
Наступність розкриття змісту хімії 
в модельних навчальних програмах 

природничої освітньої галузі 
в умовах реалізації 

Державного стандарту базової 
середньої освіти

Метейко Алла Володимирівна, методист з хімії 
навчально-методичного відділу координації 
освітньої діяльності та професійного розвитку 
Сумського ОІППО



Особливості організації та завершення освітнього процесу з 
хімії в умовах воєнного стану

Основні орієнтири з упровадження ідей концепції «Нова 
українська школа» 

Наступність хімічного змісту в модельних навчальних 
програмах природничої освітньої галузі 

Підбиття підсумків роботи обласного методичного 
порадника. Ухвалення рекомендацій



Дистанційне навчання під час карантину Дистанційне навчання під час воєнного стану

Основна причина – соціальне дистанціювання

(комплекс санітарно-епідеміологічних заходів, спрямованих на зупинку 

або уповільнення поширення вірусної інфекційної хвороби)

Основна причина – збереження життя і здоров’я
(основним під час навчання є НЕ досягнення певних результатів з 

предмету, а психологічно підтримати дітей і відволікти їх від воєнних дій)

Учителі звертають увагу на дотриманні протиепідемічних 

заходів

Учителі надають психологічну підтримку, використовують 

техніки врегулювання емоційного стану, наголошують на 

правилах техніки безпеки під час повітряних тривог

Переважає синхронний режим проведення уроків у режимі

реального часу

Переважає асинхронний режим проведення уроків,

є потреба у дублюванні вивченого навчального матеріалу під час 

відеоуроків та консультацій

Навчання переважно за допомогою комп’ютера
Навчання переважно за допомогою переносного гаджету 

(смартфон, планшет тощо)

Чіткий розклад уроків, повноцінне використання навчального 

часу

Є розклад уроків, проте він може бути гнучкий 
(змінюється в залежності від територіального перебування учасників 

освітнього процесу і наявності оголошень «Повітряна тривога!»)

Перевірка знань учнів за допомогою вправ, тестів. 

Достатньо великий об’єм домашнього завдання

Зменшення навчального навантаження під час домашньої 

роботи

Учні та вчителі знаходяться приблизно в однакових умова
Учні та вчителі можуть знаходитися в різних життєвих 

обставинах

ПОРІВНЯННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ,
СПРИЧИНЕНОГО КАРАНТИНОМ ТА ВОЄННИМ СТАНОМ У КРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ



ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Про загальнонаціональну 

хвилину мовчання 

(Указ Президента України 

Володимира Зеленського

від 16.03.2022 № 143/2022.

2. Про звільнення від проходження 

ДПА учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної 

середньої освіти, у 2021/2022 

навчальному році 
(наказ МОН України від 28.02.2022 № 232).

3. Про організацію 

освітнього процесу 

(лист МОН України 

від 06.03.2022 № 1/3371-22).

4. Про деякі питання організації 

здобуття загальної середньої 

освіти та освітнього процесу 

в умовах воєнного стану в Україні 
(наказ МОН України від 28.03.2022 

№ 274).

5. Про забезпечення 

психологічного супроводу 

учасників освітнього процесу 

в умовах воєнного стану 

в Україні

(лист МОН України від 

29.03.2022 № 1/3737-22).

6. Про затвердження 

методичних рекомендацій 

щодо окремих питань 

завершення 2021-2022 

навчального року 

(наказ МОН України від 

01.04.2022 № 290)



ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах воєнного 
стану

https://cutt.ly/qHUftjk

https://cutt.ly/mHUffbh

https://cutt.ly/1HUfO9a

https://cutt.ly/KHUhlq6

https://cutt.ly/EHUEGEx

https://cutt.ly/OHSAtj2

https://cutt.ly/qHUftjk
https://cutt.ly/mHUffbh
https://cutt.ly/1HUfO9a
https://cutt.ly/KHUhlq6
https://cutt.ly/EHUEGEx
https://cutt.ly/OHSAtj2


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану

ПАМ’ЯТКА!!!

Під час підготовки до уроків у дистанційному форматі потрібно 

враховувати:

1. Можливість учнів навчатися вдома у власному темпі (розумне поєднання 

синхронного і асинхронного форматів, мати доступ до навчальних матеріалів 

у будь-який час, з будь-якого місця і з будь-якого гаджету). 

2. Можливість отримати своєчасно зворотній зв’язок.

3. Можливість спілкуватися в режимі реального часу за допомогою аудіо- і 

відеодзвінків, що моделює живе спілкування.

4. Можливість сприяти самоорганізації та тайм-менеджменту. 

