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Кафедра хімії. Доцент кафедри 

Науковий ступінь, вчене звання 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Обов’язки: 

Куратор; відповідальний за роботу зі здобувачами загальної середньої освіти. 

Дисципліни, що викладає: 

- Загальна хімія 

- Аналітична хімія 

- Екохімічні технології 

- Хімія високомолекулярних сполук 

- Техніка демонстраційного експерименту 

- Методика розв’язання розрахункових задач 

- Методологія сучасних наукових досліджень в хімії 

Біографічні дані 

У 1991 році отримала диплом (з відзнакою) вчителя біології та хімії 

Київського державного педагогічного інституту імені Максима Горького 

(нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова); 

почала працювати асистентом кафедри хімії того ж навчального закладу. 

З 1999 року по 2003 рік навчалась в аспірантурі (заочно) Інституту хімії 

поверхні Національної академії наук України за спеціальністю  01.04.18 – 

фізика і хімія поверхні; у період 2008-2011 роки – в аспірантурі НПУ імені 

М.П. Драгоманова (денна форма навчання). 

У 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Підготовка майбутнього вчителя до використання хімічного експерименту в 

загальноосвітніх навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (хімія).  

У 2015 році отримала звання доцента кафедри хімії. 

Професійний і науковий інтерес 

Робота в сфері  освіти, удосконалення змісту фахової підготовки учителів 

хімії; новації методико-методологічних вимірів та освітніх технологій; 

питання модернізації змісту загальної та вищої освіти; дослідження об’єктів 

навколишнього середовища.  
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З 2012 р. – член комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти МОН 

України. 

Прибора Наталія Андріївна автор 15 навчальних програм для закладів вищої 

освіти, 3 програм для закладів загальної середньої освіти (рекомендованих 

МОН України), понад 100 наукових праць, зокрема навчально-методичних 

посібників, методичних рекомендацій; посібників для закладів загальної 

середньої освіти (з грифом МОН України).  

Участь у конференціях: 

1. Звітно-наукова конференція «Освіта і наука 2019» (Київ, 2019). 

2. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний 

рух науки» (Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). 

3. VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний 

рух науки» (Дніпро, 7-8 лютого 2019 р.).  

4. VI Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих 

учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії»  

(Ніжин, 24 квітня 2019 р.). 

5. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання підготовки майбутнього вчителя хімія: теорія і практика» 

(Вінниця, 3 квітня 2019 р.). 

6. Міжнародна науково-практичної конференція «Функціонування 

природоохоронних територій в сучасних умовах» (Синевир, 18-20 

вересня 2019 р.). 


