
 

Профіль освітньо-професійної програми  

Освітня кваліфікація - Магістр освіти 

Спеціальність - 014.06 Середня освіта (Хімія) 

Професійна кваліфікація: Учитель хімії. 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС. 

Вищий навчальний заклад 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини 

Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти  

Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році 

Рівень програми 
FQ – EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 

рівень. 

 

а Мета програми 

 набуття академічної та професійної кваліфікації для навчання хімії у 

загальноосвітній школі.  

 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія загальної 

освіти, теоретико-методологічні основи хімії, методики 

навчання хімії у профільній школі. 

Цикл загальної підготовки – 40 кредитів 

Гуманітарна підготовка – 11 кредитів 

Фундаментальна підготовка – 29 кредитів 

Цикл професійної підготовки – 29 кредитів 

Психолого-педагогічна підготовка – 15 кредитів 

Науково-предметна підготовка – 15 кредитів 

Дисципліни вільного вибору студента - 30 кредитів 

Практична підготовка – 12 кредитів 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи – 9 

кредитів 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Способи організації практичної та теоретичної діяльності 

учасників освітнього процесу, зумовлені закономірностями 

та особливостями хімічної науки та процесу навчання хімії. 

3 Орієнтація 

програми 

Набуття методик навчання і виховання; вмінь і навичок 

використання інструментів і обладнання необхідних в 

освітньому процесі для навчання хімії у середній школі. 

4 Особливості 

програми 

Проходження науково-виробничої практики.  

 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування  Сфера працевлаштування – заклади середньої освіти. 

Професійні назви робіт: Вчитель середнього навчально-

виховного закладу; Організатор позакласної та позашкільної 

виховної роботи з дітьми; Педагог-організатор. Лаборант 

(освіта). 



2 Продовження 

освіти  

Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. 

Набуття кваліфікації за іншими предметними 

спеціалізаціями в системі післядипломної освіти. 

Допуск до професії – наявність академічної і професійної 

кваліфікації, підтверджена документом про вищу  освіту. 

 

г Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання  

Комбінація лекцій, лабораторних, практичних та 

семінарських занять, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань, самостійна робота, підготовка до 

виконання кваліфікаційної  роботи. 

2 Система 

оцінювання 

Екзамени, заліки, захист випускної кваліфікаційної роботи. 

Атестація здійснюється у формі захисту випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи  
Кваліфікаційна робота за спеціальністю 014.06 Середня 

освіта (Хімія) може виконуватися здобувачем ступеня 

магістр та захищатися перед екзаменаційною комісією.  

Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр 

має бути результатом самостійного наукового дослідження з 

експериментальною складовою. Кваліфікаційна робота 

оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ (у відкритому 

доступі), після перевірки на плагіат.  

 

д Програмні компетентності 

1 Загальні Загальні компетентності  

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у галузі середньої освіти або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів педагогічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями впродовж життя.  

3. Здатність до критичного аналізу й оцінці сучасних 

досягнень науки, генерування нових ідей під час 

розв’язування дослідницьких і практичних задач. 

4. Здатність проводити дослідження на сучасному рівні. 

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

7. Здатність розробляти та управляти проектами.  

8. Здатність до самоаналізу, самооцінки, 

самокритичності, самореалізації та самовдосконалення. 

9. Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних 

досягнень науки, генерування нових ідей під час 

розв’язування дослідницьких і практичних задач. 

10. Здатність виконувати наукові, професійні завдання в 

групі під керівництвом лідера, готовність до виконання 

встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту 

взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та 

управління часом. 

11. Здатність до продуктивного міжособистісного 

спілкування, до вмінь представляти складну комплексну 



інформацію у стислій формі усно і письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні наукові категорії з філософії, історії розвитку 

суспільства та терміни природничих наук. 

12. Здатність приймати участь у роботі 

інтернаціональних, міжнародних групах, командах і вміти 

спілкуватися іноземною мовою.  

13. Здатність соціально, відповідально та свідомо 

мотивувати людей, рухатися до спільної мети. 

14. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності, усвідомлення гендерних проблем. 

15. Дотримуватись етичних норм поведінки, принципів 

професійних чеснот у виконанні спільної колективної праці. 

2 Фахові 1. Здатність використовувати методи наукового 

дослідження та вміння їх застосовувати на практиці.  

2. Здатність використовувати термінологію з хімії, 

номенклатуру, конвенції та одиниці. 

3. Здатність характеризувати головні типи хімічних 

реакцій та їх основні характеристики. 

4. Здатність характеризувати принципи та процедури, що 

використовуються в хімічному аналізі та характеристика 

хімічних сполук. 

5. Здатність аналізувати основні методи структурних 

досліджень. 

6. Здатність  характеризувати різні стани матерії та теорії, 

які використовуються для їх опису. 

7. Здатність підбирати та створювати контрольні 

теоретичні запитання, хімічні вправи, розрахункові задачі, 

експериментальні хімічні досліди. 

8. Здатність до аналізу хімічних явищ як природного, так і 

техногенного походження з погляду фундаментальних 

фізичних законів, принципів і закономірностей хімії. 

