
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

підвищення кваліфікації вчителів спеціальності «Природничі науки» 

Професійна кваліфікація: вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології 
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І. Формування природничо-наукової компетентності учнів засобами інтегрованого курсу «Природничі науки»

1. Природничо-наукова картина світу та її значення для сталого розвитку 
природи та суспільства. Закони і закономірності природи: та їх відображення у 
змісті природничо-наукової освіти школярів (майстер-клас). 
 

6 2 4 Доктор педагогічних 
наук, професор 
Степанюк А. В 

2. Шляхи інтеграції змісту навчальних предметів галузі «Природознавство» 
(тренінг). 

6 2 4 Доктор педагогічних 
наук, професор 
Степанюк А. В 

3. Міжнародні практики викладання інтегрованого курсу «Science» та можливості 
їх застосування в умовах Нової української школи (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  

Жирська Г. Я. 
4. Компетентнісно-орієнтовані завдання з інтегрованого курсу: вимоги до 

розроблення, функції і дидактичні цілі, способи використання (тренінг). 
6 2 4 Кандидат біологічних 

наук, доцент  
Жирська Г. Я. 

5. Проектна та науково-дослідна діяльність учнів як чинник інтеграції змісту 
природничо-наукової освіти. (круглий стіл/панельна дискусія) (круглий 
стіл/панельна дискусія). 

6 2 4 Доктор педагогічних 
наук, професор 
Степанюк А. В., 

кандидат біологічних 
наук, доцент  

Жирська Г. Я. 
ІІ. Педагогічні інновації в шкільній природничій освіті  

1. Особливості тренінгу форми активного навчання біології, екології та основ 
здоров’я (майстер-клас). 

6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  
Барна Л. С. 



2. Різноманітність способів проведення тренінгу у процесі вивчення  біології, 
екології, та основ здоров’я (тренінг). 

6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  

Жирська Г. Я. 
3. Застосування методів фасилітації у навчанні біології, екології та основ здоров’я 

(тренінг). 
6 2 4 . Кандидат біологічних 

наук, доцент  
Барна Л. С.. 

4. Сучасні інтерактивні технології навчання (квест-технологія, ментальні карти, 
ажурна пилка, фішбоун  тощо). 

6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  

Жирська Г. Я. 
5. Метод кейсів як інтеграція методів навчання та дослідження (панельна 

дискусія/круглий стіл). 
6 2 4 Кандидат біологічних 

наук, доцент  
доц. Жирська Г. Я., 

кандидат біологічних 
наук, доцент  
 Барна Л. С. 

ІІІ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в біологічній освіті
1. Он-лайн інструменти та методичні прийоми візуалізації в біологічній освіті 

(майстер-клас). 
6 2 4 Кандидат біологічних 

наук, доцент  
Герц А. І. 

2. Використання на уроках біології навчальних он-лайн сервісів Kahoot, Seesaw 
тощо (тренінг). 

6 2 4 кандидат біологічних 
наук, доцент  
Міщук Н. Й. 

3. Створення та використання інтернет-мемів та лайфхаків на уроках біології 
(тренінг). 

6 2 4 кандидат біологічних 
наук,доцент  
Міщук Н. Й. 

4. Створення інтелект-карт з навчального предмета біології за допомогою он-
лайн ресурсів (FreeMind, XMind, Mind42, Bubble, iMindMap) (тренінг). 

6 2 4 кандидат біологічних 
наук,доцент  
Міщук Н. Й. 

5. Організація ефективного зворотного зв’язку. 6 2 4 Кандидат біологічних 
наук,доцент  
Міщук Н. Й.,  

кандидат біологічних  



     наук, доцент  
Герц А. І. 

IV. Формування твердих (Hard Skills) та м’яких (Soft Skills) навичок у школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології 
1. М’які навички як основа успішної кар’єри особистості (майстер-клас). 

Формування комунікаційних навичок та емоційного інтелекту школярів  у 
процесі вивчення шкільного курсу біології (тренінг). 

6 2 4 Доктор педагогічних 
наук, професор 
Степанюк А. В. 

2. Методичні прийоми формування критичного мислення школярів у процесі 
вивчення біології (тренінг). 

6 2 4 Доктор педагогічних 
наук, професор 
Степанюк А. В 

3. Формування медіаграмотності школярів у процесі вивчення біології (тренінг). 6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  
Міщук Н. Й. 

4. Розвиток творчого мислення школярів на уроках біології (тренінг). 6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  

Жирська Г. Я. 
5. Значимість м’яких навичок для освіти впродовж життя (панельна дискусія). 6 2 4 Доктор педагогічних 

наук, професор 
Степанюк А. В., 

кандидат біологічних 
наук, доцент  
Міщук Н. Й. 

