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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і практичні 

заняття курсу. 

Пропуски практичних (семінарських) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем практичних 

занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань, при виконанні самостійно вибирають та творчо 

підходять до вирішення. 

Що будемо вивчати?  Вивчення  фундаментальних хімічних понять і системи підходів і методів, 

що використовуються в хімічних дослідженнях, а також розгляд еволюції 

найважливіших хімічних понять у взаємному зв'язку з розвитком підходів 

і методів дослідження в хімії. 

 

Чому це треба вивчати?  Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних професійно 

застосовувати на практиці систему методологічних та історико-хімічних 

знань, необхідних для приведення в єдину систему теоретичних знань, 

отриманих при вивченні різних хімічних дисциплін, що необхідно для 

формування наукового типу мислення майбутніх фахівців. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічної 

науки, орієнтується на її сучасні досягнення.  

Уміє адаптуватись та використовувати методологію для розв’язання 

незнайомих задач  

Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину 

навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та 

закони хімії. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні, власної 

професійній діяльності та на межі предметних галузей.  

Здатність чітко і логічно відтворювати базові знання з хімії, оцінювати 

нові відомості та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної 

природничо-наукової картини світу.  

 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=10273
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Зміст дисципліни Вступ. Методологічна культура науки.  

 Формування логіки і методології наукового пізнання в хімії. 

 Структура елементарного рівня хімії 

Структура концептуального рівня хімії  

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових завдань передбачає 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

лабораторних робіт та їх оформлення; підготовку до поточного контролю 

знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до заліку.  

Міждисциплінарні зв’язки Неорганічна хімія, аналітична хімія, академічна риторика, методика 

навчання хімії в профільній школі. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Поточний контроль Виконання завдань лабораторних занять, тестування, самостійна робота. 

Підсумковий контроль Залік. 


