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Особливості дистанційного 
навчання хімії



Базові складові хімії та зміст предмету

Розрахунки

Значення для 

організму, наявність в 

природі

Будова, фізичні 
властивості, перебіг 

процесів

Хімічні 
властивості 

речовин, 
перетворення

Діаграми, 
карти,  

статистичні 
дані

Розрахункові 
задачі

Моделювання 
атомів, молекул, 

процесів

Хімічний 
експеримент 1. Зміст предмета інтегрує всі природничо-математичні дисципліни

2. Базові поняття є абстрактними і потребують розвитку образного
мислення



Структура теми та очікувані результати 

Очікувані результати з теми «Карбонові кислоти» (2 год)
Структура більшості тем

Будова молекули, речовини

Номенклатура

Фізичні, хімічні властивості

Добування і знаходження в 
природі

Застосування і значення для 
природи, людини, галузі



Методичні рекомендації з організації дистанційного 
навчання хімії 

3. Визначити матеріал для 

самостійного опрацювання 

та пояснення

Оксиди 

(самостійно)

- дає визначення поняття оксиди;

- називає оксиди

- класифікує

- наводить приклади

- розрізняє

(потребує пояснення)
- складає рівняння реакцій,

- порівнює за хімічними

властивостями основні, кислотні

та амфотерні оксиди;

- характеризує хімічні властивості

оксидів.

2. Об'єднати навчальний 

матеріал у блоки

Оксиди

Кислоти

Основи 

Солі

Вуглеводні

Спирти

Альдегіди

Карбонові кислоти

1. Перейти на технологію 

перевернутого класу

(вебінар від 08.09.2020)

Удома учень вивчає 

теоретичний матеріал 

за підручником і 

виконує вправи на 

розуміння 

Під час відео-наради 

виконуються вправи на 

осмислення  матеріалу, 

поглиблення



4. Розробити спільний 
конспект 

(блок-схема, таблиця, 
інтерактивна картка), який учень 

буде заповнювати самостійно

5. Підібрати вправи-

тренажери

6. Розробити 

інструктивні картки для 

учнів 

Основні класи 
неорганічних 
сполук

https://learningapps.org/dis
play?v=ptdsrurcj01
https://learningapps.org/dis
play?v=pxxjexocc01
https://quizlet.com/_7dgewf
?x=1jqt&i=2q52i0
https://quizlet.com/_60eph
0?x=1jqt&i=2q52i0
https://quizlet.com/_6f0g9p
?x=1jqt&i=2q52i0
https://cutt.ly/3fw18Xf

СОІППО → сторінка методиста → хімія → пілотний проєкт «Зручне навчання»

1. Опрацювати §38.

2. Переглянути відео-

урок https://www.youtube.com/watch?v=eLuUyrD

wE1w

3. Оформити в зошиті лабораторні досліди

(скласти рівняння реакції, назвати вихідні

речовини та продукти реакції, зазначити ознаки

хімічної реакції):

№ 4 Взаємодія металів ізСемінар\12.01.2021

Молярна маса.docx солями у водному розчині.

№ 5 Взаємодія солей з лугами у водному

розчині.

№ 6 Реакція обміну між солями в розчині.

Семінар/СХЕМИ для 8 класу.pdf
Семінар/СХЕМИ для 8 класу.pdf
Семінар/Корисні посилання для організації дистанційного та змішаного навчання (8).docx
https://learningapps.org/display?v=ptdsrurcj01
https://learningapps.org/display?v=pxxjexocc01
https://quizlet.com/_7dgewf?x=1jqt&i=2q52i0
https://quizlet.com/_60eph0?x=1jqt&i=2q52i0
https://quizlet.com/_6f0g9p?x=1jqt&i=2q52i0
https://cutt.ly/3fw18Xf
Семінар/12.01.2021 Молярна маса.docx
https://www.youtube.com/watch?v=eLuUyrDwE1w
Семінар/12.01.2021 Молярна маса.docx


Проєктна діяльність  або інтерактивне 
навчання 



Моделювання (вебінар 16.11.20)

Хімія - Інтерактивні симуляції PhET (colorado.edu)

• Будуємо атом - Атоми, Будова атома, Символи ізотопів
- PhET (colorado.edu)

Концентрація - Рішення, Насиченість, Молярність -
PhET (colorado.edu)

https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid
https://phet.colorado.edu/uk/simulation/build-an-atom
https://phet.colorado.edu/uk/simulation/concentration


Хімічний експеримент

https://cutt.ly/sgDqJfj – 7 клас

16.11.20 відбувся науково-практичний онлайн-семінар 

для вчителів хімії за темою
Реалізація практичної складової програми з хімії в умовах 
дистанційного навчання (soippo.edu.ua)

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-7-klas/laboratorn-dosldi-praktichna-robota/laboratorniyi-dosld-4-oznayiomlennya-z-zrazkami-prostih-skladnih-rechovin
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4029-realizatsiya-praktichnoji-skladovoji-programi-z-khimiji-v-umovakh-distantsijnogo-navchannya


Інтерактивні дошки для дистанційного 
навчання

Classroomscreen тощо



Дякую за увагу

Формальна освіта допоможе вам вижити. Самоосвіта 

приведе вас до успіху.

Джим Рон


