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І. ПРОФІЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації  

«Застосування спеціальних хімічних редакторів 

при вивченні шкільного курсу хімії» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014. «Середня освіта» 

Цільова аудиторія Вчителі  хімії закладів освіти різних типів та 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 в необхідності підготовки вчителя до 

роботи з засобами  комп’ютерного моделювання,  оскільки методи 

комп’ютерної хімічної графіки є сучасним методичним інструментарієм 

вчителя. 

Мета навчального курсу полягає в ознайомленні вчителів хімії з 

основними комп’ютерними програмами моделювання хімічних структур і 

процесів, написанні хімічних формул, знайомстві з програмами 3D-візуалізації 

молекул. 

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 із новітніми 

науковими знаннями з педагогіки, психології, методики, інноватики щодо 

комп’ютерної графіки для вивчення природничих дисциплін, володіння 

спеціальними хімічними програмами і освітніми онлайн-платформами для 

створення освітнього розвивального середовища, що сприяє цілісному 

індивідуально-особистісному та професійному розвитку вчителів, здатність до 

продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної 

рефлексії;  

 мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про 

норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та 

індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну 

позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, 

розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати 

педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії 

(відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від 

комунікативно-діяльнісних ситуацій); 

 інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі сучасних комп’ютерних програм і технологій 



викладання природничих дисциплін, отримувати інформацію та оперувати 

нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного 

інформаційного суспільства; знаходження сучасних програм і платформ для 

викладання природничих наук та ознайомлення з принципами користування 

ними. 

Очікувані результати навчання визначають готовність вчителів до 

формування наступної структури професійної компетентності: 

Знання і розуміння 

 

- розуміння основних програм для моделювання 

хімічних формул, структур і процесів: «EquPixy, 

«ISIS Draw», «ChemWord»; 

- розуміння методів 3D-моделювання хімічних 

структур: «Avogadro» і «ChemSketch»;  

-уявлення про платні комп’ютерні програми 

«HyperChem» і «ChemOffice» та ознайомлення з 

їхніми можливостями 

Розвинені вміння 

 

- оволодіння найбільш вживаними програмами;  

- створення і використання різноманітних хімічних 

програм і редакторів при викладанні предмету; 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

 

 

- перегляд власних позицій, переконань, 

особистісних та професійних уявлень про сучасну 

педагогічну комунікацію; 

- сприяння формуванню нових ціннісних та 

процесуальних складових соціально-комунікативної 

компетентності; 

- рефлексія власної професійної практики (повага до 

багатоманітності, право вибору, полі культурність); 

- рефлексія власної професійної діяльності 

 

Структура навчально-тематичного плану  

Відповідно до змісту у структурі програми та навчально-тематичного 

плану визначено 2 модулі:  Професійна підготовка (4 години), Фахова 

підготовка                         (11 годин).  

Форма реалізації  

Очна форма підвищення кваліфікації. Навчальні заняття за програмою 

проходять у формі лекцій, практичних занять, конференцій, дискусій з обміну 

досвідом, самостійної і проектної роботи.  

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Застосування спеціальних хімічних редакторів  

при вивченні шкільного курсу хімії» 
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 1.1. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі  

 

 

2 

 

2 

 

- 

1.2. Інклюзивна освіта:  організація, підходи, 

технології 

 

 

2 

 

2 

 

- 

Разом годин на модуль: 4  4  
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2.1.1. Огляд платних комп’ютерних програм 

«HyperChem» і «ChemOffice» та ознайомлення з 

їхніми можливостями в описанні структур і 

розрахунків характеристик молекул. 

 

2 

 

2 

 

- 

2.1.2. Спеціальні хімічні редактори з free доступом: 

«EquPixy, «ISIS Draw», «ChemWord» для написання 

хімічних формул і рівнянь, ознайомлення і практика 

роботи з ними» 

 

2 

 

- 

 

2 

2.1.3. Спеціальні комп’ютерні програми з free 

доступом: «Avogadro» і «ChemSketch» для 3D-

візуалізації хімічних структур ― основи їх 

використання. 

 

2 

 

- 

 

2 

2.2. Виконання та презентація проектної роботи 5 2 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 


