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Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  

7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. 

Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/GDh9gC). 

8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, 

затверджена наказом МОН України від 17.07.2015 № 983. Програму 

розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (https://goo.gl/GDh9gC). 

10 – 11 класи:  

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. 

Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 

1407). Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/fwh2BR); 

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. 

Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 

1407). Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

(https://goo.gl/fwh2BR). 

Програми позбавлені поурочного поділу. Вчитель може самостійно 

розподіляти навчальні години і визначати послідовність розкриття 

навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась 

логіка його викладу.  

Варіативна складова навчальних планів до типових освітніх програм 

може використовуватись на підсилення предметів інваріантної складової. У 

такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної 

програми здійснюється вчителем самостійно і фіксується у календарно-

тематичному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи 

його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного 
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журналу, відведених для навчального предмета, на підсилення якого 

використано зазначені години. 

Одним із шляхів диференціації та індивідуалізації навчання є 

впровадження в шкільну практику системи курсів за вибором та 

факультативів, які реалізуються за рахунок варіативного компонента змісту 

освіти і доповнюють та поглиблюють зміст навчального предмета.  

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть 

використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України або 

схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної літератури 

постійно оновлюється, його розміщено за посиланням https://goo.gl/TnGiJX  

Починаючи з 2019/2020 навчального року, навчання хімії в 11 

класі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за новими, 

розробленими на компетентнісних засадах, навчальними програмами, які 

відповідають Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Навчальні програми містять перелік очікуваних результатів навчання 

– це орієнтир вчителя на досягнення мети освітнього процесу на 

відповідному змісті зазначених тем програми. Така структура навчальної 

програми полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу 

виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, 

поточного й тематичного оцінювання. 

Отже, основним завданням кожного уроку має стати досягнення 

певного результату навчання, тобто набуття, формування чи розвиток учнем 

визначених навчальною програмою умінь, навичок, ставлень, цінностей, 

зазначених у відповідному структурному складнику програми. А відтак 

мають змінитися підходи до конструювання і проведення навчальних занять. 

Від трансляції готових знань учитель має перейти до методик, які дозволять 

учням самостійно добувати знання у ході навчальної діяльності; формувати 

уміння їх застосовувати у різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї або 

нові знання; висловлювати власну точку зору щодо певних процесів чи явищ 

тощо. 

Звертаємо увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.06.2018 № 696 затверджено програми (https://cutt.ly/TtEFPO), за якими 

починаючи з 2020 року буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

Календарно-тематичне планування – це розподіл у часі окремих 

уроків із врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну 

тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу 
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занять. Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з 

навчальною програмою та вимогами Державних освітніх стандартів. У разі 

викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне 

планування для класів паралелі. 

Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є критерієм 

професіоналізму вчителя. Тому у плані вчитель визначає послідовність 

вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує систему уроків 

навчання, повторення, закріплення і форми контролю. Перед складанням 

календарно-тематичного планування вчителю необхідно ознайомитися з 

«Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення у 

загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової 

навчального плану» МОН. Календарно-тематичне планування навчального 

матеріалу вчителі можуть друкувати на окремих аркушах формату А4 або 

здійснювати безпосередньо у текстах навчальних програм за умови 

відповідності структури і форми тексту, таблиці програми зазначеним 

вимогам та за умови придбання програми за власний кошт (не бібліотечної). 

Вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з календарно-

тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним 

програмам і оформлені згідно викладених вимог. 

Основними видами оцінювання є поточне і підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне). Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних 

оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) 

роботи. З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, як 

мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою 

у змісті певної теми. Для оцінювання використовуються орієнтовні вимоги 

до оцінювання, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.08.2013 № 1222. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі 

тематичного. У разі відсутності оцінки за одну або декілька тем, що 

вивчались упродовж семестра, семестрова оцінка може бути нижча 

середнього арифметичного наявних тематичних оцінок. При виставленні 

оцінки за семестр ураховуються складність і значущість окремих тем для 

формування предметної компетентності, динаміка навчальних досягнень 

учнів. 

Відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і 

перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін (лист МОН 

України №1/9 – 529 від 27.12.2000 р.) основними видами письмових робіт з 

хімії є: 

– розв’язування задач і вправ; 



– оформлення результатів виконання практичних робіт 

(відповідно до навчальних програм); 

– складання таблиць, схем, написання рефератів тощо; 

– записи результатів спостережень за природними явищами, 

що здійснюються у процесі вивчення хімії; 

– самостійні роботи; 

– контрольні роботи (як мінімум одна письмова контрольна 

робота на семестр є обов’язковою). 

Закликаємо до повноцінного впровадження цих видів робіт при 

організації освітнього процесу за он-лайн та дистанційною формами.  

Важливим викликом для всього Світу у 2019/2020 навчальному році 

стало дистанційне навчання. Зміни в організації освітнього процесу, які  

відбулися  у 2019/2020 навчальному році у звʼязку  з необхідністю переходу 

до дистанційних форм навчання вимагають від вчителя умінь щодо 

застосування технологій дистанційного навчання, яке регламентується 

наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 

«Про затвердження Положення про дистанційне навчання» та листом 

Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 1/9-160 

«Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої 

освіти під час карантину». 

