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Кафедра хімії та методики 
викладання хімії



Запрошує абітурієнтів на 
навчання!



Спеціальність Посада Місця працевлаштування

Освітній ступінь – бакалавр

Середня освіта 
(хімія)

Учитель середнього навчально-
виховного закладу, викладач 

професійно-технічного 
навчального закладу; методист 

заочних шкіл і відділень, методист 
позашкільного закладу, педагог-

організатор,
інспектор навчальних закладів

Загальноосвітні навчальні заклади, 
позашкільні навчально-виховні заклади 
освіти, школи-інтернати, професійно-
технічні училища, технікуми, коледжі, 

ліцеї; науково-дослідні установи,  
лабораторії; науково-навчальні центри; 

музеї та інші державні установи освітнього 
профілю

Хімія

Дослідник у відповідній галузі, 
науковий-співробітник та науковий 

співробітник-консультант у 
відповідній галузі

Науково-дослідні установи, 
клінічно-діагностичні, цитологічні, 

санітарно-епідеміологічні, мікробіологічні 
лабораторії; 

науково-дослідні криміналістичні центри

Освітній ступінь – магістр

Середня освіта 
(хімія)

Учитель середнього навчально-
виховного закладу, викладач 

професійно-технічного або вищого 
навчального закладу

Навчальні заклади, науково-дослідні 
установи, музеї, органи державного 

управління та місцевого самоврядування

Хімія

Професіонали у відповідній галузі 
(теоретичні та прикладні аспекти)

Навчальні заклади, науково-дослідні 
установи та навчально-наукові центри, 

виробництва промислового та аграрного 
секторів, дослідницькі лабораторії

Інформація щодо можливостей реалізації у професійній сфері 



Заняття з хімічних 
дисциплін проходять у 

спеціалізованих 
лабораторіях

Заняття з 
органічної хімії





Лабораторні робота 
з аналітичної хімії та 
методики навчання 

хімії



Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади 
серед студентів 
педагогічних університетів 
Малюков Денис

Наші студенти – переможці 
Всеукраїнських 
студентських олімпіад







Студенти мають можливість  
працювати над науковими 

дослідженнями з хімії і 
методики навчання хімії



Студенти беруть участь у роботі спеціальних 
дослідницьких груп учителів хімії



Гумбольдтівський колег «Хімія і життя», присвячений 
150-тій річниці з дня народження Володимира Івановича Вернадського. 

Роботу наукового зібрання відкрив посол ФРН в Україні проф. Крістофер Вайл (Dr. 
ChristofWeil). У конференції взяли участь учені з університетів Німеччини, Франції, 
Фінляндії, США, Канади, Польщі, Росії, України

Студенти долучаються 
до наукових зібрань, які 
відбуваються на кафедрі



ХХІV Українська конференція з органічної хімії



Презентація підручників  з хімії та 
природознавства доктора пед. наук, професора, 
член-кор. НАПН України О.Г. Ярошенко,
випускниці Полтавського педагогічного



Регіональний семінар 
“Менделєєвські читання”



Регіональний семінар “Менделєєвські читання”



Урочисте 
нагородження 
переможців і 

закриття 
олімпіади

Всеукраїнська студентська 
олімпіада з хімії, м. Полтава



Захист наукових проектів учнів 
загальноосвітніх навчальних 

закладів



Захист наукових проектів учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів



Захист наукових проектів учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів



Проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії



Експериментальний 
тур



Фінальний етап XXІ-го Всеукраїнського турніру юних хіміків



Проведення захисту наукових робіт 
учнів-членів МАН



Хімія: довідник для абітурієнтів
та школярів загальноосв. навч.
закладів.

У навчально-методичному посібнику-
довіднику викладено теоретичні основи
загальної, неорганічної та органічної
хімії в обсязі, необхідному для
складання зовнішнього незалежного
оцінювання. Кожен розділ посібника
супроводжується тестовими
завданнями, задачами, вправами для
самоконтролю. Видання адресоване
учням, абітурієнтам, учителям,
студентам і всім тим, хто хоче
поповнити свої знання з хімії.



Заняття з хімії – це завжди цікаво!











За понад 100 років існування 
природничий факультет дав путівку у 

життя тисячам випускників, серед 
яких майже 150 докторів і кандидатів 

наук, відомих в Україні та за її межами



Чекаємо Вас за адресою:
м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 

корпус 1

Бажаємо Вам, шановний абітурієнте, 
правильно вибрати майбутню 

спеціальність



Університет успішних людей 
чекає саме на Вас!
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