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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Розвиток 

ключових компетенцій школяра в процесі 

розв'язування задач різної складності» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014. «Середня освіта»,  (вчителі хімії) 

Цільова аудиторія Вчителі хімії освітніх закладів різних типів і форм 

власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

 Зільберман Алла Аркадіївна, старший викладач 

кафедри методики викладання і змісту освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, площа Михайлівська, 17 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються 

МОН або мають подвійне підпорядкування) 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми полягає у оновленні знань, опануванні вмінь 

використовувати хімічні задачі для формування та розвитку ключових 

компетентностей учнів. Розв’язування хімічних задач – важлива складова 

оволодіння знаннями основ хімічної науки. Включення задач у навчальний 

процес забезпечує розвиток самостійності і активності учнів; впливає на міцність 

знань і умінь; сприяє  розвитку ключових компетентностей.  

Мета навчального курсу полягає в ознайомлення вчителів хімії з 

методами розв’язування хімічних задач, визначенні місця компетентнісних задач 

та опанування навичок їх добору. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів включає Освітню програму організації та 

проведення підвищення кваліфікації вчителів біології і хімії. Програму 

розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», Державного стандарту базової та повної середньої освіти (освітня галузь 

«Природознавство»), Положення «Про атестацію педагогічних працівників», 

положень про організацію освітньої діяльності Академії; з урахуванням вимог 

нормативних документів МОН України щодо післядипломної освіти 

педагогічних кадрів, базових освітньо-кваліфікаційних характеристик 

педагогічних кадрів, напрямів і змісту функціональної діяльності працівників 

закладів освіти. 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися:   

 професійно-педагогічна компетентність – обізнаність щодо 

використання задач у шкільному курсі хімії, визначення їх ролі в створенні 

освітнього розвивального середовища; сприяння цілісному індивідуально-

особистісному та професійному розвитку вчителів, здатність до 

продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної 

рефлексії; 

 соціально-громадянська компетентність –  використання хімічних задач, 

які ілюструють глобальні (у тому числі екологічні) проблем людства і 



можливостей власної участі у їх розв’язанні, вміння створювати хімічні 

задачі, які охоплюють проблемні питання у соціокультурній, професійній 

сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, 

навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному 

суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння 

попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів; 

 загальнокультурна компетентність – створення хімічних задач, зміст 

яких охоплює історичні вехи розвитку людства, знайомство з найкращими 

зразками образотворчого мистецтво ― задачі на склад барвників, на 

старіння картин, тощо., формувати власні естетичні смаки; ціннісне 

ставлення до дотримання норм етикету та культури спілкування; 

 мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями 

про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації 

розв’язування хімічних задач, вміння вислуховувати, розвиток навичок 

грамотного мовлення і літературного опису розв’язування задач-

головоломок, здатність досягати педагогічних результатів засобами 

продуктивної комунікативної взаємодії; 

 підприємницька компетентність – створення хімічних задач 

технологічного змісту, вибір шляхів найбільш економного розв’язання 

задач, підбір  задач на порівняння й вибір найбільш економічних джерел 

хімічного синтезу, вміння 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 орієнтуватися в 

інформаційному просторі, який пропонує сучасні технології і методи 

розв’язування хімічних задач, використовувати хімічні редактори і 

різноманітні інфографічні схеми для оформлення задач, отримувати 

інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 

сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства 



Очікувані результати навчання визначають готовність вчителів до 

формування наступної структури професійної компетентності: 

Знання і розуміння 

 

- кореляції змісту хімічних задач з основними 

компетенціями, які вони здатні розвивати 

Розвинені вміння 

 

- добору і складання компетентнісних задач, 

володіння різноманітними методами їх розв'язання 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

 

 

- дитиноцентризм, цінність особистості; 

- готовність до змін, гнучкість, постійний 

професійний розвиток;  

- відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому 

процесі усіх учнів; 

- просування демократичних цінностей (повага до 

багатоманітності, право вибору, полікультурність); 

- рефлексія власної професійної практики 

 

Структура навчальної програми. Складається з двох модулів: професійна 

підготовка  - 4 години та фахова підготовка – 11 годин. 

Форма реалізації: практичні заняття, групові тематичні, самостійна робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Розвиток ключових компетенцій школяра в процесі  

розв'язування задач різної складності» 

Назви  

модулів 
Зміст 
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а
  

1.1.Психологічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому 

процесі 

 

2 

 

2 

 

- 

1.2. Інклюзивне навчання: організація, 

підходи, технології 

 

2 

 

2 

 

- 

Разом годин на модуль: 4  4 - 

Ф
а

х
о

в
а

  
п

ід
г
о

т
о

в
к

а
  

2.1.1. Класифікація видів хімічних задач.  

Кореляція типів хімічних задач з ключовими 

компетенціями, які вони здатні розвивати 

 

2 

 

2 

 

- 

2.1.2. Традиційні методи розв’язування 

хімічних задач: стислий (хімічний і 

фізичний), розгорнутий («гуманітарний») 

 

2 

 

- 

 

2 

2.1.3.Добір задач, які розвивають різні види 

компетенцій в процесі їх розв'язування і 

створення логічно-ланцюгових схем для їх 

розв'язання 

 

2 

 

- 

 

2 

2.1.4. Виконання  та захист проектної роботи 5 - 5 

 Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

Консультація 1 - 1 

Разом годин поза планом: 1 - 1 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти     О.І. Папач 


