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ДСБСО – НУШ: ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Компетентнісний потенціал
Базові знання
• Методологія природничих наук: наука і псевдонаука; мова природничих наук і наукова 

термінологія; наукові факти, їх інтерпретація; проблема як пізнавальна ситуація; методи пізнання природи; 
наукове дослідження як метод пізнання; гіпотеза дослідження; моделі в пізнанні природи: реальні, 
графічні, математичні, словесні, комп’ютерні, знакові; вимірювання, вимірювальні прилади і мірила; 
точність вимірювань; форми представлення даних: графіки, таблиці, діаграми, інфографіка, масштабування 
тощо; інтерпретація і критичне оцінювання результатів дослідження; закони і принципи науки.

• Науковий світогляд і цілісна природничо-наукова картина світу: навколишнє середовище як джерело 
речовин, енергії та інформації; рівні організації живої і неживої природи; взаємодія і взаємозв’язки в 
природі; взаємозв’язки людини з природою, екологічний баланс; відновлювані та невідновлювані 
природні ресурси; новітні технології, процеси, пристрої і матеріали; концепція сталого розвитку 
суспільства; значення науки і техніки для сталого розвитку.

• Хімічний складник: хімія як наука; хімія у побуті; хімія і довкілля; правила безпеки під час 
роботи з речовинами; хімічний елемент; атом, його будова; періодичний закон Д. Менделєєва і 
періодична система хімічних елементів; хімічні елементи в природі, їх колообіг; металічні і 
неметалічні елементи; речовина; прості і складні речовини; систематична номенклатура в хімії; 
хімічні формули; хімічний зв’язок; речовини атомної, молекулярної, іонної будови; основні 
класи неорганічних сполук; органічні сполуки; хімічні властивості речовин; дисперсні системи; 
розчини; електролітична дисоціація; хімічні реакції; класифікації хімічних реакцій за різними 
ознаками; вплив різних чинників на перебіг хімічних реакцій; хімічні рівняння; закони хімії: 
закон збереження маси речовин, закон об’ємних відношень газів, закон Авогадро

https://docs.google.com/document/d/1KacW9K6I5yO0vOnnYH4l1G5ttyIHDanh/edit


ДСБСО – НУШ: ВИМОГИ до обов’язкових резуль-
татів навчання учнів у природничій освітній галузі

https://docs.google.com/document/d/1KacW9K6I5yO0vOnnYH4l1G5ttyIHDanh/edit


Місія хімії:

сприяти сталому розвитку, 
забезпечуючи спільну мову 
для хімії та захищаючи 
вільний обмін науковою 
інформацією.

просувати хімію в усьому
світі

НУШ
важливо

 закласти основи виховання національної 
свідомості, екологічної культури, 
збереження чистоти повітря, вод, ґрунтів, 
збереження природи у її первозданному 
стані, природних ресурсів для майбутніх 
поколінь та сталого розвитку держави. 

 Прикладний характер

 Хімічні знання для використання в житті

International Union of Pure and Applied Chemistry

https://iupac.org/




Опитування

•Які освітні тренди 
застосовуєте 
у педагогічній 
діяльності? 



24 ключові освітні тренди

1.Комплексні рішення для навчання

2.Доповнена/віртуальна реальність
3.Персоніфіковане навчання
4.Професійний розвиток вчителів

5.«Навчання з укусом»
6.Інтернет речей

7.Формувальне оцінювання
8.Більш гнучке сидіння в класі і школі
9.Революція управління іспитом

10.Технологія блокчейн
11.Цифрова етика та конфіденційність

12.Інтернет-освіта

1.Integrated Learning Solutions

2.Augmented Reality
3.Personalized Learning
4.Professional Development of

Teachers

5.Bite-Sized Learning
6.Internet of Things

7.Formative assessment solutions
8.More Flexible Seating
9.Exam Management Revolution

10.Blockchain Technology
11.Digital Ethics and Privacy

12.Online Education

https://www.edsys.in/educational-trends-for-2019/


24 ключові освітні тренди у 2020

13.Перехід від STEM до STEAM

14.Розумні простори
15.Управління витратами в освіті
16.Збільшення оздоровчих програм

17.Зміна ролі вчителя
18.Навчання штучному інтелекту

19.Культивація емпатії
20.Година генія
21.Читання через цифрову бібліотеку

22.Поштовх до технологій та техніки
23.Розумний кампус

24.Технології бездротових презентацій

13.Shifting from STEM to STEAM

14.Smart Spaces
15.Cost Management in Education
16.Increasing Wellness Programs
17.The Changing Role of a Teacher 
18.Artificial Intelligence Learning

19.Cultivation of empathy
20.Genius Hour
21.Reading through a digital library

22.Nudge Tech
23.Smart campus

24.Wireless presentation Technologies



Опитування

• https://www.menti.com/tto2vdy7et



План – освітні тренди НУШ

• Вибір програми з предмету чи інтегрованого курсу

• Автономія ЗО

• Flexible Learning
• Blending Learning

• Формувальне оцінювання
• Таксономії Блума/Андерсона
• PISA (наукова грамотність)

