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Кафедра хімії та методики викладання хімії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка запрошує на навчання

Конкурсні 
пропозиції 
до вступу в 
2020 році

Бакалаврат
Спеціальність: 014.06 
Середня освіта (Хімія)
Спеціальність: 102 
Хімія. 

Магістратура
 Спеціальність: 014.06 
Середня освіта (Хімія) 
 Спеціальність: 102 Хімія

Наші студенти –
переможці олімпіад

Студенти мають
можливість

працювати над 
науковими

дослідженнями з 
хімії і методики 
навчання хімії

Студенти
долучаються до 

наукових зібрань, 
які відбуваються

на кафедрі

Культурно-
просвітницька

діяльність
студентів: місто

професій, наукові
пікніки тощо

Наша студентка –
переможниця 

міжнародного конкурсу 
студентських наукових

робіт

Заняття з хімії –
це завжди цікаво!



Кафедра хімії та методики викладання хімії 
запрошує на навчання!



“

”





Студенти мають можливість  
працювати над науковими 

дослідженнями з хімії і 
методики навчання хімії



Студенти мають унікальну можливість стати 
учасниками програми академічної мобільності Еразмус+

У другому семестрі 2019-2020 н. 
р. студентка природничого факультету 

групи П-31 спеціальності «Середня 
освіта (Хімія)» Діана Стрижак 

навчається за програмою академічної 
мобільності в рамках проєкту 

Європейського Союзу Еразмус+ в 
University College Copenhagen–KP 

(м. Копенгаген, Данія).



Наші студенти - переможці ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з хімії
Переможець 2004-2008рр.

Переможець 2011-2013 рр.

Переможці 2014-2015 рр.

Переможці 2018-2020рр.



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



Роботу наукового зібрання відкрив посол 
ФРН в Україні, доктор наук, проф. Крістофер 
Вайл (Dr. ChristofWeil)



На Гумбольтівській конференції був присутній 
чоловік канцлера Німеччини Ангели Меркель



ХХІV Українська конференція з органічної хімії
м. Полтава.









Регіональний науково-практичний семінар 
«Проектна технологія навчання хімії»



Захист наукових робіт студентів





Місто професій



Наукові пікніки



IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Експериментальний тур 



IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Експериментальний тур 



Проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії



Експериментальний 
тур



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 більше 100 років існування 
природничий факультет дав путівку у 

життя тисячам випускників, серед 
яких понад 150 докторів і кандидатів 

наук, відомих в Україні та за її межами


	���Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Наші студенти - переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	ТРАДИЦІЙНО СТУДЕНТИ Є УЧАСНИКАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ « МЕНДЕЛЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ»
	Студентська наукова конференція�28 лютого 2019
	Студенти є активними учасниками науково-практичного семінару «Хімічна освіта: стан, досвід, проблеми і перспективи»
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Стрижак Діана – переможниця Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Black Sea Science”�(диплом ІІ ступеня з напряму екологія та охорона навколишнього середовища)
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Для вступників, школярів та студентів викладачами кафедри був створений довідник
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31

