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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) 
педагогічних, науково-педагогічних працівників 

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми  доц. Барановський В.С.,  доц.Гладюк М.М. 
Найменування програми  Методика навчання хімії 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год.) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра хімії та методики її навчання 
Форма підвищення 
кваліфікації 

Очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Сертифікат (Довідка) 

Напрям Формування професійних компетентностей 
галузевого спрямування (викладачі, вчителі), 
опанування новітніми науково-педагогічними та 
науково-дослідницькими технологіями 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Удосконалити компетенції з розуміння сучасних уявлень про досягнення в галузі 
хімії та методики її навчання; використання набутих компетенцій у сфері 
професійної діяльності при постановці і вирішенні науково-дослідних та навчально-
виховних інноваційних завдань. 

1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

Інтегральна компетентність: 
– здатність розв’язувати складні задачі і проблеми хімічних наук і 

методики їх викладання, що передбачає проведення досліджень й 
здійснення педагогічних інновацій, їх критичний аналіз та застосування 
в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;  

– знання та розуміння хімії як науки та навчального предмета і її 
значення для формування наукової картини світу, а також специфіки 
професійної діяльності в галузі;  

– здатність до набуття спеціальних концептуальних знань на рівні 
новітніх досягнень науки, які є основою для інтегрального мислення та 
інноваційної діяльності, зокрема в контексті навчальної і навчально-
методичної роботи; 

–  здатність до аналізу власної професійної діяльності щодо 
реалізації мети і завдань закладу освіти, до професійної самоосвіти, 



особистісного зростання, проектування подальших освітніх траєкторій. 
 

Професійно-педагогічна компетентність 
 здатність критично осмислювати сучасну термінологію, 

наукові поняття, закони, концепції, вчення і теорії хімії як науки; 
 здатність розкривати загальні тенденції, закономірності 

розвитку хімії для формування природничої картини світу;  
 уміння моделювати та оцінювати хімічні системи різного рівня 

організації (субатомарного, атомарного, молекулярного, 
надмолекулярного, речовинного та ін.) на основі взаємозв’язку 
фундаментальних закономірностей природи;  

 здатність критично оцінювати рівень розвитку і проблеми 
практичної реалізації досягнень хімії, втілювати їх у житті суспільства 
для забезпечення сталості розвитку природних і соціальних систем, 
реалізовувати стратегію сталого розвитку екосфери та суспільства; 

 уміння підбирати та творчо застосовувати сучасні методи 
дослідження хімії для обґрунтування цілісності та єдності природи 
(закономірностей, процесів та явищ), використовувати та 
інтерпретувати результати досліджень; 

  вирішення комплексних проблем у галузі професійної та 
наукової діяльності, що вимагають глибокого переосмислення наявних 
та створення нових цілісних знань і професійної практики шляхом 
використання концептуальних та методологічних знань у науково-
дослідницькій та професійній діяльності. 

 здатність дотримуватися принципу науковості при трансляції 
наукових знань у площину шкільного навчального предмета хімії; 

 здатність застосовувати набуті знання з хімії, сучасних 
методик і освітніх технологій для формування в учнів загальноосвітньої 
школи ключових і предметних компетентностей відповідно до вимог 
державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство»; 

 уміння творчо добирати методи і засоби навчання хімії, 
спрямовані на розвиток здібностей учнів з урахуванням їх 
індивідуальних і вікових особливостей, міжособистісних взаємин 
школярів у групі та класі, усвідомлення рівних можливостей і 
гендерних питань; 

 здатність здійснювати інтеграцію змісту, форм і методів 
навчання хімії для формування в учнів як хімічної, так й цілісної 
природничо-наукової картини світу; 

 здатність планувати роботу, розробляти календарно-
тематичне планування змісту освіти, план виховної роботи, планувати 
професійний саморозвиток вчителя;  

 здатність до комплексного планування, організації та 
здійснення навчальних проектів, підготовки аналітичної звітної 
документації та презентацій; 



 здатність забезпечувати об’єктивний контроль і оцінювання 
рівня навчальних досягнень учнів з хімії, здійснювати діагностику, 
прогнозування ефективності та корекції освітнього процесу на основі 
вивчення психолого-педагогічних особливостей формування в учнів 
ключових та предметних компетентностей; 

 здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у 
тому числі й інформаційно-цифрові, для забезпечення високої якості 
навчально-виховного процесу; 

 здатність до створення психологічно комфортних умов 
освітнього процесу, безпечного проведення навчально-дослідницької 
діяльності з хімії в лабораторних та виробничих умовах. 

– здатність до визначення методичної проблеми, обґрунтування її 
актуальності, мети, завдань тощо;  

- здатність до використання/поширення інновацій у педагогічній 
науці та практиці, перспективного педагогічного досвіду; 

- здатність до апробації розроблених систем навчальних, виховних 
і розвивальних завдань / систем уроків тощо для реалізації основних 
ідей дослідження;  

- здатність до оцінювання ефективності розроблених систем 
навчальних, виховних і розвивальних завдань і систем уроків тощо для 
реалізації основних ідей дослідження, підведення підсумків та 
формулювання висновків з наукового дослідження. 

Соціально-громадянська компетентність 
 - здатність дотримуватися вимог нормативно-правових 
документів, що регламентують організацію освітнього процесу в 
освітніх закладах; 

 визнання та дотримання морально-етичних аспектів 
професійної діяльності педагога і необхідності інтелектуальної чесності; 

 соціальна активність, здатність нести громадянську 
відповідальність за стан довкілля, виявляти толерантне ставлення до 
різних думок і поглядів в умовах полікультурного середовища; 

 готовність працювати автономно та в команді, керувати 
групою, проявляти творчий підхід, ініціативу; 

 здатність до управління комплексними діями або проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

 здатність до прийняття рішень у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 
прогнозування. 

