
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

підвищення кваліфікації вчителів спеціальності «Хімія» 
 

№ 
з/п 

 
Назва і зміст навчальних модулів 

К-сть 
годин 

Із них  
Викладач 

 
Аудит. 

роб. 
Сам. 
роб. 

 
І. Сучасні досягнення і проблеми хімічної науки та їх відображення в освітньому процесі

1. Роль хімії та хімічної науки та освіти у вирішенні проблем довкілля та 
соціальних викликів. Нормативні документи, що стосуються хімічної освіти. 
Ринок праці для хіміка. (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

2. Сучасні тенденції розвитку та досягнення неорганічної хімії, можливості їх 
представлення в сучасному змісті хімічної освіти (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

3. Сучасні тенденції розвитку та досягнення органічної та біоорганічної хімії, 
можливості їх представлення в сучасному змісті хімічної освіти (майстер-клас, 
тренінг). 

6 2 4  

4. Сучасні методи дослідження речовин в хімії (майстер-клас, тренінг). 6 2 4  
5. Сучасні аспекти хімічних технологій (майстер-клас, тренінг). 6 2 4  

ІІ. Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя хімії для середньої загальноосвітньої школи. 
1. Аналіз навчальних планів, програм та чинних підручників з хімії для шкіл 

(класів) різних профілів (майстер-клас, тренінг). 
6 2 4  

2. Сучасні вимоги до уроку хімії. Вдосконалення структури уроку хімії. Аналіз 
уроку. Вимоги до професійної підготовки вчителя в світлі вимог НУШ 
(майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

3. Сучасні методи та форми діагностики та оцінювання знань учнів з хімії. 

Розробка та аналіз тестів та завдань для підсумкових робіт для контролю знань 

та розвитку учнів. (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4 . 

4. Англійська термінологія та переклад англомовних текстів на хімічну тематику 

в навчанні учнів хімії. (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  



5. Хімічні турніри, МАН, олімпіади та конкурси в роботі з обдарованою 

молоддю. ( круглий стіл). 

6 2 4  

ІІІ.Розв’язування розрахункових задач з хімії як засіб вдосконалення знань учнів з хімії  
та розвитку їх інтелектуальних здібностей. 

1. Розв’язування розрахункових задач як невід’ємна складова хімічних знань 
учнів. Логічні те методичні основи розв’язування розрахункових задач. 
(майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

2. Розв’язування типів розрахункових задач, що не передбачають розрахунків за 
рівняннями хімічних реакцій (розрахунки за хімічними формулами, виведення 
молекулярних формул речовин, задачі на визначення складу розчинів та їх 
приготування, газові суміші тощо) (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

3. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій (на зміну маси пластинки, на 
надлишок однієї з речовин, на послідовні та паралельні процеси, на утворення 
суміші продуктів тощо). (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

4. Комбіновані, міжпредметні та ускладнені задачі. Розв’язування задач шкільних 
олімпіад з хімії. Аналіз типів задач, що пропонуються на зовнішньому 
незалежному оцінюванні з хімії, підходів до їх розв’язування та оцінювання 
розв’язків. (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

5. Досвід та проблеми розв’язування завдань ЗНО минулих років. ( круглий стіл). 6 2 4  
IV. Вдосконалення методики хімічного експерименту в навчанні хімії 

1. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Основні напрямки модернізації навчального хімічного експерименту. (майстер-
клас, тренінг). 

6 2 4  

2. Хімічний експеримент як засіб формування ключових та професійних 
компетентностей. Основні підходи  і напрямки вдосконалення методики і 
техніки хімічного експерименту в закладах середньої освіти. (майстер-клас, 
тренінг). 

6 2 4  

3. Хімічний експеримент в проблемному навчанні хімії в закладах загальної 
середньої освіти. Проблемно-розвивальний навчальний хімічний експеримент 
(майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  

4. Хімічний експеримент в умовах профілізації закладу загальної середньої освіти 
та способи його модернізації (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4  



5. Досвід та проблеми організації навчального хімічного експерименту з малими 
кількостями речовин. Методика організації та проведення практичних робіт. 
Оцінювання практичних навчальних досягнень учнів. (круглий стіл). 

6 2 4  

V. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в хімічній освіті
1. Ознайомлення з класифікацією та технологією квестів. Сучасні Інтернет-

сервіси та платформи для реалізації квестів. (майстер-клас, тренінг). 
6 2 4  

2. Основні етапи створення та впровадження квестів в освітньому процесі з хімії. 
Ідеї для квесту, завдання, сценарії та сюжети для квесту. (майстер-клас, 
тренінг). 

6 2 4  

3. Створення та використання Веб-, Блог- та QR- квестів, їх формат, складові та 
інструменти. (тренінг). 

6 2 4  

4. Використання комп’ютерних програм в органічній та неорганічній хімії та в 
хімічній освіті школярів. Технології віртуальної і доповнювальної реальності в 
хімічній освіті (Virtual labs) (тренінг). 

6 2 4  

5. Формуюче оцінювання в квестах. Презентація створених квестів. (Круглий 
стіл/панельна дискусія). 

6 2 4  

 

 


