Профіль освітньої програми «Хімія» зі спеціальності
102 Хімія
Загальна характеристика
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного
підрозділу
Рівень вищої освіти

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені
Богдана
Хмельницького,
хіміко-біологічний
факультет, кафедра органічної і біологічної хімії
Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

10 Природничі науки

Спеціальність

102 Хімія
Денна / Заочна / Вечірня (крім дистанційної)

Форми навчання
Освітня кваліфікація

Магістр хімії
Кваліфікація в дипломі ступінь вищої освіти – Магістр
спеціальність – Хімія
освітня програма – Хімія
Опис
предметної Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності (феномени,
явища або проблеми, які вивчаються): хімічні елементи,
області
хімічні сполуки різного рівня організації та матеріали,
найбільш загальні закономірності, які описують їх
властивості, хімічні перетворення та фізичні процеси, що
їх супроводжують чи ініціюють.
Цілі навчання (очікуване застосування набутих
компетентностей):
опанування
(досягнення)
випускниками системи умінь і набуття відповідних
компетентностей для розв’язання складних задач і
проблем хімії та хімічного матеріалознавства, що
потребують
досліджень
та/або
інновацій
і
характеризуються невизначеністю умов та вимог.
Теоретичний зміст предметної області (поняття,
концепції, принципи та їх використання для
пояснення фактів та прогнозування результатів):
теорії будови атому, речовини та хімічного зв’язку,
прогнозування реакційної здатності сполук та хімічних
властивостей речовин; термодинаміка фазових переходів,
хімічної рівноваги та направленості процесів у
різноманітних системах; поняття, концепції, закони та
теорії хімічної кінетики й молекулярної динаміки; методи
одержання, ідентифікації, визначення складу, будови,
вмісту та фізико-хімічних властивостей речовин та
функціональних матеріалів; основи електрохімії, хімічної

технології та хімічної екології.
Методи, методики та технології (якими має оволодіти
здобувач вищої освіти для застосовування на
практиці): хімічний синтез; якісний, кількісний та
структурний аналіз
речовин/матеріалів; термодинамічний та кінетичний
аналіз фізико-хімічних процесів; квантово-хімічні
розрахунки, хемометрія та молекулярне моделювання;
технології обробки та аналізу даних, математичні методи;
методи науково- педагогічного дослідження.
Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети,
пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти
вчиться застосовувати і використовувати): наукові
прилади, інструменти та обладнання для хімічного
синтезу, хімічних та фізико-хімічних досліджень і
вимірювань, спеціалізоване програмне забезпечення,
обчислювальні системи; технічні засоби навчання.
Особливості програми Програма спрямована на оволодіння фундаментальними
знаннями та навичками дослідження з хімії. Орієнтована на
глибоку спеціальну підготовку, науковців здатних до
фундаментального аналізу. Враховує новітні вимоги щодо
зв’язку теорії з практикою. Формує викладачів та
науковців, з новим перспективним способом мислення,
здатних не лише застосовувати засвоєні знання, але й
генерувати нові на базі сучасних досягнень хімічної науки,
що потребує практичних навичок.
Академічні
права Можливість здобуття освіти на третьому (освітньонауковому) рівні.
випускників
Набуття
додаткових
кваліфікацій
в
системі
післядипломної освіти.
Професійна діяльність в галузі хімічних досліджень;
Працевлаштування
хімічного аналізу, контролю та синтезу; хімічних,
випускників
фармацевтичних,
нафтогазових,
харчових
та
агрохімічних технологій; біотехнологій; хімічної екології
та контролю оточуючого середовища, криміналістики
Наявність акредитації Національна агенція забезпечення якості вищої освіти.
Україна.
Програма впроваджується у 2016 році
Передумови
На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються
особи, які здобули ступінь бакалавра або магістра з іншої
спеціальності
Мова викладання
Українська
Термін дії
програми

