
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітню програму «Хімія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія)  

у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

 

Представлена на рецензію освітня програма «Хімія в закладах освіти» 

розроблена проектною групою природничого факультету Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, для підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) закцентована на формуванні професійних 

компетентностей вчителя здатного самостійно навчатися впродовж всього життя, з 

креативним мисленням, адаптовуватися до умов сучасних закладів загальної середньої 

освіти та позашкільних закладів різних типів. 

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих вчителів хімії для закладів 

загальної середньої освіти, які здатні вирішувати практичні проблеми навчання та 

виховання.  

У освітній програмі простежується гармонійне поєднання фундаментальних знань 

різних аспектів хімії через дисципліни професійної підготовки та методики їх 

викладання в закладах загальної середньої освіти. 

Освітня програма реалізується через поглиблену фундаментальну підготовку 

вивчення важливих хімічних дисциплін, зокрема через широкий лабораторний 

практикум, а також поєднання низки теоретичних психолого-педагогічних дисциплін, 

спрямованих на формування професійних компетентностей та формування розширеного 

світогляду на сучасний освітній процес у закладах загальної середньої освіти. 

Освітня програма містить важливі обов’язкові освітні компоненти та широкий 

спектр дисциплін вільного вибору, опанування яких сприяє формуванню 

студентоцентрованого підходу і поглибленню фахової підготовки. 

Слід зазначити наявність безперервний цикл практик, які спрямовані на 

формування практичних умінь і навичок, а також отримання педагогічного досвіду на 

усіх етапах навчання, що позитивно впливає на підготовку майбутнього фахівця.  

Усе вище викладене дає підставу для висновку, що представлена на рецензію 

освітня програма «Хімія в закладах освіти» містить усі необхідні компоненти, 

відповідає вимогам розробки освітніх програм з підготовки учителів хімії за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), тому впровадження освітньої програми 

«Хімія в закладах освіти» в освітній процес на природничому факультеті Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди оцінюємо позитивно, 

так як вона розрахована на підготовку сучасного, мотивованого вчителя, здатного до 

професійного та особистого розвитку. 
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