V. ХІМІЯ. Вдосконалення хімічних компетентностей у підготовці вчителя природничих дисциплін (ВИБІРКОВИЙ) 
1. Аналіз навчальних планів, програм, змісту, чинних підручників та інших 

друкованих та електронних засобів навчання з хімії для шкіл (класів) різних 
профілів (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4 Кандидат хімічних наук, 
доцент 

Барановський В. С. 
2. Вдосконалення міжпредметного хімічного експерименту для класів різного 

профілю (фізико-математичного, хіміко-біологічного, гуманітарного та ін.). 
(майстер-клас). 

6 2 4 Кандидат хімічних наук, 
доцент 

Барановський В. С. 
3. Методика реалізація міжпредметного хімічного експерименту для класів 

різного профілю (фізико-математичного, хіміко-біологічного, гуманітарного та 
ін.). (тренінг). 

6 2 4 Кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Гладюк М. М. 
4. Конструювання, розв’язування та методика застосування в навчальному 

процесі міжпредметних завдань та розрахункових задач. (майстер-клас, 
6 2 4 Кандидат педагогічних 

наук, доцент 



тренінг). Гладюк М. М. 
5. Особливості конструювання та проведення навчальних занять з природничим 

змістом (інтегрованих, нетрадиційних, з виробничим змістом, екологічного 
спрямування тощо). (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4 Кандидат хімічних наук, 
доцент 

Барановський В. С., 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Гладюк М. М. 

VІ. ФІЗИКА. Сучасні досягнення та проблеми фізичної науки в освітньому процесі.(ВИБІРКОВИЙ) 
1. Фізичні явища, процеси та закони в навколишньому середовищі та їх 

відображення в змісті інтегрованого курсу «Природничі науки» (майстер-клас). 
6 2 4 Кандидат технічних 

наук, доцент 
Мохун С.В. 

2. Фізичні закони як основа функціонування живих систем (майстер-клас). 6 2 4 Кандидат технічних 
наук, доцент 
Мохун С.В. 

3. Інноваційні технології в процесі викладання фізики та астрономії (майстер-
клас, тренінг). 

6 2 4 Кандидат педагогічних 
наук, викладач 

Федчишин О.М. 
4. Шляхи формування природничо-наукової компетентності (майстер-клас). 

Проектування інтегрованих завдань (тренінг). 
6 2 4 Кандидат педагогічних 

наук, викладач 
Федчишин О.М. 

5. Відображення сучасних досягнень і проблем фізичної науки в освітньому 
процесі (круглий стіл/ дискусія). 

6 2 4 Кандидат технічних 
наук, доцент 
Мохун С.В., 

кандидат педагогічних 
наук, викладач 

Федчишин О.М. 
VІІ. БІОЛОГІЯ. Сучасні досягнення і проблеми  природничих наук та їх відображення в освітньому процесі. (ВИБІРКОВИЙ) 

1. Роль біологічних наук та освіти у вирішенні проблем довкілля та соціальних 
викликів (майстер-клас). Складання схеми взаємозв’язків проблем живих 
систем різних рівнів організації та причин, що їх породжують. Моделювання 
способів їх вирішення (тренінг). 

6 2 4 Доктор біологічних наук, 
професор 

 Грубінко В. В. 

2. Молекулярно-генетичні особливості реалізації біопотенції живих систем 
(майстер-клас). Складання евристичних схем досліджень, завдань (тренінг). 

6 2 4 Доктор біологічних наук, 
професор 



Дробик Н. М. 
3. Функціонування та еволюція живих систем різних рівнів організації в 

трансформованому середовищі (майстер-клас). Проектування напрямків і 
механізмів еволюційних процесів в біо(еко)системах різних рівнів організації 
(тренінг).  

6 2 4 . Кандидат біологічних 
наук, доцент 

 Шевчик Л. О... 

4. Моделювання та регуляція живих систем для забезпечення сталого розвитку 
природи на основі ENA- та SEM-моделювання (майстер-клас, тренінг). 

6 2 4 Кандидат біологічних 
наук, доцент  

Герц А. І. 
5. Відображення сучасних досягнень і проблем природничих наук в освітньому 

процесі НУШ (круглий стіл/панельна дискусія). 
6 2 4 Доктор педагогічних 

наук, професор 
Степанюк А. В., 

доктор біологічних наук, 
  професор 

 Грубінко В. В. 
 

 

 


