
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЮ ХІМІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

(матеріали розроблено за посібником «Абетка для директора»)  

 

 

 

Схема 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

УРОКУ ТА ПЕДАГОГІЧНІ 

АСПЕКТИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ 

ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ, ЗАВДАНЬ ТА 

ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УРОКУ 

- мета уроку – досягнута; 

- мета уроку – зрозуміла учням, донесена 

до них; 

- мета уроку – спрямована на оволодіння 

КК; 

- цілі і завдання – зрозумілі учням.  

РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (КК) 

- розвиток і формування КК 

прослідковується на кожному занятті; 

- на кожному занятті можуть 

формуватися не всі 10 КК одразу. 

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ 

- використання методик самооцінювання і 

взаємооцінювання; 

- словесне оцінювання (формувальне 

оцінювання); 

- оприлюднення критеріїв оцінювання (чіткі 

та зрозумілі); 

- оцінювання учнів спирається на критерії; 

- зворотній зв’язок щодо якості виконання 

завдань (пояснення оцінки). 

РОБОТА УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

УРОКУ 

- групова форма роботи; 

- змішана форма навчання; 

- практичне заняття з індивідуальними 

завданнями; 

- залучення учнів до роботи, їх активність; 

- зацікавленість учнями темою заняття; 

- співпраця учнів між собою. 

НАСКРІЗНІСТЬ ВИХОВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

УРОКУ 

- зміст спрямований на формування 

суспільних цінностей (повага гідності, 

прав і свобод, розвиток критичного 

мислення); 

- атмосфера доброзичливості, 

взаємопідтримка між учителем та 

учнями; 

- поєднання виховної складової зі змістом 

заняття; 

- реалізація наскрізних змістових ліній → 

розвиток уявлень про суспільство 

вцілому і здатність застосовувати 

отримані знання в різних ситуаціях. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

- обсяг домашнього завдання відповідає 

віку дитини; 

- зміст спрямований на розвиток КК 

(творче, прикладне, цікаве). 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ, ОБЛАДНАННЯ, 

ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

- доречність використання ІКТ; 

- мотивація до навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

(ООП) 

- використання методик роботи з учнями з ООП; 

- співпраця з асистентом учителя; 

- залучення дитини до роботи; 

- комфортний стан учня. 

КОМУНІКАЦІЯ З УЧНЯМИ 

- партнерство; 

- особистісно орієнтований підхід; 

- висловлення учнями власної думки; 

- сприйняття вчителем власної точки 

зору учнів; 

- навчання критичному мисленню, 

умінню шукати і використовувати 

інформацію; 

- завдання учнів не спрямовані на 

репродукцію. 

Схема 2 



 

 

 

 

Самоаналіз уроку (досягнення і недоліки)

Рівень досягнення мети уроку

Напрям вдосконалення своєї роботи

Календарно-тематичне планування і його відповідність державним 
стандартам закладів загальної середньої освіти, освітній програмі закладу, 
компетентнісному підходу

Відповідність теми уроку календарно-тематичному плануванню

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

ПРИМІТКА!!!  

У залежності від типу уроку, набір критеріїв його оцінювання може бути різний  

(не всі 9 наведені у схемі 2)!!! 

Схема 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗПЕЧНЕ І КОМФОРТНЕ 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

(Розділ 3. Напрям1) 

1.1.1.ГНУЧКІСТЬ ДИЗАЙНУ КАБІНЕТУ 
 

- мобільні робочі місця для групової, 

колективної та індивідуальної роботи; 

- меблі різних ростових груп; 

- розумне використання наочності в 

кабінеті.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-
13#Text  

1.1.2 ВІДПОВІДНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО 

КАБІНЕТУ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИМ 

НОРМАМ 

- https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-

01#Text  

-   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-

12#Text 

1.1.4 БЕЗПЕЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ І 

ПРИМІЩЕННЯ КАБІНЕТУ 

- знання вимог безпеки під час роботи в 

кабінеті хімії та алгоритму дій у випадку 

надзвичайної ситуації; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-
12#Text 

- знання та навички з надання домедичної 

допомоги; 

- за можливості проходження курсів 

(онлайн, очних). 

1.1.3 ЗНАННЯ УЧНЯМИ ПРАВИЛ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРАВИЛ 

ПОВОДЖЕННЯ В УМОВАХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

НА УРОКАХ ХІМІЇ 

- регулярні інструктажі з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у кабінеті хімії; 

- ведення документації з безпеки 

життєдіяльності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-
18#Text 

1.1.2 НАЯВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МОТИВАЦІЯ УЧНІВ ДО ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА 

ВЛАСНИЙ ПРИКЛАД 

Схема 4 

1.1.2.НАЯВНІСТЬ ЛАБОРАНСЬКОЇ 

КІМНАТИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ОБЛАДНАННЯ ТА РЕАКТИВІВ 

- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-

13#Text 

- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-

12#Text 
 

ПРИМІТКА!!! 

