
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Факультет хімії, екології та фармації 

Кафедра органічної хімії та фармації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

нормативної навчальної дисципліни 

«ВСТУП ДО ФАХУ» 

 

підготовки  бакалавра  
(назва освітнього рівня) 

спеціальності  014.06 Середня освіта (Хімія)  
(шифр і назва спеціальності) 

освітньо-професійної програми  Середня освіта. Хімія  
 (назва освітньо-професійної програми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк – 2021 



Силабус навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» підготовки бакалавра, галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), за освітньою 

програмою «Середня освіта. Хімія», яка введена в дію 01. 09. 2021 р. 

 

 

Розробник : Лукащук Микола Миколайович, доцент кафедри органічної хімії та фармації, 

кандидат педагогічнихнаук.  

 

 

Силабус навчальної дисципліни затверджено 

на засіданні кафедри органічної хімії та фармації  

 

Протокол № 2 від 13 вересня 2021 р. 

 

 

Завідувач кафедри :  Сливка Н. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Лукащук М. М., 2021 р. 



І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 
галузь знань: 01 Освіта / 

Педагогіка  
спеціальність: 

014.06 Середня освіта 

(Хімія) 
Освітньо-професійна 

програма: Середня 

освіта. Хімія(2021 р.) 

освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

Нормативна 

Рік навчання1-й 

Кількість годин / кредитів: 

150 / 5 

Семестр: 1-й 

Лекції:24 год. 

Практичні (семінарські): 48 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота:68 год. 

Консультації: 10 год. 

Форма контролю: іспит 

Мова навчання українська 

 

ІІ. Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я та по батькові: Лукащук Микола Миколайович 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання:  

Посада: доцент кафедри органічної хімії та фармації. 

Контактна інформація: +380677713151;  

e-mail: lukashchuk.mykola@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700 
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ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за ОПП «Середня 

освіта. Хімія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості системи вищої освіти 

України та особливості професійної діяльності вчителя хімії. 

2. Пререквізити: необхідною навчальною базою перед початком вивчення дисципліни є 

володіння знаннями з основ хімії в обсязі середньої освіти, а також основних законів, 

що регламентують освітню діяльність в Ураїні та основ інформатики. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни 

«Вступ до фаху» є  формування уявлень про свою професію, майбутню педагогічну 

діяльність, шляхи досягнення професійного вдосконалення в ній, формування 

початкових знань на базі основного понятійно-термінологічного апарату педагогіки, які 

дали б можливість не тільки сформувати знання, уміння і навики з головного предмета 

своєї спеціальності, але також зрозуміти значення всього переліку нормативних, 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для формування своїх 

професійних знань, отримання початкових умінь для ухвалення самостійних рішень.  

4. Основні завдання навчальної дисципліни «Вступ до фаху». 

Теоретичні: 

 допомагати студентам адаптуватися до навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах освіти; 

 сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку 

їхньої майбутньої професійної діяльності; 

 дати загальне уявлення про структуру, зміст, специфіку майбутньої педагогічної 

професії; 

 ознайомити із змістом та основними формами, методами, засобами навчання і 

виховання у вищому педагогічному закладі освіти; 

 дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи студентів з 

оволодіння спеціальністю; 

 сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його 

індивідуальності.  

Практичні: 

 розкрити місце педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхи 

формування культури педагогічного спілкування; 

 дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи з оволодіння 

спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності; 

 ознайомити майбутніх учителів з системою  освіти в Україні, принципами її побудови; 

 сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, 

ерудиції. 

5. Результати навчання (компетентності): 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

загальних (ЗК) та фахових (ФК) компетентностей: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. 

ЗК 2. Здатність узагальнювати основні категорії предметної області в контексті 

загальноісторичного процесу. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проєктування процесу 

навчання учнів. 



ФК 6. Здатність здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі, 

виконувати педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої 

культури. 