• Flipped Classroom

• Медіаграмотність

• IBL
• Симулятори

• STEM – освіта чи STEAM

• Дівчатка/жінки в науці



DigCom: The Digital 
Competence 

Framework for Citizens



Цифрова компетентність DigCom2.1



Що таке НУШ для вчителя хімії?
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Алгоритм розроблення ЗСО освітніх 
програм  

На основі 

• Державного 
стандарту 
базової 
середньої 
освіти

• Типової 
освітньої 
програми

Визначає

• Загальний 
обсяг 
навчального 
навантаження

• Розподіл між 
освітніми 
галузями

Включає

• Варіанти 
типових 
навчальних 
планів

• Перелік МНП

• Форми 
організації ОП

• Принципи 
оцінювання



Методична воля вчителя

Вибір МНП, підручника

Впровадження
прийнятних технологій та інновацій

Створення КТП (години 
на теми /розділи, 

послідовність, 
практична діяльність)

Застосування ЦІ

Професійність, педагогічна майстерність, порядність



Автономія ЗО



ТОП

Навчальна програма
для 7-9 класів. Хімія.

розрахована

на 245 годин (-35 год!)

Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України

(лист МОН України № 1/ 11- 7725 

від 27.12. 2006 р.)



Концепція викладання хімії

За три роки базової школи у 7-9 класах учні опановують 
основи хімії:

• основи загальної хімії;

• основи неорганічної хімії;

• основи органічної хімії;

готуються до навчання у старшій профільній школі



Навчальна програма. Хімія
7 клас (70 годин)

• Вступ 

• Тема 1: Початкові 
поняття хімії

• Тема 2: Кількісні  
відношення в хімії

• Тема 3. Кисень, 
водень

• Тема 4. Вода. 
Поняття про розчини 
та кількісні 
характеристики 
розчинів

• Тема 5. Класифікація 
неорганічних сполук

8 клас (70 годин)

• Повторення 
матеріалу 7 класу

• Тема 1. Основні 
класи неорганічних 
сполук

• Тема 2. Будова 
атома. ПЗ і ПС

• Тема 3. Хімічний 
зв'язок

• Тема 4. Металічні 
елементи та їхні 
сполуки

• Тема 5. Неметалічні 
елементи та їхні 
сполуки

9 клас (105 годин)

• Повторення матеріалу 8 
класу

• Тема 1. Розчини та 
електролітична дисоціація

• Тема 2. Хімія Землі та 
основи хімічної технології

• Теми 3-5. Хімія 
органічного світу

• Тема 3. Хімія людини

• Тема 4. Продукти 
хімічного синтезу

• Тема 5. Хімія Всесвіту



Автор підручника і педагог

• Думає: 
• Про те, як підручник використовується у 

класі

• Як зміст відповідає віку та рівню 
підготовленості 

• Які наукові поняття необхідні, корисні, 
значущі для кращого розуміння 
природи/себе

• Які мовні вирази варто використовувати –
звертання, рівень науковості

• Яка візуалізація доречна і достатня: фото, 
малюнки, схеми, таблиці …

• Що означає повинен знати/може 
знати/цікаво знати



Опитування

• https://forms.gle/1Pyy7uufsHFZj4YB8



Flexible Learning

Модель дизайну навчання, яка дозволяє студентам гнучко
відвідувати заняття:

у класі
онлайн синхронно* через відеоконференції
асинхронно** через самостійну роботу  

Flexible Learning можливо пропонувати через технологічно 
вдосконалені освітні підходи, щоб забезпечити максимальну 
еквівалентність і доступ до навчання



Синхрон чи асинхрон?

*Синхронний режим 

• навчання відбувається в один і той же 
час, у класі або онлайн (виртуальному 
класі)

**Асинхронний режим

• навчання відбуваються в різний час

• 24/7/365



П’ять основних принципів
Flexible Learning

Гнучкість

Еквівалентність

Універсальність

Доступність

Комунікація

• Надання альтернативних режимів
навчання всім учням та ученицям

• Забезпечення навчальної діяльності в усіх
режимах навчання, які призводять до 
еквівалентних результатів навчання

• Досягнення обов’язкових результатів
навчання в кожному режимі навчання як 
«об’єктів навчання» для всіх учнів/учениць

• Надання можливості формувати
технологічні навички та мати рівним
доступом до всіх режимів навчання.

• Дозволити кожному в усіх режимах навчання
використовувати технології для комунікації, 
співпраці та створення відчуття приналежності



Досвід гнучкого навчання - приклад

Яким має бути підхід до 
дизайну гнучкого навчання ?

• Створити матеріал у якому 
легко орієнтуватись та 
зацікавлено досліджувати його

• Дати більше інформації  про 
очікування випадках вибору 
будь-якого з трьох режимів 
навчання без фізичного 
перебування у класі

Які основні переваги гнучкого 
навчання?

• забезпечити іормування
необхідних компетеностей
напроикінці семестру, тому 
потрібно, щоб 
весь вміст відповідав результ
атам навчання

• щоб учні отримували чудовий
досвід у будь-якому режимі, 
який вони оберуть.


