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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа 66 страниц, 15 рисунков, 8 таблиц, 37 источников 

использованной литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХИМИЯ, УРОК, ФАКУЛЬТАТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ШКОЛА. 

Цель работы: выявление методических особенностей подготовки, 

организации и проведения уроков, факультативных занятий, научных проектов 

для школьников. 

В результате проведенной работы были разработаны факультативные 

занятия: «Ядовитые животные» для учащихся 10 класса в рамках 

факультативных занятий по теме «Удивительный мир органических веществ» 

для учащихся 10 (11) классов и «Химическая защита у животных» для 

учащихся 9 класса – при проведении факультативного курса «Продолжаем 

открывать тайны вещества», при изучении раздела «Введение в химию живого 

– органическую химию». 

Разработана и проведена научно-исследовательской работа по теме 

«Изучение влияния рH среды на примере растительных пигментов» с 

учащимися 8 «Б» класса средней школы №6 г. Солигорска. Цель работы – 

исследование свойств синтетических индикаторов и природных индикаторов,  

полученных из соков и отваров цветов, овощей, ягод и  изучение характера 

среды с их помощью. Предмет исследования: природные растения, обладающие 

свойствами индикаторов. Объект исследования: растворы природных  

индикаторов. Методы исследования: изучение научно-популярной литературы, 

эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ полученных результатов. 

Защита работы проходила на базе школы 22 сентября 2018 года. 

Учащиеся защищали работу втроем, разделив выступление на равные  части. 

По итогам школьной научно-практической конференции 2018 года средней 

школы №6 г. Солигорска  учащиеся Асулян Лиана, Бернацкая Дарья и 

Дубровина Ирина были награждены дипломами 3 степени. 

Проведенная работа показала, что  эффективными способами 

формирования интереса учащихся к изучению химии, являются 

факультативные занятия и проведение научно-исследовательской деятельности 

школьниками. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 66 старонак, 15 малюнкаў, 8 табліц, 37 крыніц 

выкарыстанай літаратуры. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ХІМІЯ, УРОК, ФАКУЛЬТАТЫЎНЫ ЗАНЯТАК, 

ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ШКОЛА. 

Мэта работы: выяўленне метадычных асаблівасцяў падрыхтоўкі, 

арганізацыі і правядзення ўрокаў, факультатыўных заняткаў, навуковых 

праектаў для школьнікаў. 

У выніку праведзенай работы былі распрацаваны факультатыўныя 

заняткі: "Ядавітыя жывёлы" для вучняў 10 класа ў рамках факультатыўных 

заняткаў па тэме "Дзіўны свет арганічных рэчываў" для вучняў 10 (11) класаў і 

"Хімічная абарона ў жывёл" для вучняў 9 класа – пры правядзенні 

факультатыўнага курса "Працягваем адкрываць таямніцы рэчыва", пры 

вывучэнні раздзела "Уводзіны ў хімію жывога – арганічную хімію". 

Распрацавана і праведзена навукова-даследчай работа па тэме 

«Вывучэнне ўплыву рН серады  на прыкладзе раслінных пігментаў» з 

навучэнцамі 8 «Б» класа сярэдняй школы №6 г.Салігорска. Мэта работы –

даследаванне ўласцівасцяў сінтэтычных індыкатараў і прыродных індыкатараў, 

атрыманых з сокаў і адвараў кветак, гародніны, ягад і вывучэнне характару 

асяроддзя з іх дапамогай. Прадмет даследавання: прыродныя расліны, якія 

валодаюць ўласцівасцямі індыкатараў. Аб'ект даследаванні: растворы 

прыродных індыкатараў. Метады даследавання: вывучэнне навукова-

папулярнай літаратуры, эксперымент, назіранне, параўнанне, аналіз атрыманых 

вынікаў. 

Абарона работы праходзіла на базе школы 22 верасня 2018 года. Вучні 

абаранялі працу ўтрох, падзяліўшы выступ на роўныя часткі. Па выніках 

школьнай навукова-практычнай канферэнцыі 2018 года сярэдняй школы №6    

г. Салігорска навучэнцы Асулян Ліяна, Бернацкая Дар'я і Дубровіна Ірына былі 

ўзнагароджаны дыпломамі 3 ступені. 

Праведзеная работа паказала, што эфектыўнымі спосабамі фарміравання 

цікавасці навучэнцаў да вывучэння хіміі, з'яўляюцца факультатыўныя заняткі і 

правядзенне навукова-даследчай дзейнасці школьнікамі. 
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THE ABSTRACT 

 

Thesis 66 pages, 15 pictures, 8 tables, 37sources. 

 KEYWORDS: CHEMISTRY, LESSON, OPTIONAL LESSON, RESEARCH 

ACTIVITIES, SCOOL. 

The aim is revealing methodical features in the preparation, organization and 

conducting a lesson, optional lessons, science projects for students. 

The optional lessons had been worked out as a result.   ‘Poisonous animals’ is 

for students of 10th form within   optional lessons on the topic ‘Wonderful world of 

organic matters’ for students of 10th (11th) forms. ‘Chemical protection in animals’ 

is for students of 9th form during the elective course ‘Continue to discover secret 

substances’ when the section ‘Introduction to living chemistry - the organic 

chemistry’ is studied. 

The research work ‘Studying the effect of pH range on the example of floral 

pigments’ has been developed and  conducted  with  the students of 8’B’ form of 

secondary school №6  of Soligorsk. The aim of the work is researching   into 

properties of synthetic and natural indicators derived from  juices and flower 

decoctions, vegetables, berries and studying the nature of the environment with them. 

The subject of research is natural plants possessed properties of indicators. The object 

of research is natural indicators solutions. Methods of research are studying of 

popular science literature, experiment, observation, comparison, data analysis. 

The project protection had based on the school 22 September, 2018. Three 

students divided the project into equal parts and then   protected it. According to the 

results of scientific practical conference of 2018 at  school №6  of Soligorsk. Asulyan 

Liana, Bernatskaya Darya and Dubrovina Irina were awarded the 3rd degree 

diplomas. 

The work carried out showed that optional lessons and research activities are 

the effective ways of formation student's interest in studying chemistry. 

 

 