ФК 7. Здатність до критичного аналізу, діагностики та корекції власної педагогічної 

діяльності, оцінки педагогічного досвіду. 

ФК 17. Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, рухатися до 

спільної мети. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Вступ до фаху»: 

ПРН 1. Знає основні історичні етапи розвитку предметної області. 

ПРН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності. 

ПРН 29. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, 

приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. 

 

6. Структура навчальної дисципліни. 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Форма 

контролю/ 

Бали 
Усього 

у тому числі 

Лекції 
Практ. 

(семін.) 
Конс. Сам. роб. 

Змістовий модуль 1. Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у вищому закладі освіти  

Тема 1. Вступ. Хімія як навчальна 

дисципліна 

11 2 4  5 ДС / 1 

Тема 2. Структура освіти на факультеті 

хімії, екології та фармації Волинського 

національного університету імені Лесі 

Українки 

12 2 4 1 5 ДС / 1 

Тема 3. Концепція хімічної освіти в 

Україні. 

14 2 6 1 5 ДС / 6 

Тема 4. Програми з хімі 11 2 2 1 6 ДС / 1 

Тема 5. Підручники з хімії 11 2 2 1 6 ДС / 1 

Тема 6. Хімічна освіта в країнах заходу 14 2 6 1 5 ДС / 6 

Разом за змістовим модулем 1 73 12 24 5 32 МКР / 30 

Змістовий модуль 2. Особливості професійної діяльності вчителя хімії 

Тема 7. Самостійна робота та наукова 

організація праці студента 

12,5 2 4 0,5 6 ДС / 4 

Тема 8. Основні риси та функції 

сучасного вчителя хімії 

12,5 2 4 0,5 6 ДС / 4 

Тема 9. Культура педагогічного 

спілкування 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 10. Педагогічний досвід і творчість 

вчителя 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 11. Професійно-педагогічне 

самовдосконалення 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Тема 12.  Позакласна та позашкільна 

робота вчителя хімії 

13 2 4 1 6 ДС / 4 

Разом за змістовим модулем 2 77 12 24 5 36 МКР/30 

Усього годин 150 24 48 10 68  

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – розв’язування задач / 

кейсів, ІНДЗ / ІРС – індивідуальне завдання / індивідуальна робота студента, РМГ – робота в малих групах, 

МКР / КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота, Р – реферат, а також аналітична записка, 

аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

 

7. Завдання для самостійного опрацювання. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

Вступ Організація безпечного освітнього середовища. 

Тема 1. Хімія як навчальна дисципліна Освітня діяльність вчителя хімії в сучасному 

закладі освіти 

Тема 2. Структура освіти на факультеті 

хімії, екології та фармації Волинського 

Структура навчального плану, навчальні 

дисципліни, форми навчання і контролю. Права та 



національного університету імені Лесі 

Українки 

обов’язки студентів. 

Тема 3. Концепція хімічної освіти в 

Україні. 

Державна програма “Освіта”, місце хімії в цій 

програмі. Державний загальноосвітній стандарт 

вивчення хімії в середній школі. 

Тема 4. Програми з хімі Базовий навчальний план основної і старшої 

школи. Хімічна компонента як складова системи 

загальної природничонаукової освіти. 

Тема 5. Підручники з хімії Сучасні вимоги до підручника з хімії. Електронні 

підручники з хімії 

Тема 6. Хімічна освіта в країнах заходу STEM в хімічній освіті розвинутих країн. 

Екологізація хімічної освіти в західних країнах. 

Тема 7. Самостійна робота та наукова 

організація праці студента 

Режим дня, праці та відпочинку. Тайм-

менеджмент (технологія управління власним 

часом) 

Тема 8. Основні риси та функції 

сучасного вчителя хімії 

Професійно-педагогічний імідж у структурі 

професійної компетентності вчителя 

Тема 9. Культура педагогічного 

спілкування 

Вимоги до педагогічної комунікації. 

