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Вимоги до початку 

вивчення 

Необхідною навчальною базою перед початком вивчення 

дисципліни є володіння знаннями з хімії та методики її 

викладання. 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни є використання 

сучасних методів і методик викладання хімії та формування у 

студентів вмінь застосовувати сучасних технологій навчання. 

Чому це цікаво / треба 

вивчати 

Вивчення курсу надає можливість студентам засвоїти методичні 

особливості викладання хімії у загальноосвітніх і закладах вищої 

освіти відповідно до сучасних вимог суспільства; засвоїти 

основні методи і методики викладання хімії та зміст навчально-

виховного процесу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна “Сучасні методи і методики 

навчання хімії”: 

знати: 

 сучасні тенденції, теорії, методики, що використовуються в 

навчальному процесі під час вивчення хімії; 

 суть та значення сучасних інноваційних технологій в освіті; 

 засади освітньої політики в галузі застосування ІКТ; 

 інновації в галузі цифрової педагогіки; 

 методи ефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій в педагогічній діяльності, 

навчанні, професійному розвитку й шкільному менеджменті. 

вміти: 

 застосовувати набуті знання для творчої діяльності й 

самореалізації, спрямовувати на впровадження педагогічних 

інновацій в навчально-виховний процес під час вивчення 

хімії, як під час педагогічної практики, так і у професійній 

роботі; 



 створювати цифрові науково-методичні матеріали, 

опрацьовувати різні інформаційні джерела з природничих 

наук, що має стати джерелом особистісного розвитку, творчої 

самореалізації та підвищення рівня професійної 

компетентності; 

 виявляти провідні положення освітніх технологій на 

практиці; 

 виявляти можливості освітніх технологій задля організації 

суб’єкт-суб’єктного навчання.· 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

наступних компетентностей: 

 Знати та розуміти наукові концепції та сучасні теорії хімії, а 

також фундаментальні основи суміжних наук. 

 Планувати, організовувати та здійснювати експериментальні 

дослідження з хімії з використанням сучасного обладнання, 

грамотно обробляти їх результати та робити обґрунтовані 

висновки. 

 Глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і 

теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході 

магістерської програми, використовувати їх для розв’язання 

складних задач і проблем, а також проведення досліджень з 

відповідного напряму хімії. 
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