Чинники, що негативно 

впливають на результати 

навчання учнів (думка вчителів)

Результати дослідження

ДСЯО у Сумській області

Для організації освітнього процесу в дистанційному 

форматі заклади освіти використовують ….

Співвідношення синхронного та асинхронного 

режимів дистанційного формату навчання у ЗЗСО….



ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану

ЛАБОРАТОРНІ ТА ПРАКТИЧНІ 

РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В 

ОНЛАЙН-ФОРМАТІ!!!

https://cutt.ly/vHHezCM

https://cutt.ly/DOiZzem

https://cutt.ly/sOoVibU

https://cutt.ly/3OiJesU

ПАМ’ЯТКА!!!

Структура онлайн-уроку

І БЛОК: встановлення емоційного зв’язку з учнями (наприклад: як настрій, як 

справи, що в кого нового?, виконати вправу на розвантаження 2-3 хв. тощо).

ІІ БЛОК: Повторення теми минулого уроку, перевірка домашнього завдання.

ІІІ БЛОК: Ознайомлення учнів з темою уроку і вивчення нового матеріалу 

через використання інтерактивних вправ (у основі компетентнісний, 

діяльнісний та особистісно орієнтований підходи; формуємо жорсткі і м’які 

навички).

ІV БЛОК: Вторинне засвоєння знань (виконання тренувальних вправ з метою 

узагальнення і систематизації знань) та підведення підсумків уроку.

Включення в онлайн урок емоційної перерви, фізичної вправи або руханки!!!

Психологічний емоційний комфорт на уроці!!!https://cutt.ly/AHSA2pP

https://cutt.ly/vHHezCM
https://cutt.ly/DOiZzem
https://cutt.ly/sOoVibU
https://cutt.ly/3OiJesU
https://cutt.ly/AHSA2pP


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завершення освітнього процесу в умовах воєнного стану

Оцінювання за ІІ семестр, 

в залежності від ситуації, може 

здійснюватися за результатами

поточного, тематичного чи 

підсумкового оцінювання

При здійсненні оцінювання за 

ІІ семестр зараховуються всі 

оцінки, що отримав учень 

(учениця) упродовж семестру 

незалежно від місця навчання 

(заклад освіти іншого регіону 

України або країн-партнерів, 

приватна онлайн-школа тощо)  

Річне оцінювання 

рекомендовано проводити на 

підставі семестрових або 

скоригованих семестрових 

оцінок. Річна оцінка також 

може коригуватися

Під час виставлення річної  

оцінки мають ураховуватися 

динаміка особистих результатів 

навчання учня (учениці) з 

предмета та сформованість в 

учня (учениці) вміння 

застосовувати набуті знання 

За відсутності в учнів з числа 

тимчасово переміщених осіб та 

з тимчасово окупованих 

територій задокументованих 

результатів оцінювання за

І семестр річне оцінювання 

може здійснюватися за 

результатами ІІ семестру. 

За відсутності в учнів 

результатів підсумкового 

оцінювання за ІІ семестр річне 

оцінювання може здійснюватися 

за результатами І семестру з 

урахуванням поточного 

оцінювання в ІІ семестрі 

Для проведення семестрового та 

річного оцінювання здобувач 

освіти може надати інформацію: з 

електронного журналу, з 

електронного щоденника, 

інформаційну довідку з оцінками із 

попереднього місця навчання

У разі відсутності результатів 

річного оцінювання після 

завершення навчання за освітньою 

програмою закладу освіти, учень 

має право до початку нового 

навчального року пройти річне 

оцінювання  

Навчальна програма з хімії повинна бути виконана!!!
Вносяться зміни до календарно-тематичного 

планування!!!



Учитель(ка) може проводити уроки дистанційно і вести 

електронну документацію (якщо така передбачена у 

закладі). Заповнення ж паперового варіанту може бути 

покладено на уповноважену особу – за рішенням 

педагогічної ради закладу 

Облік та оцінювання тимчасово переміщених учнів може 

вестися як у класному журналі так і у окремому – за 

рішенням педагогічної ради закладу

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ХІМІЇ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завершення освітнього процесу в умовах воєнного стану

У окремих випадках для тимчасово переміщених учнів(ць) 

може бути розроблена індивідуальна освітня траєкторія

Якщо учень(ця) офіційно вибуває із закладу по причині 

виїзду за кордон (може бути й інша причина), то у закладі 

може бути прийняте рішення про дострокове оцінювання. 

Заява батьків обов’язкова!