Комунікабельність у структурі професійної 

компетентності педагога. 

Тема 10. Педагогічний досвід і 

творчість вчителя 

Підвищення вимог до особистості вчителя в 

сучасних умовах 

Тема 11. Професійно-педагогічне 

самовдосконалення 

Використання інформаційно комунікаційних 

технологій вчителем хімії в організації 

дистанційних занять, постановці шкільного 

хімічного експерименту, методичній роботі 

Тема 12. Позакласна та позашкільна 

робота вчителя хімії 

Організація та проведення позакласних та 

позашкільних заходів з хімії. Використання 

хімічного експерименту в позакласній роботі. 

 

8. Теми практичних занять  

Тема 1. Учитель хімії у сучасному суспільстві. 

Тема 2. Кваліфікаційні вимоги до майбутніх фахівців з хімії 

Тема 3. Університетська освіта – особистісна і суспільна цінність. 

Тема 4. Історія та традиції ВНУ 

Тема 5. Етапи розвитку вищої хімічної освіти в Україні 

Тема 6. Плагіат у системі освіти та науковій діяльності. 

Тема 7. Наукова доповідь, презентація. Звітні документи, курсова робота. 

Тема 8. Програми шкільного курсу хімі 

Тема 9. Підручники шкільного курсу хімії 

Тема 10. Хімічна освіта в країнах заходу. Ключові позиції Болонського процесу. 

Тема 11. Вища університетська освіта за кордоном 

Тема 12. Хімічна освіта для дітей з особливими потребами 

Тема 13. Самостійна робота та наукова організація праці студента. 

Тема 14. Студент і науково-дослідницька діяльність. 

Тема 15. Основні риси та функції сучасного вчителя хімії. 

Тема 16. Професіограма вчителя хімії 

Тема 17. Культура педагогічного спілкування. 

Тема 18. Педагогічний досвід та творчість вчителя. 

Тема 19. Програмні засоби організації дистанційних занять. 

Тема 20. Педагогічні програмні засоби супроводу навчання хімії. 

Тема 21. Офісна програма ChemOffice. Технологія роботи з ресурсами Інтернет на уроках 

хімії. 

Тема 22. Програмні засоби симуляції хімічних процесів 



Тема 23. Позакласна робота вчителя 

Тема 24. Позашкільна робота вчителя 

 

ІV. Політика оцінювання 

Політика викладача щодо студента: студент повинен відвідувати лекції та практичні 

заняття. Пропущені без поважних причин заняття потрібно відпрацювати: підготувати 

конспект лекції, пройти опитування по темі практичного заняття. 

Політика щодо академічної доброчесності: усі завдання студент повинен виконувати 

самостійно. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: у випадку пропуску лекції без поважної 

причини студент готує конспект до наступного практичного заняття. До закінчення вивчення 

модуля студент повинен відпрацювати усі практичні заняття. 

 

V. Підсумковий контроль 

Формою підсумкового семестрового контролю є екзамен, який проводиться в усній 

формі. За складання екзамену студент може отримати максимально 60 балів. 

Якщо протягом семестру студент набрав 75 і більше балів (сума поточного й 

модульного контролю), він може отримати загальну оцінку, не складаючи іспиту. 

В іншому випадку, або за бажанням підвищити свій результат, студент складає іспит. 

Тоді загальна оцінка за вивчення навчальної дисципліни вираховується як сума поточного і 

підсумкового контролю. 

Оцінка за освоєння курсу виставляється згідно шкали оцінювання. 

На іспит виносяться питання, що стосуються організації освітньої діяльності 

Волинського національного університету, професійної майстерності та творчості вчителя й 

шляхів їх вдосконалення, питання педагогічного спілкування та уникнення конфліктів, 

теоретичні та практичні аспекти використання інформаційно комунікаційних технологій в 

освітньому процесі.  

 

Питання для підготовки до екзамену : 

1. Технологія роботи з ресурсами Інтернет на уроках хімії. 

