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Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 

014 Середня освіта (Хімія) кафедри біології та хімії Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці II складена відповідно до основних засад Закону України „Про вищу 

освіту” та Концепції розвитку педагогічної освіти.

Рецензована програма орієнтована на підготовку вчителів хімії для середніх навчаль

них закладів. Перелік дисциплін, а також навчальних та виробничих практик дає змогу здо- 

бувачам освіти опанувати відповідні інтегральні, загальні та фахові компетентності і у своїй 

професіональній діяльності вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми освіт

нього процесу, застосувати відповідні методологічні підходи при викладанні хімії у серед

ніх навчальних закладах.

Послідовність вивчення дисциплін є логічною та обґрунтованою. При опануванні 

обов’язкових навчальних дисциплін забезпечуються передбачені програмні результати на

вчання, які направлені на те, щоб творчо застосовувати набуті знання у професійній діяль

ності, оволодіти фундаментальними хімічними знаннями та практичними навичками освіт

ньої діяльності.

Позитивним у програмі є суттєва частка практичної підготовки майбутніх вчителів 

хімії. За період навчання здобувачі освіти в загальній кількості три місяці повинні провести 

в школах, проводити уроки хімії в різних класах, підготувати та провести різні виховні за

ходи, набути практичні навики.

Для поглиблення, вдосконалення та розширення своїх знань здобувачам освіти запро

понований широкий спектр дисциплін, з яких мають право вільно обирати.

Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 

014 Середня освіта (Хімія) кафедри біології та хімії Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці II за формою та змістом відповідає вимогам освітніх програм, може 

забезпечити якісну підготовку бакалавра середньої освіти, вчителя хімії і може бути реко

мендована до практичного використання.
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