Заклади освіти мають певну автономію, а 

тому педагогічна рада може розглядати й 

приймати рішення щодо індивідуальних 

ситуацій, що виникають під час 

освітнього процесу
https://cutt.ly/1HJYGR4 https://cutt.ly/fHHtzh8

https://cutt.ly/1HJYGR4
https://cutt.ly/fHHtzh8


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
З ХІМІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завершення освітнього процесу в умовах воєнного стану
(рекомендації на канікулярний час)

Лекторій з хімії СумДУ

https://cutt.ly/MOoGw6z

Лекторій для них хіміків Хімічного 

факультету КНУ ім Т. Шевченка

https://cutt.ly/0HALj3C

«Школа юного хіміка» 

СумДУ

https://cutt.ly/nOoLWcW

«Хімічний експериментаріум»

СумДПУ ім.А.С. Макаренка
https://cutt.ly/IOvOMt3 ; https://cutt.ly/HOvO8Ui

https://cutt.ly/vHSKpTa

https://cutt.ly/yHSLPUw

https://cutt.ly/MOoGw6z
https://cutt.ly/0HALj3C
https://cutt.ly/nOoLWcW
https://cutt.ly/IOvOMt3
https://cutt.ly/HOvO8Ui
https://cutt.ly/vHSKpTa
https://cutt.ly/yHSLPUw


ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ З 
УПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ КОНЦЕПЦІЇ 

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

1. Державний стандарт базової середньої освіти (https://cutt.ly/HWTxOHg),

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 № 898.

2.Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти

(https://cutt.ly/WWTcLIT), затверджений наказом МОН України від 19.02.2021 № 23.

3. Наказ МОН України від 12.07.2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти

і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»

4. Наказ МОН України від 10.08.2021 № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і

науки України від 12 липня 2021 року № 795» (Untitled.FR12.pdf - Google Диск)

5. Наказ МОН України від 30.09.2021 № 1048 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022

роках (5 клас)

https://cutt.ly/HWTxOHg
https://cutt.ly/WWTcLIT
https://drive.google.com/file/d/1e_j16VaTbj28dW4C3ykyfeRkGbpJehRs/view


Державний стандарт базової середньої освіти (2020 рік)
https://cutt.ly/WHJHfeQ

https://cutt.ly/2HJDAwx https://cutt.ly/3HJFWGQ

https://cutt.ly/WHJHfeQ
https://cutt.ly/2HJDAwx
https://cutt.ly/3HJFWGQ


МЕТА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

2020 РІК

Мета природничої освітньої галузі ‒

формування особистості учня, який знає та

розуміє основні закономірності живої і неживої

природи, володіє певними вміннями її

дослідження, виявляє допитливість, на основі

здобутих знань і пізнавального досвіду

усвідомлює цілісність природничо-наукової

картини світу, здатен оцінити вплив природничих

наук, техніки і технологій на сталий розвиток

суспільства та можливі наслідки людської

діяльності у природі, відповідально взаємодіє з

навколишнім природним середовище

На заняттях з природничої 

освітньої галузі формуються 

як жорсткі (предметні) 

вміння, так і м’які (соціальні) 

вміння 

2011 РІК
Метою є формування в учнів природничо-наукової

компетентності як базової та відповідних предметних

компетентностей як обов’язкової складової загальної

культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.
Завданнями освітньої галузі є:

‒ забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом 

природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті 

основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг 

природних явищ і процесів;

‒ забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів 

природничих наук;

‒ набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності 

застосовувати знання у процесі пізнання світу;

‒ формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну 

взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку.

PISA-

2018



СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

2020 РІК 2011 РІК

Мета Мета

Компетентнісний потенціал

Уміння та ставлення – за кожною ключовою компетентністю

Базові знання – для галузі загалом із зазначенням

астрономічного, біологічного, географічного, фізичного та

хімічного складників

Компетентнісний потенціал

Визначені ключові компетентності і предметні (галузеві)

Базові знання ‒ визначені за загальноприродничим,

астрономічним, біологічним, географічним, фізичним та

хімічним компонентами

Вимоги до обов’язкових результатів навчання

природничої освітньої галузі
‒ пізнає світ природи засобами наукового дослідження;

‒ опрацьовує, систематизує та представляє інформацію природничого 

змісту;

‒ усвідомлює закономірності природи, роль природничих наук і 

техніки в житті людини; відповідально поводиться для забезпечення 

сталого розвитку суспільства;

‒ розвиває власне наукове мислення, набуває досвіду розв’язання 

проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці з 

іншими особами).

Загальні результати навчання

Конкретні результати 

Орієнтири для оцінювання

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів

Загальноприродничий компонент

Біологічний компонент

Географічний компонент

Фізичний компонент

Хімічний компонент

Базовий навчальний план

Рекомендована, мінімальна та максимальна кількість 

навчальних годин

Базовий навчальний план

Чітко визначена кількість годин

Адаптаційний цикл (5-6 кл.)

