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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«СУЧАСНИЙ УРОК ХІМІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ» 

 
Найменування освітньої опції: Сучасний урок хімії: організаційний і методичний 

аспекти. 
 
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: Розвиток загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, 

необхідних для ефективної організації освітнього процесу закладів загальної середньої 
освіти, у тому числі в умовах дистанційного навчання та реалізації концепції НУШ у базовій 
школі;  уміння управляти освітнім процесом та налагодження партнерської взаємодії з 
учасниками освітнього процесу, допомога в побудові індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку, зокрема на уроках хімії. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
 
Розробниця програми:  
Наталія Зима, вчителька хімії Технологічного багатопрофільного 

ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема 
Мазура. Вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Кращий вчитель 
хімії за версією Global Teacher Prize 2020.  Координаторка регіональних 
(не)конференцій для шкільних педагогів міні-EdCamp Хмельницький 
(2017, 2018, 2021). Керівник обласної авторської творчої майстерні 
«Системно-діяльнісний підхід при вивченні хімії». Тренерка 
дистанційного курсу для вчителів хімії «Дисперсні системи» на базі 



 

 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  Спікерка 
регіональних (не)конференцій EdCamp 2018, 2019,2020, 2021.  Авторка вебінарів на 
всеукраїнських освітніх порталах.   

 
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:  
Урок хімії – це відчинені двері у світ природничих наук. І чи привабливим цей світ буде 

для учнівства, залежить від вчителя.  
Яким повинен бути сучасний урок хімії відповідно до нового Державного стандарту? 

Якими повинні бути змістовні, організаційно-методичні, психолого-педагогічні основи його 
підготовки і проведення?  

Саме наш курс дасть відповіді на ці запитання.  
Наш курс складається з чотирьох модулів. 
Модуль 1. Структура сучасного уроку хімії. Кейс цифрових інструментів учителя хімії. 
Модуль 2. Організація практичної діяльності на уроці хімії. 
Модуль 3. Ефективні стратегії оцінювання. 
Модуль 4. Проєктування уроку хімії: поєднуємо форму та зміст. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 
 
Фахові: 
- Інноваційна компетентність 



 

 

- Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 
ініціативність 

- Навчання впродовж життя 
- Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 
безпеку 

 
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом: 
 
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) 

 
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом: 
 
А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів 
А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів 
А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на 

засадах компетентнісного підходу 
АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові 

електронні (цифрові) освітні ресурси 
Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність 
В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів 
Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу 
Г1.2. Здатність планувати освітній процес 
Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у 

педагогічній діяльності 
Д3. Рефлексивна компетентність 
 
Очікувані результати навчання: 

По завершенню курсу учасники й учасниці поглиблять знання щодо використання сучасних 
педагогічних технологій на уроках хімії; зможуть створити план-проєкт сучасного уроку хімії 
(теми, курсу) ; навчаться використовувати сучасні інструменти для традиційного та 
дистанційного навчання; урізноманітнять активні  інструменти формувального та 
сумативного оцінювання. 
 
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/chemistrylessoninnus. 
 
* 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/chemistrylessoninnus

