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Предметна хімічна компетентність учнів є складником ключових 

компетентностей «Компетентність у галузі природничих наук» та «Екологічна 

компетентність», що передбачає: усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків у 

природі і її цілісність;  використання хімічних знань для пояснення користі і шкоди 

здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля; влаштування власного 

життєвого середовища без шкоди для себе, інших людей і довкілля; дотримання 

здорового способу життя; безпечне поводження із хімічними сполуками і 

матеріалами в побуті; участь у реалізації проєктів, спрямованих на поліпшення 

стану довкілля завдяки досягненням хімічної науки; дотримання правил екологічно 

виваженої поведінки в довкіллі [2; 3]. 

Звертаємо увагу, що у минулорічних методичних рекомендаціях Міністерства 

освіти і науки України (лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році») зазначено, що «…мають 

змінитися підходи до конструювання і проведення навчальних занять. Від трансляції 

готових знань учитель має перейти до методик, які дозволять учням самостійно 

одержувати знання у ході навчальної діяльності; формувати уміння їх застосовувати 

у різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї або нові знання; висловлювати 

власну точку зору щодо певних процесів чи явищ тощо… Важливим джерелом 

знань, засобом формування дослідницьких умінь і навичок, створення проблемних 

ситуацій, розвитку мислення, спостережливості і допитливості мають стати хімічний 

експеримент та розв’язування розрахункових задач…» [1]. Тому, однією із функцій 

сучасного вчителя є організація компетентнісного навчання. Пріоритетним 

напрямом у діяльності вчителя хімії стає організація освітнього процесу на засадах 

ужитковості хімічних знань та розвитку предметної компетентності здобувачів 

освіти. 

З огляду на зазначене вище рекомендуємо:  

1. Проаналізувати навчальні програми з хімії для учнів 7-9 та 10-11 класів з огляду 

на наявність у змісті навчального матеріалу тем та учнівських навчальних 

проєктів, що передбачають формування ужиткових хімічних знань. Визначитися 

з темами проєктів, що будуть реалізовані під час навчального року. 

2. Розглянути можливість щодо розширення тематики учнівських навчальних 

проєктів ужиткового спрямування. Зробити акцент на темах, що цікавлять учнів 

певної вікової категорії.   

3. Використовувати на уроках хімії завдання компетентнісно орієнтованого 

спрямування з метою встановлення взаємозв’язку між теоретичними знаннями, 

здобутими учнями під час уроку, та значенням їх у житті кожної людини.  

4. На уроках хімії розвивати компетентність учнів, як споживачів харчової та 

хімічної промисловості шляхом перегляду медіаконтенту з подальшим його 

обговоренням. Розвінчувати міфи, що сприяють формуванню хемофобії. 



5. У випадку виконання навчальних проєктів, що передбачають необхідність 

використання методик дослідження якості продуктів харчування, побутової 

хімії, води, повітря, ґрунту тощо, пропонуємо використовувати методики, 

розроблені у ДСТУ для різних видів товарів. Наприклад: харчові продукти 

«Перелік референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), 

що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об'єктів санітарних 

заходів» (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 

від 19.10.2015 № 397) [4]. Можна також скористатися лабораторними 

практикумами для різних спеціальностей закладів вищої освіти, що розміщені в 

мережі Інтернет. 

6. Розглянути, за необхідності, можливість виконання експериментальної складової 

навчального проєкту на базі кафедри біології людини, хімії та методики навчання 

хімії природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка й кафедри теоретичної та прикладної хімії 

Сумського державного університету. 

7. Долучати  учнів до участі в роботі Малої академії наук (секція «Хімія»), обираючи 

теми актуальні та цікаві для учнів.  

8. Проаналізувати експериментальні роботи, запропоновані учням/учасникам 

обласного хімічного колоквіуму та практичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії за період з 2016 по 2020 роки (завдання 

практичного туру олімпіади з хімії надруковані в інформаційно-аналітичних 

бюлетенях «Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ, ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії» і розміщені у теці «Учителю 

хімії» на мобільній сторінці методиста сайту Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (https://cutt.ly/VEZR0wt);  урахувати, під 

час підготовки учнів до інтелектуальних змагань, вимоги до наявності в 

учасників належного рівня сформованості необхідних компетентностей, 

специфіку проведення запропонованих експериментальних робіт (гравіметрія, 

якісний та кількісний аналіз, органічний синтез тощо).  
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