Аналіз роботи вчителів хімії показав широке використання таких 

засобів дистанційної роботи як Google Classroom, Zoom, Discord, Skype таких 

месенджерів як Viber, Telegram, також використовувалися платформи «На 

урок» (https://naurok.com.ua/test) та Цифрової бібліотеки тестів 

https://learningapps.org/index.php?category=12&s=, широко застосовувалися 

можливості онлайн тестування, в тому числі сайту освіта.ua 

(https://zno.osvita.ua/chemistry/).  

Для дистанційного оцінювання учнів стануть у нагоді матеріали 

видавництва «Ранок» http://interactive.ranok.com.ua/course/distantsyine-

otsnyuvannya/distantsyine-otsnyuvannya-za-predmetom-hmya8-klas 

У пригоді вчителям та учням стали телевізійні проєкти 

«Всеукраїнська школа онлайн» (базова школа: 

https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE/playlists?view=50&sort=dd&shelf_i

d=19 та старша школа 

https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE/playlists?view=50&sort=dd&shelf_i

d=20) «Одеса проводить урок» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Yc_mfmx7rZHgF1NTER_QIVNlmr8

KtiL), Освіта Академія 
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(https://www.youtube.com/channel/UCbVDcNm5MSZu29MtGw4U2xA),. З 

огляду на отриманий досвід ці проєкти триватимуть. 

Окремі школи міського та обласного підпорядкування протягом 

карантину створювали та оновлювали відео-контент для учнів, зокрема 

Рішельєвський ліцей 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLruzTjUoIAQLTFcUKAP0I4Er3Q4TQF

YVc), 

 НВК Школа-гімназія «Мрія» 

(https://www.youtube.com/user/MegaDidich) та Школа-ліцей «Чорноморський» 

(https://www.youtube.com/user/chernomorskylyceum1). 

Зазначені навчальні матеріали можуть бути використані у навчально-

виховному процесі для організації «уроків догори ногами», повторення та 

поглиблення вивчення навчального матеріалу.  

Окрім цього доступні для роботи електронні версії підручників з хімії: 

7 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-

vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/khmya-7-klas/ 

8. клас https://pidruchnyk.com.ua/8klas/himija8/ 

9 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/9-khmya-

9-klas/ 

10 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/21-

khmya-10-klas/ 

11 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/20-

khmya-11-klas/ 

Комбінування різноманітних методів та форм роботи, зокрема 

повторення та узагальнення вивченого матеріалу за попередні роки (8 клас, 9 

клас, 10 клас). 

Необхідні для виконання лабораторні роботи можна виконувати он-

лайн за допомогою віртуальних лабораторій Virtual Lab 

(https://kdpu.edu.ua/khimii-ta-metodyky-ii-navchannia/tsikava-khimiia/dlia-

vseznaiok/5928-virtualna-khimichna-laboratoriia.html),  

Віртуальна лабораторія (https://www.sciencechemistry.org.ua/virtualna-

laboratoriya/),  

Освітнє середовище Virtual Chemistry Laboratory 

(http://www.chemcollective.org),  

Model Chemlab (демонстраційну версію якої можна вільно скачати із 

сервера http://modelscience.com),  

Virtual Chemistry Laboratory (http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry) з 

Oxford University (Великобританія) для демонстрації дослідів 

використовується великий набір відеофрагментів.  
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Dynamic Models in Chemistry у віртуальній лабораторії «Virtlab» 

(http:// www.nsimonco.com/vlab).  

«Online Science Classroom — криниця знань» (http://www.oscteam.com) 

— спільний проект Brookhaven National Laboratory (США) і Об’єднаного 

інституту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія). Для входу необхідно пройти 

реєстрацію. Для шкіл з навчанням мовами національних меншин стане в 

нагоді Електронне видання «Віртуальна хімічна лабораторія для 8–11 класів» 

(http://mmlab.ru). 

Медіа-посібник «Шкільний хімічний експеримент» 

https://allhemi.blogspot.com/2015/12/blog-post_78.html –  окремі досліди з 

посібника можна подивитися тут: https://www.youtube.com/user/yroknet. 

Інтерактивна Періодична система: https://ptable.com/?lang=uk#  

Корисні посилання на електронні ресурси з хімії розподілені за 

темами можна знайти тут: 

http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%A5%

D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F  

Матеріали, розподілені за класами можна знайти за цим посиланням: 

https://osvitanova.com.ua/posts/3586-khimiia-dystantsiino-dobirka-hotovykh-

resursiv 

 

http://www.nsimonco.com/vlab
http://www.oscteam.com/
http://mmlab.ru/
https://allhemi.blogspot.com/2015/12/blog-post_78.html
https://www.youtube.com/user/yroknet
https://ptable.com/?lang=uk
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://osvitanova.com.ua/posts/3586-khimiia-dystantsiino-dobirka-hotovykh-resursiv
https://osvitanova.com.ua/posts/3586-khimiia-dystantsiino-dobirka-hotovykh-resursiv

