
Рецензiя-вiдгук 
на освiтню програму «Середня освiта (Хiмiя)» 

за спецiальнiстю «014 Середин освiта (за предметними спецiальностямв)>►, 
пiдготовлену кафедрою xiмii середовища та хiмiчноi освiти ДВНЗ 

«Прнкарпатськнй нацiональннй унiверснтет iменi· Василя Стефаника» 

Вiдповiдно до Концепцi1 Ново~ укра1нсько1 школи найбiлъш успiшними на ринку 
працi в найближчiй перспективi будуть фахiвцi, якi вмiють навчатися впродовж житrя, 
критично мислити, ставити цiлi та досягати 1х, працювати в командi, спiлкуватися в 
багатокультурному середовищi та володiти iншими сучасними вмiннями. Це зумовлюс 
потребу ново1 якiсно1 пiдготовки учителя загалом, та природничих наук зокрема, який 
залишаючись лiдером освiтнього процесу, здатний розвиватися сам i спонукати до 
всебiчного розвитку учня. Саме тому розробка освiтнъо1 проrрами- «Середня о~в-iта 
(хiмiя)» за квалiфiкацi€ю «вчитель xiмii:, екологii: та природознавства» у ДВНЗ 
«Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника>> € актуальною, 
необхiдною та доцiльною. 

Освiтня програма «Середня освiта (хiмiя)» включас наступнi структурнi 
компоненти : загальну iнформацiю, мету освiтньо1 програми, характеристику освiтнъоi' 
програми, придатнiстъ випускникiв до працевлаштування та подалъшого навчання, 
програмнi компетентностi та програмнi результати навчання, ресурсне забезпечення 
реалiзацй програми, а також перелiк компонентiв освiтньо-професiйно1 програми. 
Варто вiдзначити чiтку розробку нормативного змiсту фахово1 компоненти пiдготовки 
здобувачiв програми, яка вдало поедну€ теоретичну пiдготовку з xiмii:, екологй та 
природознавства та методичну пiдготовку у сукупностi компетентностей та сучасних 
освiтнiх технологiй. 

Система компонентiв освiтньо1 програми спрямована на формування та 
закрiплення у бакалаврiв здатностi розв' язувати комплекснi проблеми в галузi 
професiйно1 дiялъностi за умови володiння системою компетентностей, що визначенi 
програмою, та здатностi до самостiйно1 науково1 творчостi та самовдосконалення. Слiд 
вiдзначити, як дуже позитивне рiшення, введения у освiтню програму освiтнiх 
компонентiв з природознавства та методики його викладання, оскiлъки цей 
iнтегрований пропедевтичний курс rотуе учнiв до подалъшого вивчення nриродиичих 
наук i € важливим у системi сучасно1 природничо1 освiти школярiв. Специфiка курсу 
природознавства у школi на сучасну пору обумовлена змiстом та вiковими 
особливостями учнiв i потребус додатково1 теоретично~ пiдrотовки вчителя. 

Таким чином, освiтня програма пiдготовки бакалаврiв «Середня освiта (хiмiя)» 
вiдповiдас вимоrам до такого виду документiв, задовольняе сучаснi вимоm до 
випускникiв спецiальностi 014 «Середня освiта (за предметними спецiальностями)» 
галузi знань О 1 Освiта/Педагогiка та може бути рекомендованою для практичного 
використання. 
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