Витяги нормативних  

документів (наказів, положень 

тощо), зазначених 

гіперпосиланнями, розміщені  

на сайті Сумського ОІППО у текі 

«учителю хімії» → «охорона 

праці» 

https://cutt.ly/DfztInp  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#Text
https://cutt.ly/DfztInp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (ЗО) 

(Розділ 3. Напрям 2) 

2.1.1. ЗО ВОЛОДІЮТЬ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО КРИТЕРІЇ, 

ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРУ ОЦІНЮВАННЯ  
 

- в основі критерії МОН України + складені вчителем + 

складені разом з учнями; 

- шлях донесення інформації про критерії оцінювання обирає 

вчитель; 

- з критеріями оцінювання ознайомлені учні і батьки. 

2.1.3 СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ В ОЦІНЮВАННІ 
 

- на основі критеріїв МОН України учитель 

розробляє свої, більш детальні і під 

навчальну тему; 

- оцінюються досягнення учнів під час різних 

форм організації освітнього процесу; 

- використовується самооцінювання та 

взаємооцінювання; 

- наявне учнівське портфоліо; 

- використання формувального оцінювання. 

РОЗГЛЯД СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПІД 

ЧАС ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ ТА НА ПЕДАГОГІЧНИХ 

РАДАХ 

(взаємооцінювання, самооцінювання, 

формувальне та бальне оцінювання) 

2.2.1 МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
 

- учителем; 

- адміністрацією закладу освіти; 

- зовнішній (наприклад аудит, PISA тощо). 

2.2.2  ЗАПРОВАДЖЕНА СИСТЕМА 

ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 

- оцінюється процес навчання, а не 

лише результат; 

- переважає описове оцінювання. 

Схема 5 

2.1.2.ОЦІНЮВАННЯ СПРИЯЄ КОМПЕТЕНТНІСНОМУ 

ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ 
 

- оцінюється результат і процес навчання;  

- оцінюється уміння аргументувати відповіді та 

висловлювати власну точку зору; 

- оцінка має позитивний характер; 

- система оцінювання спрямована на перевірку рівня 

оволодіння ключовими компетентностями. 
 



 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

(Розділ 3.Напрям 3) 

3.1.1. ПЛАНУВАННЯ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АНАЛІЗ ЇЇ 

РЕЗУЛЬТАТІВ  
 

- календарно-тематичне планування – основний документ 

учителя (формат довільний; розглядаються і погоджуються 

на засідання МО та заступником директора з НМР; 

- аналіз виконання календарно-тематичного планування 

(самостійно, на засіданні МО); 

- визначення напрямків вирішення проблем, виявлених у 

результаті аналізу. 

3.1.3 УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ 

(за потреби) 

- індивідуальний навчальний план; 

- графік індивідуальних консультацій; 

- учитель – тьютор, консультант, координатор; 

- змішана форма навчання. 

3.2.1 ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 

ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

(курси, тренінги, конференції, семінари, 

онлайн-курси, публікації, обмін досвідом, 

самоосвіта) 

- напрям підвищення кваліфікації відповідає 

освітній програмі закладу. 

3.3.1 ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА 

особистісно орієнтована технологія 

навчання. 

3.3.3 ПЕДАГОГІЧНЕ НАСТАВНИЦТВО ТА 

ВЗАЄМОНАВЧАННЯ 
 

Схема 6 

3.1.2.ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ КК І НАСКРІЗНИХ 

УМІНЬ ЗО 
 

- види роботи, спрямовані на розвиток оволодіння учнями 

ключовими компетентностями;  

- форми і методи роботи спрямовані на розвиток творчої, 

пошукової та аналітичної роботи (дослідницька та 

проєктна діяльності, постановка і розв’язання проблем, 

диспути, ситуативні завдання, комп’ютерне моделювання, 

прогнозування тощо). 

3.1.4 СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ (електронні презентації, 

відеоматеріали, вебсайти, блоги тощо) 

- розміщення власних напрацювань на 

вебсервісах; 

- педагогічне портфоліо; 

- обмін досвідом з колегами. 

3.1.5 ОРГАНІЧНЕ ПОЄДНАННЯ ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ З РОБОТОЮ НА УРОЦІ, ЗМІСТОМ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА 

ФОРМУВАННЯМ КК 

3.1.6 ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

- під час роботи з учнями; 

- під час самоосвіти. 

3.2.2 УЧАСТЬ У ІННОВАЦІЙНІЙ ОСВІТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

- дослідно-експериментальна робота 

(дослідження, апробація тощо). 

3.3.2 РОБОТА З БАТЬКАМИ ЩОДО 

ОРГНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

(очний та онлайн формат) 

інформування про заходи, критерії 

оцінювання, індивідуальний успіх дитини). 

3.4.1 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

ПЕДАГОГІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 


