквіум на рік не дасть вагомих результатів, проте 
члени журі, які оцінювали хімічний експеримент під 
час ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади, відзначили по-
зитивні зміни у поведінці старшокласників. Вони були 
більш спокійними, впевнено поводилися з хімічним 
обладнанням лабораторії, чітко орієнтувалися в межах 
робочого місця, менше порушували правила безпеки. 

Сьогодні хімічний колоквіум є одноденним захо-
дом, оскільки збільшення тривалості його проведен-
ня потребує залучення значних додаткових коштів (на 
поселення, харчування, придбання реактивів за збіль-
шення кількості експериментальних робіт, оплату на-
уково-педагогічним працівникам, лаборантам тощо). 
Не менш важливим є той факт, що такий захід облас-
ного рівня відбувається під час навчального процесу. 

Дворічний досвід організації та проведення тако-
го колоквіуму показав, що ця форма навчання є кро-
піткою, але ефективною щодо підготовки учнів до 
олімпіад з хімії. Позитивну динаміку результативнос-
ті хімічного колоквіуму можна простежити за успіш-
ністю виконання експериментальної складової прак-
тичного туру ІІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади з 
хімії у порівнянні за 2013–2016 рр. (рис. 1).

Діаграма на рис. 1 не містить результати за 8 клас, 
тому що хімічні лабораторії Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка не 
розраховані на одночасне виконання експерименту 
такою кількістю дітей. Таким чином, практичний тур 

для них відбувається зі залученням уявного, демон-
страційного або відеоексперименту, що не дає можли-
вості об’єктивно оцінювати експериментальну скла-
дову предметних компетенцій.

Отже, система підготовки учнів Сумської області 
до Всеукраїнської олімпіади з хімії поповнилася ще од-
нією ефективною формою навчання – хімічним коло-
квіумом. Позитивний досвід його організації та прове-
дення показує, що учнівську зацікавленість предметом 
потрібно підсилювати ґрунтовними науковими знання-
ми та експериментальними дослідами. Це зумовлює 
підвищення якості хімічних знань в учнів, а також до-
помагає осягнути значущість хімії, як науки в цілому.
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Рис.1. Відсоток виконання експериментальної складової 
практичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 

з хімії за 2013–2016 рр.


