
Професійна компетентність учителя хімії у контексті трудової 

функції «Навчання учнів предметів/інтегрованих курсів» 

(методичні рекомендації) 

 
Упровадження концепції «Нова українська школа» у закладах загальної 

середньої освіти передбачає зміну ролі вчителя: «Нова школа потребує нового 

вчителя, який може стати агентом змін. У зв’язку з цим варто говорити про нову 

роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини» [3]. 

Документально обов’язки вчителя відображено у Професійному стандарті [4], де 

зафіксовано трудові функції, які має виконувати педагог під час реалізації 

освітнього процесу. Успішному їх втіленню передує кропітка підготовка та 

самоосвітня діяльність учителя у напрямі опрацювання нормативних документів, 

щодо організації освітнього процесу, ознайомлення із сучасними методами та 

технологіями навчання, опанування можливостей електронних освітніх ресурсів 

тощо. Отже, учителям хімії закладів загальної середньої освіти рекомендуємо: 

1. Переглянути нормативні документи, що є чинними у поточному 

навчальному році: 

 Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту» 

(https://cutt.ly/xX4feiS);  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування закладів загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» (https://cutt.ly/fX4fkwV);  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» 

(https://cutt.ly/PXrsKAs); 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 131-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року» (https://cutt.ly/1WcEAm0); 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 320-р «Про 

затвердження плану заходів щодо популяризації природничих наук та 

математики до 2025 року» (https://cutt.ly/7WcRsFv); 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі 

питання організації дистанційного навчання» (https://cutt.ly/8XDnXQP).  

2. Опрацювати Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і 

науки України щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році 

(https://cutt.ly/uXVooD6) узявши до уваги: 

 перелік нормативних документів, відповідно до яких організовується процес 

навчання у закладах освіти, зокрема базова середня освіта; 

 особливості структури навчального року, що залежить від дії воєнного стану в 

країні; 

 можливі форми організації освітнього процесу в закладі, впровадження яких 

залежить від безпекової ситуації в регіоні; 

https://cutt.ly/xX4feiS
https://cutt.ly/fX4fkwV
https://cutt.ly/PXrsKAs
https://cutt.ly/1WcEAm0
https://cutt.ly/7WcRsFv
https://cutt.ly/8XDnXQP
https://cutt.ly/uXVooD6


 доцільність проведення діагностування та традиційного повторення 

навчального матеріалу за минулий рік; за потреби запровадити коригуюче 

навчання. 

3. Передбачити в календарно-тематичному плануванні години на повторення 

навчального матеріалу з ключових тем за попередній рік навчання. А саме: 8 клас – 

«Кисень», «Вода»; 9 клас – «Основні класи неорганічних сполук»; 10 клас – 

«Початкові поняття про органічні сполуки». Рекомендуємо розглянути доцільність 

розробки разом із учнями узагальнюючих схем, що дадуть можливість за короткий 

час пригадати ключові знання з навчального предмету. З прикладами таких схем 

можна ознайомитися на сайті Сумського ОІППО за посиланням 

https://cutt.ly/bXVhCvC. Беручи до уваги зміст навчальної програми з хімії для  

10-11 класів рівню стандарт (у 11 класі передбачено вивчення тем загальної та 

неорганічної хімії, а у 10 класі – органічної хімії), рекомендуємо в 11 касі на початку 

вивчення нового матеріалу обговорити теми/питання з органічної хімії, що можуть 

бути значимими для учнів протягом їх життя. 

4. Опрацювати методичні рекомендації Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо організації освітнього процесу з хімії   

у 2022-2023 навчальному році (https://cutt.ly/2X9UxZE). 

5. Моделювати зміст теоретичного та практичного контенту з використанням 

сучасних та ефективних методик і технологій навчання під час підготовки й 

проведення уроку хімії, із урахуванням: 

 очної, дистанційної та змішаної форм навчання, що можуть діяти у закладі 

освіти; 

 тривалості проведення уроку (урок проводиться 45 хвилин, але у випадку 

дистанційного навчання Санітарним регламентом передбачено обмеження 

навчального часу для різних вікових категорій учнів під час роботи за монітором 

комп’ютора. Тому, вчитель має під час підготовки до уроку, передбачити різні види 

роботи, які дадуть можливість чергувати види діяльності); 

 психо-емоційного стану учнів (проведення «психологічних хвилинок» та 

фізкультхвилинок протягом уроку); 

 засвоєння учнями навчального матеріалу попереднього уроку відповідно до 

вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 2011 року 

та навчальних програм з предмета «Хімія» [1] (якщо учні не засвоїли навчальний 

матеріал на попередньому уроці, то приділити більше часу на етап актуалізації 

опорних знань). 

