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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ» 

 
Найменування освітньої опції: Розвиток когнітивних навичок у процесі вивчення хімії. 
 
Напрям: емоційно-етична складова навчання, психолого-фізіологічні особливості 

здобувачів освіти певного віку, розвиток професійних компетентностей (знання навчального 
предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для 
ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України 
«Про освіту», цифрова компетентність, навчання впродовж життя. 

 
Мета: Надати вчительству інструменти для підвищення ефективності навчання та 

розвитку або покращення когнітивних навичок учнівства. Когнітивні навички (або 
пізнавальні здібності) дозволяють мозку обробляти сенсорну інформацію, яка надходить до 
нього. Вони поєднують у собі вміння робити оцінку та прогноз, пригадувати досвід, зберігати 
інформацію, порівнювати та визначати послідовність дій. Когнітивні навички є частково 
вродженими, але їх основна частина набувається. Якщо вони не розвинені від природи, то з 
часом формується когнітивна недостатність, яка зменшує ефективність навчання. Когнітивні 
навички покращуються у результаті правильно організованого освітнього процесу. Якщо 
вони слабкі – можна розвинути, а нормальні – зробити ще кращими, тим самим полегшуючи 
процес навчання та підвищуючи його ефективність. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, 

батьків і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА». 
 
Розробниця програми:  
Зінаїда Ворона, співавторка підручника «Природничі науки» для 5 

класу НУШ; багаторазова лауреатка конкурсу «Вчитель року за версією 
журналу «Колосок»» у номінаціях: вчитель-популяризатор, вчитель-
ерудит і STEM-учитель; старший вчитель; вчитель вищої кваліфікаційної 



 

 

категорії; учителька хімії та основ здоров’я КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 12 Луцької міської ради Волинської області». 

 
«Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити!» 
 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи. За 

необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 
 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, зокрема, вчителі хімії. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 

 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 

60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Терміни і графік виконання програми: 5 годин на тиждень, загалом 3 тижні – очно (15 

годин); 15 годин – самостійна робота.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
 
Модуль 1. Функціонування мозку у процесі навчання 
― особливості діяльності дитячого мозку; 
― шляхи надходження інформації у мозок; 
― хибні стереотипи у навчанні; 
― розвиток уваги. 
 
Модуль 2. Пам’ять 
― види пам’яті; 
― водування інформації; 
― консолідація інформації; 
― діставання інформації з пам’яті; 
― правильне та неправильне тестування; 
― генерування інформації; 
― мнемотехніки. 
 



 

 

Модуль 3. Мультифункціональні аркуші (МФА) 
― що таке МФА; 
― для чого і як їх використовувати. 
 
Модуль 4. Рефлексія навчального курсу 
― нейроруханки та їх використання; 
― презентація власних розробок. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 
 
Фахові: 
А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів 
А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, 

спільні для всіх компетентностей 
А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів 
А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення 
АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові 

електронні (цифрові) освітні ресурси 
 
Б1. Психологічна компетентність 
Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні 

особливості учнів 
Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої 

позитивної самооцінки, я-ідентичності 
Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність 
Г1. Прогностична компетентність 
Г1.2. Здатність планувати освітній процес 
 
Г2. Організаційна компетентність 
Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів 
Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності 

учнів 
 
Г3. Оцінювально-аналітична компетентність 
Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів 
 
Д1. Інноваційна компетентність 
Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі 



 

 

Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у 
педагогічній діяльності 

 
Д2. Здатність до навчання впродовж життя 
Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя 
 
Д3. Рефлексивна компетентність 
Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати 

індивідуальні професійні потреби 
 
Загальні: 
ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність) 
ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 
(лідерська компетентність) 

ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 
ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність) 

 
Очікувані результати навчання: 
 
Фахові: 
А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів 
А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, 

спільні для всіх компетентностей 
А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів 
А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення 
АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові 

електронні (цифрові) освітні ресурси 
 
Б1. Психологічна компетентність 
Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні 

особливості учнів 
Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої 

позитивної самооцінки, я-ідентичності 
Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність 
 
Г1. Прогностична компетентність 
Г1.2. Здатність планувати освітній процес 
Г2. Організаційна компетентність 



 

 

Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів 
Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності 

учнів 
 
Г3. Оцінювально-аналітична компетентність 
Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів 
 
Д1. Інноваційна компетентність 
Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі 
Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у 

педагогічній діяльності 
 
Д2. Здатність до навчання впродовж життя 
Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя 
 
Д3. Рефлексивна компетентність 
Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати 

індивідуальні професійні потреби 
 
Загальні: 
ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність) 
ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 
(лідерська компетентність) 

ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 
ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність) 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером 
(засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і 
розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення 
навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  
 



 

 

Вартість: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
 Google-форма: https://bit.ly/chemistryinnus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/chemistryinnus