Базове предметне навчання (7-9 кл.)



БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ З ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Назва освітньої 

галузі

Кількість годин на рік

5 – 6 класи 7 – 9 класи Разом 5 – 9 класи 
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Природнича 210 122,5 280 910 805 1050 1120 927,5 1330

Держстандарт 2011 р ‒ 1050



Освітня 

галузь

Орієнтовний перелік предметів та галузевих 

інтегрованих курсів

Рекомендована кількість годин на 

тиждень у класах

адаптаційний базового предметного 

навчання 

П
р
и
р
о
д

о
зн

а
в
с
тв

о

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Інтегровані курси «Пізнаємо природу»*/ «Довкілля» 

5-6 класи

2 2 - - -

Біологія - - 2,5 2,5 2,5

Географія 2 2 2 1,5

Фізика 2 2 3

Хімія 1 2 2,5

*Інтегрований курс «Природничі науки» 5-9 класи

Кіль-сть навчальних годин на вивчення освітньої галузі

рекомендована

мінімальна

максимальна

2  / 70

1,5 / 52,5

3 / 105

4 / 140

2 / 70

5 / 175

7,5

7

9

8,5

8

10

9,5

8

11

Резерв навчальних годин 0,5 2 0,5 0,5 1,5

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ



Група результатів

Очікувані  

результатів

Додаток 10



1.Пізнання світу природи засобами наукового дослідження

Виявляє і формулює 

проблему дослідження

[ПРО 1.1]

Визначає мету і 

завдання дослідження та 

формулює гіпотезу

[ПРО 1.2]

Планує дослідження

[ПРО 1.3]

Досліджує (спостерігає, 

експериментує, моделює)

[ПРО 1.4]

Аналізує результати, 

формулює висновки, 

презентує результати 

дослідження

[ПРО 1.5]

Здійснює самоаналіз 

дослідницької діяльності

[ПРО 1.6]

Здійснює пошук 

інформації, оцінює 

та систематизує її

[ПРО 2.1]

Представляє 

інформацію в різних 

формах

[ПРО 2.2]

2. Опрацювання, систематизація та представлення інформації 
природничого змісту

ВИМОГИ
ДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ У ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ



3. Усвідомлення розмаїття і закономірностей природи, ролі природничих наук і 
техніки в житті людини; відповідальна поведінка для сталого розвитку суспільства

Усвідомлює розмаїття 

природи

[ПРО 3.1]

Класифікує об’єкти / 

явища природи

[ПРО 3.2]

Виявляє взаємозв’язки 

об’єктів і явищ природи

[ПРО 3.3]

Усвідомлює значення 

природничих наук, 

технологій, техніки

[ПРО 3.4]

4. Розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв’язання проблем природничого 
змісту (індивідуально та у співпраці)

Розрізняє наукове і 

ненаукове мислення

[ПРО 4.1]

Усвідомлює проблему 

і аналізує її

[ПРО 4.2]

Розв’язує проблеми

[ПРО 4.3]

Працює в групі для 

розв’язання проблеми

[ПРО 4.4]

Оцінює власну 

діяльність / діяльність 

групи

[ПРО 4.5]

ВИМОГИ 

ДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ У ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ



МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  



МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ https://cutt.ly/jHJLCTn

https://cutt.ly/jHJLCTn
















МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

ПІДРУЧНИКИ

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ 

ГАЛУЗЬ

(сайт ІМЗО)

Рекомендації щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 

здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої 

освіти

(наказ МОН України від 01.04.2022 № 289)

1) обговорити питання обрання модельної навчальної програми на засіданні методичного об&apos;єднання 

вчителів природничої освітньої галузі, оскільки вона є основою подальшої успішної реалізації природничих 

предметів, зокрема хімії;

2) проаналізувати вчителю хімії разом з педагогом (за потреби педагога), який буде впроваджувати 

інтегрований курс у 5 класі, хімічний зміст обраної модельної навчальної програми (теоретичний матеріал та 

можливість виконання експериментальної складової) та надати рекомендації/консультації, щодо його 

ефективної реалізації під час уроку, у тому числі й в умовах воєнного стану; 

3) дотримуватися під час організації уроків хімії компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого 

та інтегрованого підходів, що закладені в основу реалізації концепції «Нова українська школа»;

4) упроваджувати під час уроків хімії елементи формувального оцінювання, з метою його апробації та 

підвищення мотивації до навчання в учнів.

РЕКОМЕНДУЄМО



МРІЙ
И ІНІЦІАТИВНОСТІ
РАДОСТІ
УДАЧІ ТА УСПІХУ

До нових 
зустрічей!!!