6. Формувати в учнів компетентність «уміння вчитися», складаючи разом із 

ними структурно-логічні схеми, структурно-логічні конспекти, листи опорних 

сигналів, узагальнюючі та порівняльні таблиці тощо. Ознайомитися з прикладами 

подібних графічних об’єктів можна опрацювавши матеріали збірника «Практичний 

аспект використання технології графіки на уроках хімії в школі», що розміщений на 

сайті Сумського ОІППО (https://cutt.ly/bQGeKDP). Формування даного уміння 

набуває особливої актуальності, беручи до уваги, що в залежності від безпекової 

ситуації в регіонах можуть змінюватися форми організації процесу навчання.  

7. Передбачити під час підготовки до уроку хімії можливість швидкого 

переведення учнів з очного формату навчання на дистанційний в асинхронному 

режимі, тобто зробити процес навчання гнучким. Для цього, за можливістю, 

розміщати на сайті закладу освіти/навчальній платформі матеріали для опанування 
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змісту уроку та виконання тренувальних вправ (це може бути пов’язано із 

оголошенням сигналу «Повітряна тривога! Усім в укриття!» і неможливістю 

повернутися до уроку хімії). 

8. Організовувати процес навчання із урахуванням необхідності впровадження 

особистіно орієнтованого підходу, за допомогою: розробки навчального контенту для 

учнів, що мають різні можливості доступу до інтернету (у випадку дистанційної форми 

навчання) та для дітей з особливими освітніми потребами (за наявності таких у класі); 

використання завдань різного рівня складності під час поточного контролю знань; 

організації проєктної діяльності за темами, що актуальні для учнів тощо.   

9. Пропонувати учням види навчальної діяльності, якими передбачено активну 

співпрацю учнів під час уроку і в позаурочний час, з метою стимулювання в них 

зацікавленості у вивченні хімії, формування розуміння значимості знань з предмету та 

розвитку комунікативних здібностей. 

10. Упроваджувати під час уроків хімії інтегроване навчання за допомогою: 

опанування змісту навчального матеріалу що дотичний до фізичної хімії, біохімії, 

геохімії тощо; пропонування учням виконувати навчальні проєкти, що за змістом 

мають інтегроване спрямування; використання завдання з відкритими відповідями 

інтегрованого змісту тощо.  

11. Формувати в учнів, під час освітнього процесу з хімії, ціннісні орієнтири 

сучасної української школи, що зазначені у Державному стандарті повної загальної 

середньої освіти 2020 року [2]. Зі способами прояву цих цінностей в освітньому 

процесі можна ознайомитися в матеріалах «Ціннісні орієнтири сучасної української 

школи», що розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України 

(https://cutt.ly/qX9PwQE). 

12. Урахувати під час розробки структури уроку хімії необхідність добору 

методів навчання та завдань, виконання яких передбачає формування в учнів умінь, що 

є наскрізними в усіх ключових компетентностях: читати з розумінням, висловлювати 

власну думку в усній і письмовій формі, критично і системно мислити, логічно 

обґрунтовувати позицію, діяти творчо,  виявляти ініціативу, конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми та 

співпрацювати з іншими [2].  

13. Під час підготовки до уроку враховувати необхідність розробки завдань, що 

передбачають розвиток критичного мислення. Звертаємо увагу, що цінність таких 

завдань полягає у необхідності використання під час їх виконання різних рівнів 

мисленнєвої діяльності (за Б. Блумом): здобуття знань, розуміння інформації, 

застосування інформації, аналіз, оцінка, синтез. Поставивши запитання на кожному із 

цих рівнів, можна стимулювати розвиток критичного мислення, оскільки учні мають 

аналізувати й інтерпретувати інформацію, аналізувати ідеї, будувати гіпотези, 

відстоювати власну точку зору. Ознайомитися із питальними словами, за допомогою 

яких зручно формулювати запитання,  та дієсловами, використання яких допоможе 

побудувати діяльність учнів на різному рівні мислення, можна на освітній платформі 

«Критичне мислення» (https://cutt.ly/UX7oPW6).   