2. Поняття педагогічної майстерності і творчості вчителя . 

3. Становлення та розвиток педагогічної професії. 

4. Використання інформаційно комунікаційних технологій вчителем хімії вметодичній 

роботі. 

5. Елементи педагогічної майстерності. 

6. Основні риси сучасного вчителя.  

7. Використання інформаційно комунікаційних технологій вчителем в постановці 

шкільного хімічного експерименту. 

8. Рівні педагогічної майстерності. 

9. Особливості створення професіограми вчителя. 

10. Особливості педагогічного спілкування з учнями в процесі хімічної підготовки. 

11. Алгоритм творчої діяльності вчителя. Критерії педагогічної творчості. 

12. Імідж учителя. Функції педагога. 

13. Особливості використання платформи Zoom для організації дистанційних занять. 

14. З історії розвитку педагогічної майстерності і творчості вчителя. 

15. Протипоказання до педагогічної роботи. 

16. Особливості використання офісної програми хіміка – ChemOffice. 

17. Шляхи формування педагога-майстра. 

18. Вимоги до мови вчителя.  

19. Основні форми організації навчання у вищому педагогічному закладі освіти. 

20. Спілкування як основа педагогічної діяльності. 



21. Особливості використання програми-симулятора хімічної лабораторії 

CrocodileChemistry. 

22. Організація самостійної роботи студентів. 

23. Педагогічне спілкування, його функції, види, структура. 

24. Основні документи, що регламентують освітню діяльність вчителя хімії. 

25. Наукова робота як складова самостійної роботи. 

26. Стиль педагогічного спілкування. 

27. Технологія роботи з ресурсами Інтернет на уроках хімії. 

28. Результативність наукової організації праці студентів. 

29. Мистецтво педагогічного спілкування. 

30. Застосування комп'ютерних моделей у навчанні хімії. 

31. Організація студентського самоврядування у вищому навчальному закладі. 

32. Демократичний стиль спілкування, його характеристика. 

33. Використання педагогічних програмних засобів з хімії. 

34. Наукова робота як складова самостійної роботи. 

35. Стилі педагогічного спілкування залежно від продуктивності їх виховного впливу. 

36. Основні напрямки використання інформаційних технологій у процесі навчання хімії. 

37. Характеристика авторитарного стилю спілкування. 

38. Інструкції з охорони праці в кабінеті хімії. 

39. Умови активного впровадження ІКТ в освітній процес. 

40. Рівні педагогічної майстерності. 

41. Поведінка вчителя у конфліктній ситуації. 

42. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес. 

43. Види і форми контролю навчальних досягнень. 

44. Критерії педагогічної творчості. 

45. Можливості використання ІКТ під час викладання хімії. 

 

VІ. Шкала оцінювання 

Оцінка в балах за всівидинавчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 – 81 Добре 

67 – 74 Задовільно 

60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 

  



VІІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

 

Основна: 

1. Вступ до фаху: навчально-методичний посібник для студентів освітньокваліфікаційного 

рівня «бакалавр» напряму підготовки «Хімія» денної форми навчання / уклад.: 

М.М. Корнет. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 118 с.  

2. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес./ 

C.М. Гончаров, В.С. Мошинський. Рівне: НУВГП, 2005. 

3. Закон України «Про вищу освіту» : станом на 1 лип. 2014 [Електроннийресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

4. Зарубіжна система вищої освіти: навч. посібн. / авт.-упоряд. М. І. Гагарін. Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2017. 102 с. 

5. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної майстерності (Вступ до спеціальності); 

Навчальний посібник / Д. С. Мазоха. Київ : Центрнавчальної літератури, 2005. 168 с. 

6. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. Київ : Радянська 

школа, 1988. 304 с. 

7. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 

Київ :«Академвидав», 2006. – 352 с. 

8. Я – студент : навч. посіб. / [ Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О.та ін. ; за заг. 

