
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ХІМІЇ 

Науковий напрям роботи кафедри пов’язаний зі змістом, формами, 

методами і засобами фахової підготовки учителів хімії. Наукова тематика 

направлена, насамперед, на удосконалення кредитно-модульної технології 

навчання, впровадження принципів інтеграції, диференціації та 

гуманітаризації у зміст хімічних дисциплін, розвиток сучасної хімічної 

термінології та номенклатури, розв’язання питань хімічної безпеки у 

підготовці вчителя хімії, дослідження ксенобіотиків у об’єктах довкілля і 

біологічно активних речовин фізико-хімічними методами та методами 

квантової хімії. 

На базі кафедри хімії проведено Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та 

перспективи» в рамках Міжнародного року хімії (2011 р.), Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Хімічна освіта в контексті Болонського 

процесу: стан і перспективи» (2006 р.), Міжнародний круглий стіл “Роль 

освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних 

відходів та непридатних пестицидів в Україні” (2007 р.), Всеукраїнський 

круглий стіл до 170-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова "Шляхи підвищення 

поінформованості громадськості про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) та 

Стокгольмську конвенцію про СОЗ" (2005 р.), Всеукраїнський круглий стіл 

«Стійкі органічні забруднювачі – екотоксиканти XXI століття» (2006 р.), за 

результатами заходу знято документальний фільм «Потрійна ціна СОЗ», 

Всеукраїнський семінар «Проблеми хімічної безпеки в Україні у контексті 

синергізму трьох міжнародних конвенцій – Роттердамської, Стокгольмської і 

Базельської» (2008 р.), Всеукраїнський семінар завідувачів кабінетів 

(методистів) хімії Інститутів післядипломної педагогічної освіти (2008 р.), 

Всеукраїнські семінари завідувачів кафедр хімії педагогічних ВНЗ України 

сумісно з членами робочої групи – розробниками ГСВО ОКР бакалавр і 

магістр хімії (2009 р.), практичний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» номінація «Хімія» (2010 р.), щорічні науково-методичні семінари з 

проблем хімічної освіти для вчителів м. Києва та Київської області. 

До 185 річниці від дня заснування НПУ імені М.П. Драгоманова 

проведено тиждень хімії, у рамках якого відзначені 185 річниця з дня 

народження Д.І. Менделєєва, 150 річниця відкриття Періодичного закону і 

Періодичної системи хімічних елементів (Генеральна асамблея ООН та 

ЮНЕСКО проголосили 2019 рік Міжнародним роком періодичної системи 

хімічних елементів), 100 річниця заснування IUPAC, День науки і День 

хіміка. 

У січні 2020 року на кафедрі хімії в рамках проведення ІІ (міського) 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Хімія» 

відбулось конкурсне випробування «Хімічний експеримент». 

 


