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Особливості викладання  хімії у загальноосвітніх навчальних закладах  

у 2016/2017 навчальному році 

 

У минулому навчальному році почалося викладання хімії за новим  Державним 

стандартом, затвердженим Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2011р. № 1392, 

який ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 

підходів, реалізованих в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

При цьому особистісно-орієнтовний підхід до навчання забезпечує розвиток 

академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.   

Нова програма з хімії,  Затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України, наказ від 06.062012р.  № 664 «Про затвердження навчальних програм для 

загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня» зі змінами, затвердженими наказом 

МОН України від 29.05.2015 № 585 реалізує змістові лінії хімічного компонента освітньої 

галузі «Природознавство»: хімічний елемент, речовина, хімічна реакція, методи наукового 

пізнання в хімії, хімія в житті суспільства.  

В основній школі надається мінімальна за обсягом, але функціонально цілісна 

система знань з основ хімічної науки, достатня для подальшої освіти і самоосвіти учнів.  

Зміст програми структуровано на основі фундаментальних наукових ідей хімії, з 

урахуванням вікових особливостей учнів і часу, відведеного на вивчення предмета. 

Шкільний курс хімії побудовано за концентричним принципом. На першому концентрі (в 

основній школі) вивчається   мінімальний за обсягом, але функціонально цілісний базовий 

курс хімії, достатній для подальшої освіти і самоосвіти учнів. У зв’язку з цим ставляться 

такі завдання навчання хімії в основній школі:  

- опанувати наукову хімічну термінологію, науковий зміст основних хімічних 

понять, законів; 

- формувати уявлення про методи хімічної науки; 

- розкрити роль хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ; 

значення хімії в житті людини; 

- сприяти застосуванню хімічних знань на практиці; 

- формувати ключові компетентності учня, його екологічну культуру, навички 

безпечного поводження з речовинами; 

- розвивати здатність до самоосвіти; 



- розвивати експериментальні уміння;  

- виробляти критичне ставлення до інформації хімічного характеру; 

- створити підґрунтя для подальшого навчання хімії у старшій школі. 

 

Особливості викладання хімії у 8 класі  

У 8 класі змінено зміст викладання навчального матеріалу порівняно з 

попередньою програмою. На початок винесено теоретичний матеріал про періодичний 

закон, будову атома, хімічний зв’язок і будову речовин. Вивчення будови атома дає змогу 

пояснити причину явища періодичності зміни властивостей хімічних елементів і їхніх 

сполук, розкрити на вищому теоретичному рівні поняття валентності елементів у хімічних 

сполуках, з’ясувати електронну природу ковалентного та йонного хімічних зв’язків, 

розглянути поняття про ступінь окиснення та ознайомити з правилами його визначення у 

сполуках. Така послідовність має сприяти більш усвідомленому складанню учнями 

хімічних формул сполук, прогнозуванню їхніх властивостей. 

У наступній темі «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» 

формується поняття про кількість речовини та одиницю її вимірювання – моль. Учні 

вчаться обчислювати молярну масу, молярний об’єм газів, відносну густину газів. 

Абстрактні поняття про атоми і молекули набувають реальних кількісних характеристик. 

Засвоєння знань з теми допоможе учням зрозуміти кількісні відношення між речовинами у 

хімічних реакціях (добирання коефіцієнтів) і полегшити кількісні розрахунки за 

хімічними рівняннями.  

Далі вивчається тема «Основні класи неорганічних сполук», яка має переважно 

фактологічний характер. Така послідовність тем вивчення неорганічних речовин набуває 

теоретичного підґрунтя, яке складається з періодичного закону, будови речовин, 

кількісних відношень. Хімічний склад і властивості речовин логічно пов’язуються з 

розміщенням хімічних елементів у періодичній системі, а в практичній частині програми є 

змога поступово перейти від простих до складніших хімічних реакцій і розрахункових 

задач. Для виконання компетентнісних завдань доцільно використати навички роботи із 

програмою «Freemind», яку учні опановують на уроках інформатики. Ця програма дає 

змогу створювати «карти знань» за будь-якою темою та допомагає учням використати 

можливості створювання власної траєкторії опанування матеріалу, сприяє розвитку 

ключових та предметних компетентностей учня.    

Оцінювання учнів. 

Головна мета навчання хімії в середній школі полягає в розвитку особистості учнів 

засобами хімії  як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них предметної 



компетентності на основі хімічних знань, наукового світогляду й відповідного стилю 

мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих 

здібностей і схильності до креативного мислення.  

Тому складовими навчальних досягнень учнів з курсу хімії є не лише володіння 

навчальним матеріалом у межах вимог навчальної програми і здатність його 

відтворювати, а й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та 

застосовувати в стандартних i нестандартних ситуаціях, мати власні оцінні судження. 

Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів і підбиття підсумків, а 

стимулювання покращення якості досягнень учнів, ефективний засіб зворотного зв’язку 

щодо ступеня власних досягнень і як засіб самооцінювання. 

Відтак оцінюванню підлягає: 

- рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного чи 

письмового опитування, тестування; 

- рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного 

типу (розрахункових, експериментальних, якісних); 

- рівень володіння узагальненими експериментальними уміннями та навичками, що їх 

можна виявити під час виконання лабораторних та практичних робот, а також під час 

виконання домашнього експерименту. 

Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на розсуд учителя з 

урахуванням оцінювання навчальної діяльності школярів, а саме: уміння учнів працювати 

самостійно з навчальним матеріалом, а також у парах або групах під час розв’язання 

навчальних проблем. Ці аспекти навчальної діяльності є дуже важливими для розвитку 

ключових компетентностей  школярів.  

Під час оцінювання групової роботи перевага надається вмінню розподіляти  роботу 

між учасниками й дотримуватися демократичного стилю спілкування, який полягає в 

доброзичливому ставленні до однокласників, уникненні авторитарних проявів, умінні 

тактовно допомогти іншому тощо. 

Оцінювання рівня оволодіння учнями певною сукупністю умінь, які в цілому 

складають узагальнене експериментальне вміння здійснюється за результатами виконання 

практичних робот. При цьому необхідно враховувати вміння учня: 

a) уміння планувати експеримент, тобто формулювати його мету, складати план 

досліду й визначати найкращі умови для його проведення;б 

в) уміння спостерігати, визначати мету й об’єкт спостереження, встановлювати 

характерні ознаки перебігу хімічних явищ і процесів, виділяти їхні суттєві ознаки; 



ґ) уміння обробляти результати експерименту, готувати звіт про проведену роботу, 

записувати хід експерименту, а також стисло і грамотно спостереження за ходом 

експерименту; 

д) уміння інтерпретувати результати експерименту, описувати спостережувані явища й 

процеси, застосовуючи хімічну термінологію, подавати результати у вигляді формул і 

рівнянь, , робити висновки про проведене дослідження на основі поставленої мети. 

Обов’язковим при оцiнюваннi для всiх рiвнiв є врахування дотримання учнями правил 

безпеки життєдіяльності пiд час виконання лабораторних та практичних робіт.  

Оскільки виконання дослідницької  роботи передбачає інтегровану, творчу діяльність 

учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за консультативної допомоги 

вчителя, то найвищої оцінки за такі види роботи може заслуговувати учень, що не лише 

виявляє знання, а й демонструє здатність і досвід ефективного застосування цих знань у 

запропонованій йому штучній ситуації. Оцінювання такого виду діяльності здійснюється 

індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання. У зв’язку з цим оцінки за 

навчальні проекти і творчі роботи виконують накопичувальну функцію, можуть 

фіксуватися в портфоліо і враховуються при виведенні тематичної оцінки. 

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних 

досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому 

оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали 

відповідно до цих критеріїв.  

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й 

організаційних форм навчання, як тих, що вже міцно закріпилися в шкільній практиці 

(проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри тощо), так і нових, зокрема 

інтерактивних методів, інформаційних технологій та комп’ютеризації процесу 

навчання. 

Додаткові матеріали для вчителя хімії, опис нових технологій навчання можна 

відшукати на сторінках фахових видань. Окрім цього, багато інформації можна отримати 

за допомогою електронних ресурсів. Наприклад: 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/ 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8

F_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/7klas/ 

http://www.teacherjournal.com.ua/multimedjnij-urok/5032-xmya-7-klas-tema-

qvstupq.html 



http://naurok.in.ua/load/khimija/7_klas/44 

http://metoduchka.com/category/tochni-nauky/himija/7-klas-himija/ 

https://sites.google.com/site/himiauskoli/rozrobki-urokiv 

http://schoolchem.ho.ua/Lessons.htm 

http://metodportal.com/taxonomy/term/36 

http://www.ftchemistry.dsmu.edu.ua 

http://www.liveinternet.ru/profile.php?journalid=4468435&all_a=1 

http://chemistry-chemists.com 

http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/ru  

http://chemistry-chemists.com/ 

 

 Література: 

1. Закон України «Про загальну середню освіту» 

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) 

3.  «Хімія 7–9 класи». Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585) 

 

http://naurok.in.ua/load/khimija/7_klas/44
http://www.ftchemistry.dsmu.edu.ua/
http://www.liveinternet.ru/profile.php?journalid=4468435&all_a=1
http://chemistry-chemists.com/
http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/ru
http://chemistry-chemists.com/