9. Здатність розуміти та вміло використовувати фізико-

хімічні методи на практиці з  аналізу, синтезу хімічних 

речовин.  

10. Здатність виконувати хімічний експеримент досліди, 

описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні 

результати і вміти їх інтерпретувати. 

11. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з 

прирощенням знань, умінь і навичок у пізнанні хімічної 

науки, в галузі хімічного експериментування при проведенні 

наукового дослідження. 

12. Уміння застосовувати сучасні методики і освітні 

технології для забезпечення якості навчально-виховного 

процесу в середніх загальноосвітніх закладах. 

13. Уміння застосовувати сучасні методики 

діагностування досягнень учнів, здійснювати педагогічних 

супровід процесів соціалізації та професійного 

самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору 

життєвого шляху.  

14. Дотримання етичних норм у комунікації з колегами, 

учнями й вихованцями та їхніми батьками. 

15. Уміння обдумано обирати шляхи вирішення 

непередбачуваних проблем у професійній діяльності.  



16. Уміння створювати позитивний психологічний 

мікроклімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від 

їх соціально-культурно-економічного контексту.  

 

 

е Програмні результати навчання 

 Знання 

 

1. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх 

сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв’язок між ними.  

2. Знає методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних 

речовин, у т.ч. лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних 

сполук. 

3. Знає загальні поняття хімічної безпеки, неорганічні токсиканти, органічні 

токсиканти, потенційні небезпеки, розпізнає їх види, визначає величину та 

ймовірність їх виявлення; визначає небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що 

породжуються джерелами цих небезпек. 

4. Знає класифікацію, будову, властивості та способи одержання неорганічних, 

органічних речовин, в тому числі комплексних, координаційних, гетероциклічних 

та природних сполук. 

5. .Знає основні поняття хімічної кінетики, каталіз, макрокінетику.  

6. Знає класифікацію природних вод і їх домішок. Основні показники якості 

води. Методи очищення природних і стічних вод.  

7. Знає методику викладання хімії у профільних навчальних закладах на рівні 

сучасного розвитку педагогічної та хімічної науки;  

8. Знає новітні ІТ-технології у викладанні хімічних дисциплін та науково – 

дослідній роботі. 

9. Знає, аналізує, узагальнює світові інновації у викладанні хімії та наукових 

дослідженнях для їх адаптації та використання у власній практиці. 

10. Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу і синтезу в 

професійній діяльності. 

11. Знає сучасні методи теоретичного та експериментального дослідження з 

хімії та вміє використовувати у професійній діяльності 

12. Знає сучасні теоретичні та практичні основи навчання хімії у середній 

загальноосвітній школі. 

 

Уміння 

1. Уміє проводити уроки різних типів, обирати та застосовувати  методи і 

методичні прийоми, різні форми та засоби навчання. 

2. Уміє застосовувати класифікацію неорганічних та органічних речовин, їх 

номенклатуру та основні властивості. 

3. Уміє проводити синтези природних та гетероциклічних сполук, виділення та 

очистку синтезованих сполук; досліджувати фізичні властивості гетероциклічних 

та природних сполук. 

4. Уміє за результатами кінетичних досліджень розраховувати кінетичні 

параметри основних типів хімічних реакцій; оцінювати вплив природи і структури 

каталізатора на перебіг гомо- та гетерокаталітичних реакцій та визначати режим 

перебігу реакції (кінетичний чи дифузійний). 

5. Уміє адаптуватись та використовувати методологію для розв’язання 

незнайомих задач. 

6. Уміє засвоювати, об’єктивно оцінювати та презентувати наукові результати. 

7. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки та 

редагування текстів професійного змісту державною мовою. 

8. Має навички знаходження, обробки та аналізу інформації з різних джерел, 



передусім, за допомогою цифрових технологій. 

9. Уміє застосовувати методичні підходи і сучасні технології навчання хімії з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.  

10. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-

методичною літературою. 

11. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у навчально-

виховному процесі та позаурочної діяльності. 

12. Здатний нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності. 

13. Здатний застосовувати сучасні методики і технології, в тому числі 

інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх закладах. 

14. Здатний застосовувати методи діагностування досягнень учнів, здійснювати 

педагогічних супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, 

підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху. 

15. Здатний забезпечувати належний рівень викладання навчального предмету 

«Хімія» відповідно до діючих навчальних програм, дотримуючись вимог 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 

 

Комунікація 

1. Здатний  з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію  

зі всіма учасниками освітнього процесу. 

2. Організовує  співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях). 

3. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу  і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

4. Здатний виявляти психологічні особливості засвоєння учнями навчальної 

інформації, психологічні особливості становлення характеру учнів, розвитку їх 

здібностей з метою діагностики, прогнозування ефективності та корекції 

педагогічного процесу. 

5. Здатний ставитися однаково толерантно до учнів з різними психо-

фізіологічними, фізичними, соціальними можливостями. 

 

Автономія і відповідальність 

6. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

7. Здатний аналізувати соціально та особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих  ціннісних орієнтирів. 

8. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище, що 

сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного 

контексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Керівник проектної групи (гарант освітньої програми): 

 

Галушко Сергій Миколайович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та 
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