
Використання матеріалів з підприємництва  

при вивченні ХІМІЇ у загальноосвітній школі  

                                         

Клас Тема розділу, уроку 
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності 

навчальні ресурси 

(фінансова грамотність) 

7 

Тема 1. Початкові 

хімічні поняття  

обчислює відносну молекулярну масу 

речовини за її формулою; масову частку 

елемента в складній речовині та масу 

елемента в складній речовині за його масовою 

часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб 

розв’язання; 

висловлює судження про значення закону 

збереження маси речовини. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО 

СПОЖИВАННЯ 

Тема 5. Чинники, що впливають на 

раціональний вибір споживача. 

Тема 2. Кисень  

 

називає якісний та кількісний склад повітря; 

аналізує умови процесів горіння та повільного 

окиснення;  

оцінює значення кисню в життєдіяльності 

організмів; озону в атмосфері; вплив 

діяльності людини на стан повітря. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 4. Право споживачів на якість та безпеку 

харчових продуктів і промислових товарів 

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 3. Основні права споживачів товарів, 

робіт і послуг 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 

 

Тема 3. Вода  описує поширеність води у природі; 

обчислює масову частку і масу розчиненої 

речовини, масу і об’єм  води в розчині, 

обираючи і обґрунтовуючи спосіб 

розв’язання;  

виготовляє розчини з певною масовою 

часткою розчиненої речовини;  

використовує здобуті знання та навички в 

побуті для раціонального використання води 

та збереження довкілля;  

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 

 

Уроки з підприємницьким тлом 
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володіє елементарними навичками очищення 

води в домашніх умовах; 

обґрунтовує значення розчинів у природі та 

житті людини; 

висловлює судження про вплив діяльності 

людини на чистоту водойм та охорону  їх від 

забруднень; 

відповідально ставиться до збереження 

водних ресурсів. 

8 

Тема 1. Будова атома. 

Періодичний закон і 

періодична система 

хімічних елементів 

оцінює значення періодичного закону як 

одного із фундаментальних законів природи. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

Тема 2. Хімічний 

зв’язок і будова 

речовини  

прогнозує фізичні властивості та практичне 

використання речовин залежно від виду 

хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток. 

Тема 3. Кількість 

речовини. Розрахунки 

за хімічними 

формулами  

обчислює число частинок (атомів, молекул, 

йонів) у певній кількості речовини, масі, 

об’ємі; молярну масу, масу і кількість 

речовини; об’єм даної маси або кількості 

речовини газу за нормальних умов; відносну 

густину газу за іншим газом, обираючи і 

обґрунтовуючи спосіб розв’язання; 

робить висновки щодо значущості 

математичних знань для розв’язування 

хімічних задач. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО 

СПОЖИВАННЯ 

Тема 5. Чинники, що впливають на 

раціональний вибір споживача. 

 

Тема 4. Основні класи 

неорганічних сполук  

обчислює за рівняннями хімічних реакцій 

масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за 

відомою масою, кількістю речовини, об’єму 

одного з реагентів чи продуктів реакції, 

обираючи і обґрунтовуючи спосіб 

розв’язання; 

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 
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обґрунтовуючи спосіб розв’язання; 

висловлює судження про значення хімічного 

експерименту як способу набуття нових знань. 

Уроки з підприємницьким тлом 

 

9 

Тема 1. Розчини  розв’язує експериментальні задачі, обираючи 

й обґрунтовуючи спосіб розв’язання; 

обчислює масу, об’єм, кількість речовини за 

рівняннями реакцій з використанням розчинів 

із певною масовою часткою розчиненої 

речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб 

розв’язання; 

визначає характер середовища за значенням 

рН; 

оцінює важливість рН розчинів для 

визначення якості харчової, косметичної 

продукції тощо;  

висловлює судження про значення розчинів у 

природі та житті людини; про застосування 

знань щодо виявлення деяких йонів. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

 

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 2.Правова основа захисту прав 

споживачів 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 

 

Тема 2. Хімічні реакції  висловлює судження про значення хімічних 

реакцій та знань про них у природі, 

промисловості, побуті. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

Тема 3. Початкові 

поняття про органічні 

сполуки  

розв’язує розрахункові задачі на обчислення 

об’ємних відношень газів за хімічними 

рівняннями та інших раніше вивчених типів 

на прикладі органічних сполук; 

усвідомлює значення вуглеводневої сировини в 

енергетиці; природних і синтетичних 

органічних сполук;  

висловлює судження щодо значення 

органічних речовин у суспільному 

господарстві, побуті, харчуванні, охороні 

здоров’я тощо; захисту довкілля від стійких 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 

 

Уроки з підприємницьким тлом 
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органічних забруднювачів. 

Тема 4. Роль хімії у 

житті суспільства 

поважає авторське право; 

оцінює внесок хімічної науки в розвиток 

вітчизняного виробництва; значення хімічних 

знань як складника загальної культури 

людини. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. 

«Зелене споживання» 

 

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 3. Основні права споживачів товарів, 

робіт і послуг 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 

 

 

http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-8klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-9klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/Zdorove-Kharchuvannia.Metodichka.5-7klasy.pdf

