
Онлайн симулятори 
для вправляння навичок 

хімічного мислення
СвітЛана Василенко

заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка,  

Переможець і лауреат Всеукраїнських конкурсів підручників 
для 1-9 класів, Відмінник освіти України, Викладач-методист, 

Вчитель вищої категорії, старший викладач, 
Тренер програм з цифрової грамотності, 

педагогічного оцінювання, проектної діяльності 



Природничо-наукова 
грамотність  наукове знання

знання фактів, об’єктів, процесів і закономірностей 
природного світу й технологічних артефактів (тобто 
знання наукового змісту),

знання про те, яким чином наукові ідеї перевіряються, 
спростовуються або підтверджуються в експерименті 

чи на практиці (знання процедур), 

розуміння логічного обґрунтування цих процедур та 
обґрунтування щодо їх використання 
(епістемне знання). 



Результати - Звіт

https://nus.org.ua/news/rezultaty-pisa-2018-v-ukrayiny-trohy-girshi-pokaznyky-za-seredni-krayin-oesr/


Дослідження природи/довкілля

Дослі́дження

• пошук нових знань або 
систематичне 
розслідування з метою 
встановлення фактів; 

• науковий метод (процес) 
вивчення чого-небудь

Дослідження

• це навчальна діяльність, 
націлена на самостійне 
вивчення певної теми;

• стимулює розвиток 
пізнавального інтересу;

• активізує творче 
осмислення процесів і явищ 
природи;

• передбачає вироблення 
власних творчих думок та 
створення проектів



https://phet.colorado.edu/uk/

https://phet.colorado.edu/uk/


https://phet.colorado.edu/uk/

https://phet.colorado.edu/uk/


7. 2. 7.3.



8-1. § 4 Склад атома

Відкриті ресурси

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html


Build an Atom http://phet.colorado.edu/
Навчальні цілі :

• Learning Goals- Students will be able to:
• Make atom models that show stable atoms or ions. 
• Use given information about subatomic particles to
• Identify an element and its position on the periodic table
• Draw models of  atoms
• Determine if the model is for a neutral atom or an ion.
• Predict how addition or subtraction of a proton, neutron, or electron 

will change the element, the charge, and the mass of their atom or 
ion. 

• Describe all vocabulary words needed to meet the goals.  
• Use a periodic symbol to tell the number of protons, neutrons, and 

electrons in an atom or ion.
• Draw the symbol for the element as you would see on the periodic 

table

o Побудувати моделі атома, що показують стабільні атоми або 
іони.

o Використовувати інформацію про субатомні частинки для:

• визначення елемента та його положення у ПС

• зображення  моделі атомів

• визначення моделі як нейтрального атома або йона.

• передбачення: як додавання або втрата протона, нейтрона 
або електрона змінить елемент, заряд і масу атома або йону.

o Використання періодичного символу для визначення числа 
протонів, нейтронів та електронів в атомі або йоні.

http://phet.colorado.edu/


1. What can you make with 
4 protons and 4 neutrons? 

A. Oxygen atom 
B. Oxygen ion
C. Beryllium atom 
D. Beryllium ion
E. 2 of these



2. Чи можна передбачити, що 4 протони
і 4 нейтрони створять стабільне ядро?

A. Ні, бо заряд високий
B. Ні, тому що протонів завжди повинно 

бути більше, ніж нейтронів
C. Так, тому що кількість протонів і 

нейтронів приблизно однакова



3. Якщо у вас 5 протонів і 6 нейтронів, 
скільки електронів
ви додасте, щоб отримати нейтральний
атом?

A. 5 electrons
B. 6 electrons
C. 11 electrons



3. Міркування: нейтрони не мають
значення, оскільки вони мають
нульовий заряд; потрібна однакова
кількість протонів і електронів



4. What is mass for an atom with 8 
protons, 9 neutrons and 8 electrons?

?