освітньої 5 років

Інтернет
–
адреса
постійного розміщення
опису
освітньої
програми
Викладання
та Компетентнісний підхід, студентоцентроване навчання,
навчання
практико-орієнтоване навчання. Викладання проводиться у
вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції,
семінари,
практичні
заняття,
лабораторні
роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.
Оцінювання
Екзамени, заліки, захист курсових робіт, портфоліо
студента, захист випускної кваліфікаційної роботи.
Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого
(бакалаврського) ступеня вищої освіти:
Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів
ЄКТС, у тому числі практика не менш, ніж 6 кредитів ЄКТС.
Щонайменше 35 % обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
Стандартом вищої освіти.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у
галузі хімії або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та
комунікаційні технології
ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК 9. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 10. Здатність спілкуватися англійською
та (за
можливості) іншою іноземною мовою, як усно, так і
письмово.
ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності (СК)

(мотивів).
ЗК 12. Здатність працювати автономно.
ЗК 13. Здатність до активного збереження довкілля.
ЗК 14. Здатність до пошуку, критичного аналізу та обробки
інформації з різних джерел.
СК 1. Здатність використовувати закони, теорії та концепції
хімії у поєднанні із відповідними математичними
інструментами для опису природних явищ.
СК 2. Здатність будувати адекватні моделі хімічних явищ,
досліджувати їх для отримання нових висновків та
поглиблення розуміння природи, в тому числі з
використанням методів молекулярного, математичного і
комп’ютерного моделювання.
СК 3. Здатність організовувати, планувати та реалізовувати
хімічний експеримент.
СК 4. Здатність інтерпретувати, об’єктивно оцінювати і
презентувати результати свого дослідження.
СК 5. Здатність застосовувати методи комп’ютерного
моделювання
для
вирішення
наукових,
хімікотехнологічних
проблем
та
проблем
хімічного
матеріалознавства.
СК 6. Здатність здобувати нові знання в галузі хімії та
інтегрувати їх із уже наявними.
СК 7. Здатність дотримуватися етичних стандартів
досліджень і професійної діяльності в галузі хімії
(академічна доброчесність, ризики для людей і довкілля
тощо).
СК 8. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові
задачі в галузі хімії, вибирати напрями та відповідні методи
для їх розв’язання на основі розуміння сучасної
проблематики досліджень в галузі хімії та беручи до уваги
наявні ресурси.
СК 9. Здатність обирати оптимальні методи та методики
дослідження.

Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах
результатів навчання
Р1. Знати та розуміти наукові концепції та сучасні теорії хімії, а також
фундаментальні основи суміжних наук.
Р2. Глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що
стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми,
використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем, а також проведення
досліджень з відповідного напряму хімії.
Р3. Застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення нових якісних
та кількісних задач хімії.
Р4. Синтезувати хімічні сполуки із заданими властивостями, аналізувати їх і
оцінювати відповідність заданим вимогам.
Р5. Володіти методами комп’ютерного моделювання структури, параметрів і
динаміки хімічних систем.
Р6. Знати методологію та організації наукового дослідження.
Р7. Вільно спілкуватися англійською та (за можливості) іншою іноземною
мовою з професійних питань, усно і письмово презентувати результати досліджень з
хімії іноземною мовою, брати участь в обговоренні проблем хімії.
Р8. Вміти ясно і однозначно донести результати власного дослідження до
фахової аудиторії та/або нефахівців.
Р9. Збирати, оцінювати та аналізувати дані, необхідні для розв’язання складних
задач хімії, використовуючи відповідні методи та інструменти роботи з даними.
Р10. Планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження
з хімії з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх результати та
робити обґрунтовані висновки.
Р11. Складати технічне завдання до проекту, розподіляти час, організовувати
свою роботу і роботу колективу, складати звіт.
Р12. Оцінювати ризики у професійній діяльності та здійснювати запобіжні дії.
Р13. Аналізувати наукові проблеми та пропонувати їх вирішення на
абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити
окремо.
Р14. Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з
відповідними теоріями в хімії.
Р15. Володіння загальною методологією здійснення наукового дослідження.
Ресурсне забезпечення реалізації програм
Кадрове забезпечення Відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187:
Рішення акредитаційної комісії України, протокол № 123
від 20 грудня 2016 р. (наказ МОН України від 26.12.2016
№ 1613)
Матеріально – технічне Програма
забезпечена
необхідним
обладнанням,
забезпечення
устаткуванням, реактивами, аудиторним фондом згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015
р. № 1187.
Інформаційне
та Комп’ютерні класи, навчально-методичні комплекси,

навчально-методичне
забезпечення

підручники та дидактичні матеріали згідно постанови
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