14. Використовувати під час організації процесу навчання з хімії цифрові 

технології. Їх систематичне застосування дає можливість організувати гнучку систему 

освіти, що є актуальною вимогою в 2022-2023 навчальному році (дія на території 

України воєнного стану, подовження карантинних обмежень, спричинених гострою 

респіраторною інфекцією COVID-19). Для проведення онлайн-уроків у дистанційному 
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та змішаному форматах, доцільно використовувати можливості платформ Microsoft 

Teams (Оffice 365 від компанії Microsoft), Google Classroom (Google Workspace for 

Education від компанії Google) та інші, оскільки на їх базі є можливість організувати 

системне навчання: розміщення навчального контенту до якого є доступ 24/7 

(теоретичний та відеоматеріал), проведення уроків за допомогою відео-зв’язку, розробка 

завдань для визначення рівня засвоєного на уроці матеріалу, організація зворотного 

зв’язку тощо. 

15. Упроваджувати, під час уроків хімії, електронні освітні ресурси. Доцільним 

буде опанувати можливості:  

– освітньої платформи «Всеукраїнська школа онлайн», ініціатором розробки 

якої є Міністерство освіти і науки України; 

– програмного забезпечення mozaBook від компанії EdPro;  

– інтерактивних навчальних симуляцій для природничих наук PhET, 

розробниками яких є Universiti of Colorado; 

– мобільного застосунку AR_Book з набором лабораторних експериментів у 

доповненій реальності від компанії Flexreality та інші.  

Використання електронних освітніх ресурсів полегшить засвоєння учнями 

матеріалу з хімії за рахунок візуалізації навчального контенту під час проведення 

уроку при будь-якій формі організації освітнього процесу в закладі.  

16. Керуватися під час оцінювання рівня сформованості предметної 

компетентності: 

– Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.04.2011 № 329) (https://cutt.ly/XX7gec4); 

–  Орієнтовними вимогами до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 

№ 1222) (https://cutt.ly/uX7gul8).  

17. Проаналізувати зміст методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного 

стандарту базової середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 01.04.2022 № 289) з метою усвідомлення підходів до оцінювання сформованості 

наскрізних умінь, що зазначені у п. 8 цих рекомендацій. Рекомендуємо апробувати 

запропонований вид оцінювання навчальної діяльності учнів під час вивчення хімії. Це 

сприятиме формуванню у школярів умінь, необхідних для життя і подальшого обрання 

професійного спрямування. 

18. Проводити періодично діагностичні роботи з метою встановлення рівня 

сформованості предметної та ключових компетентностей, а також вчасного коригування 

календарно-тематичного планування. Це є особливо актуальним в умовах воєнного 

стану. Використовувати резервні навчальні години на відпрацювання навчального 

матеріалу, що був засвоєний на низькому рівні.  

19. Пропонувати учням завдання, що передбачають роботу з інтернет-джерелами 

(наприклад, відеодосліди, фрагменти наукових телепередач тощо) та онлайн-

програмами (наприклад, для побудови презентацій, ментальних карт, діаграм тощо). 

Звертаємо увагу на необхідності дотримання безпеки в інтернеті і попередньому 

перегляді всіх навчальних матеріалів, що пропонуємо учням для опрацювання. 

20. Складати власну траєкторію професійного розвитку відповідно до 

індивідуальних потреб. За допомогою інтернету здійснювати пошук онлайн-курсів, 
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вебінарів, онлайн-тренінгів з тем, у пізнанні яких є потреба. Наприклад, онлайн-

курси: «НУШ: базова середня освіта», «Перша психологічна допомога учасникам 

освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Оцінювання без 

знецінювання» тощо. 

21. Користуватися офіційними сайтами для відстеження і впровадження в 

освітній процес вимог актуальних нормативних документів, навчальних програм тощо. 

22. Дотримуватися неухильно реалізації Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (м. Київ від 25.04.2019 № 2704-VIII 

зі змінами та доповненнями) у напрямі організації освітнього процесу виключно 

державною мовою (https://cutt.ly/GX7keOx).   

23. Організовувати процес навчання на уроках хімії з урахуванням 

необхідності формування та розвитку в учнів мовно-комунікативних умінь та 

навичок. Наприклад, організовувати роботу в групах під час уроку, виконання 

групових навчальних проєктів, проведення під час уроків перемовин, дискусій, 

дебатів тощо. Із правилами їх організації можна ознайомитися у посібнику для 

вчителя «Діалог, переговори та дебати» (https://debate.nus.org.ua/). 
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