Загально-культурна компетентність 
– здатність до збереження і дотримання правил, ціннісних 

орієнтацій і традицій закладу освіти;  
– здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі 

смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою 
мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя 



відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 
інших; 

– здатність до усвідомлення своєї ролі як педагога закладу освіти, 
а також системи цінностей, мети і завдань професійної діяльності 
вчителя.  

Мовно-комунікативна компетентність 
 здатність до педагогічного спілкування державною мовою як 

усно, так і письмово у процесі індивідуальної і колективної діяльності; 
 здатність до зрозумілого і недвозначного донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців 
і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 здатність до використання іноземних мов у професійній 
діяльності; 

 здатність досягати педагогічних результатів засобами 
продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і 
невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних 
ситуацій. 

Психологічно-фасилітативна компетентність 
– здатність сприяти творчому становленню учасників освітнього 

процесу та їхній індивідуалізації; 
– здатність до створення безпечних та психологічно комфортних 

умов освітнього процесу;  
– здатність до відстеження власного фізичного, психічного, 

духовного та соціального здоров’я, їх урівноважування шляхом 
оптимізації витрат робочого часу та енергії;  

– здатність до ефективної командної роботи, вміння 
попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів. 

 здатність адаптуватися до динамічного сьогодення та 
майбутнього, діяти в новій ситуації, готовність застосовувати набутий 
досвід для збереження власного здоров’я та здоров’я інших; 

– здатність до створення освітнього середовища, зорієнтованого 
на особистісний творчий і духовний розвиток учасників освітнього 
процесу. 

Підприємницька компетентність 
– здатність планувати роботу, розробляти календарно-тематичне 

планування змісту освітніх галузей, план виховної роботи, планувати 
професійний саморозвиток вчителя;  

– здатність до аналізу власної професійної діяльності щодо 
реалізації цілей і завдань закладу освіти; 

– здатність до визначення сильних і слабких сторін власної 
педагогічної діяльності;  

– здатність до самооцінювання результатів застосування засобів 
педагогічного впливу із забезпечення якості навчання, виховання й 
розвитку учасників освітнього процесу; 



– здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою 
набуття додаткових професійних компетентностей;  

– здатність до планування заходів для досягнення власних цілей 
щодо професійного саморозвитку;  

– здатність до організації взаємодії з профільними фахівцями 
щодо планування освітнього процесу; 

– здатність генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 
життя з метою підвищення як власного соціального статусу та 
добробуту, так і розвитку суспільства і держави. 

Інформаційно-цифрова компетентність 
– здатність вивчати аналізувати, застосовувати під час планування 

освітнього процесу професійну літературу; 
– здатність до опрацювання відповідних джерел інформації, 

володіти сучасними інформаційними технологіями, вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями, використовуючи Інтернет-ресурси,  
комп'ютерні програми, соціальні мережі, власні Інтернет-проекти;  

–здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, вміння 
виявляти проблеми і формулювати завдання, збирати дані, аналізувати 
їх та пропонувати рішення; 

– здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. 
 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС)/ 

год. 
1.  Сучасні досягнення і 

проблеми хімічної 
науки та їх 
відображення в 
освітньому процесі  

Набуття інноваційних спеціалізованих 
знань про роль хімії та хімічної науки та 
освіти у вирішенні проблем довкілля та 
соціальних викликів. Нормативні 
документи, що стосуються хімічної 
освіти. Ринок праці для хіміка. 
Розуміння сучасні тенденцій розвитку 
та досягнення різних галузей хімічної 
науки, можливості їх представлення в 
сучасному змісті хімічної освіти  

2/60 

2. Актуальні проблеми 
методичної підготовки 
вчителя хімії для 
середньої 
загальноосвітньої 
школи. 

Отримання та оцінювання результатів 
наукових досліджень у сфері хімічних 
та педагогічних досліджень.  
Розуміння сучасних вимоги до уроку 
хімії. Вдосконалення структури уроку 
хімії. Аналіз уроку. Вимоги до 
професійної підготовки вчителя в світлі 
вимог НУШ.Оволодіння сучасними 
методами та формами діагностики та 
оцінювання знань учнів з хімії. 

1/30 



Розробка та аналіз тестів та завдань для 
підсумкових робіт для контролю знань 
та розвитку учнів.  

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

Вдосконаленні вміння розв’язування 
розрахункових задач як невід’ємної 
складової хімічних знань учнів. 
Оволодіння логічними та методичними 
основи розв’язування розрахункових 
задач усіх типів, передбачених 
навчальною програмою з хімії, а також 
ускладнених та олімпіадних 

1/30 

4.  Вдосконалення 
методики хімічного 
експерименту в 
навчанні хімії 

Оволодіння вміннями проведення 
модернізованого хімічного 
експерименту в загальноосвітніх 
навчальних закладах різного рівня.  
Вміння застосовувати хімічний 
експеримент в проблемному навчанні 
хімії в закладах загальної середньої 
освіти. Проблемно-розвивальний 
навчальний хімічний експеримент  
Оволодіння вміннями проводити 
хімічний експеримент в умовах 
профілізації закладу загальної середньої 
освіти та способи його модернізації 
(хіміко-біологічний профіль, 
гуманітарний та ін.. 

2/60 

 
 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 
 