ред. Огнев’юка В.О.]. – 4-те вид., зі змінами. – Київ : Київ. Ун-тім. Б. Грінченка, 2014. 

278 с. 

Режим доступу : 

http://elibrary.kubg.edu.ua/3852/1/V_O_%20Ogneviuk%20_O_B_%20Zhyltsov_S_O_Karama

n_KUBG.pdf – Назва з екрану 

Додаткова: 

1. Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ до спеціальності” / 

Укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД «Эдельвейс и К», 2012. – 296 с.  

2. Величко Л. Загальнокультурний контекст шкільної хімічної освіти /Людмила Величко // 

Рідна школа. – 2008. – № 3–4. – С.9–12. 

3. Волинець К. І. Вступ до спеціальності: початкова освіта. Модуль 2 : навч.посіб. / К. І. 

Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Київськ. ун-тімені Бориса Грінченка, 2011. 

– 148 с. 

4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ :Либідь, 1997. 

– 376 с. 

5. Довга Т. Я. Імідж сучасного вчителя: Навчально-методичний посібник / Т. Я. Довга. – 

Кіровоград: ПП «Ексклюзив–Систем», 2014. – 144 с.  

6. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик. –М. : 1987. – 

190 с. 

7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / ДейлКарнеги. –М. : 

Прогресс, 2010. – 180 с. 

8. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності : Навч. посібник 

для студ. вузів / Д.С. Мазоха. – К.: Центр. навч. л-ри., 2005. – 168 с  

9. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 23 квітня 2002. – № 33  

10. Педагогічна майстерність: підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,І.Ф. Кривонос та ін. 

за ред. І.А. Зязюна. - 2-ге вид., доп.і переробл. – Київ :Вища школа, 2004. – 422 с. 

11. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії: навч.посіб. для студентіввищих 

педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – 2-е вид. –Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2005. – 136 с. 

12. Чернявская А. П. Педагогическая техника в работе учителя /А.П. Чернявская. – М. : 

Центр «Педагогический поиск», 2001. – 176 с.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. «Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 

доброчесності” та “Розширений глосарій термінів та понять із академічної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://elibrary.kubg.edu.ua/3852/1/V_O_%20Ogneviuk%20_O_B_%20Zhyltsov_S_O_Karaman_KUBG.p
http://elibrary.kubg.edu.ua/3852/1/V_O_%20Ogneviuk%20_O_B_%20Zhyltsov_S_O_Karaman_KUBG.p


доброчесності” Упорядники – Є. Ніколаєв та В. Бахрушин. 2019. 41 с. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view (дата 

звернення: 05.08.2019)  

2. http://chemistry-chemists.com/ - ресурс з науковими та навчальними виданнями  

3.  http://medulka.ru/himiya-biohimiya/books-page - підбірка матеріалів з біохімії та хімії  

4.  http://www.medliter.ru – ресурс з медичною літературою  

5. http://www.rada.gov.ua/ - інформаційно-пошукова система законодавчих і нормативних 

документів України  

6. Державні стандарти освіти та їх функції [Електронний ресурс] / Т.Т. Туркот // Педогогіка 

вищої школи – Режим доступа - http://pidruchniki.ws/13281126/pedagogika 

/derzhavni_standarti_osviti_funktsiyi  

7. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

8. Національна рамка кваліфікацій. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011-п. 

9. Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і 

тестових форм контролю знань студентів [текст] : матеріали наук. метод. семінару / за 

ред. Гогунського В.Д. – Вип. 9: Використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі. – О. : Наука і техніка, 2014. – 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://books.google.com.ua/ 

10. Шульга Н. Українські університети у світовому контексті. Погляд ззовні і зсередини 

[Електронний ресурс] / Н. Шульга // Всеукр. експертна мережа. - Режим доступу: 

www.experts. m.ua/baza/anaHtic/mdex. php? 

https://books.google.com.ua/