A. Zero
B. 8
C. 16
D. 17
E. 25



5. If you have 5 protons,   6 
neutrons & 5 electrons,  what 
would the symbol look like?

A            B              C             D

A            B              C             D



6. If you have 8 protons, 
9 neutrons, 10 electrons, 
what would the atom or 
ion be?

A. Zero, it’s an atom
B. +2 ion
C. +1 ion
D. -1 ion
E. -2 ion



7. If you have 3 protons, 
4 neutrons, & 3 electrons, what 
would the model look like?

A. 3 red & 3 blue in center; 4 grey on rings
B. 3 red & 4 grey in center; 3 blue on rings
C. 3 blue & 4 grey in center; 3 red on rings



8. If a particle has 3 
protons, 4 neutrons, & 3 
electrons, then a proton is 
added what would the 
symbol be?

A            B              C             D

𝟑
𝟕𝐋𝐢𝟎 𝟒

𝟕𝐋𝐢𝟎 𝟒
𝟖𝐋𝐢+𝟏 𝟒

𝟖𝐁𝐞+𝟏



Відкриті ресурси

Кросплатформенний:

 на комп’ютері,

 інтерактивній дошці, 

 особистих гаджетах учнів



Зчитування QR-коду

1. Встановити спеціальний застосунок з 
Play Market/App Store

2.Активувати додаток

3. Навести камеру на QR-код 

Обрати опцію Browse Website
1

2
Cканування

QR-коду



Генерування QR-коду
1. Обрати один з онлайн інструментів

2. Обрати опцію для кодування

3. Додати інформацію (посилання, 
текст, картинка… ) для кодування у 
відповідну комірку

4. Натиснути кнопку генерування 
коду.

5. Копіювати код та розмістити у 
навчальних матеріалах

https://qrty.mobi
http://QRCoder.ru
https://free-qr.com/uk/

Створення QR-коду

https://qrty.mobi
http://qrcoder.ru/
https://free-qr.com/uk/


Досвід використання
• Для різних ланок школи 

• Для візуалізації теорії під час 
пояснення нового матеріалу

• Для підвищення практичної 
орієнтованості занять -
організації дослідження довкілля, 
яке нереально провести з різних 
причин або реально але …



Опитування 
• Фасилітація від англ. facilitation — допомога, полегшення, сприяння

A. Це організація процесу колективного розв'язання проблем у групі. 

B. Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно
організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за 
короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним
залученням учасників процесу.

C. не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах 
управління суб'єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції 
та розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб'єкт має поєднувати 
у собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу.

D. має за мету допомагати в усвідомленні себе як самоцінності, 
підтримувати прагнення до саморозвитку, самореалізації, 
самовдосконалення, сприяти особистісному зростанню, розкриттю 
здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізовувати ціннісне 
ставлення до людей, природи, національної культури на основі 
організації допоміжного, гуманістичного, діалогічного, суб'єкт-
суб'єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння 
та довіри.



Стратегія фасилітації використання онлайн-
симуляторів для вправляння навичок хімічного 

мислення

1. Надати посилання на симулятор та запропонувати 5 хвилин для вільної гри з ним

2. Ходити по класу й спостерігати за діяльністю 

3. По закінченню часу вимагати по одному варіанту від кожного «Як ти думаєш що тут відбувалось?»

4. Допомогти кожному учню зробити своє відкриття

5. Перевірити розуміння (checklist):

• Індивідуально

• Р2Р

6. Організувати фронтальне обговорення «Яке відкриття вони зробили 
для себе з допомогою симулятора?»

7. Зробити опитування та висновки



https://phet.colorado.edu/uk/

https://phet.colorado.edu/uk/


Відео реєстрації 

Відео роботи із симулятором



1. Надати посилання на симулятор та запропонувати 
5 хвилин для вільної гри з ним



2. Ходити по класу й спостерігати 
за діяльністю 



3. По закінченню часу вимагати по одному варіанту 
від кожного «Як ти думаєш що тут відбувалось?»



4. Допомогти кожному 
учню зробити своє 
відкриття



5. Перевірити 
розуміння 
(checklist)



6. Організувати фронтальне обговорення

• «Яке відкриття ти зробив чи 
зробила для себе з допомогою 
симулятора?»



7. Провести опитування та зробити 
висновки

Корисне чи некорисне це для тебе? 



Стратегія фасилітації використання онлайн-
симуляторів для вправляння навичок хімічного 

мислення

1. Надати посилання на симулятор та запропонувати 5 хвилин для вільної гри з ним

2. Ходити по класу й спостерігати за діяльністю 

3. По закінченню часу вимагати по одному варіанту від кожного «Як ти думаєш що тут відбувалось?»

4. Допомогти кожному учню зробити своє відкриття

5. Перевірити розуміння (checklist):

• Індивідуально

• Р2Р

6. Організувати фронтальне обговорення «Яке відкриття вони зробили 
для себе з допомогою симулятора?»

7. Зробити опитування та висновки





https://kubg.edu.ua



lana.vasylenko@gmail.com


