




І. Загальна характеристика освітньої програми 

Вищий навчальний заклад Львівський національний університет імені Івана Франка 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень  

Освітній ступінь Магістр  

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 102 Хімія 

Спеціалізації Неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фізична 

хімія, медична хімія, хімія довкілля 

Кваліфікація Магістр хімії. Викладач хімії.  

Тип диплома  

та обсяг програми 

Одиничний. 

ОС «магістр» – 120 кредитів / 2 роки. 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України. 

Рівень програми Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК. 

Мета і завдання освітньої 

програми 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних 

фахівців, які на основі знань основних законів хімії, 

властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, сучасних 

методів синтезу та аналізу матеріалів, уміють передбачати 

властивості хімічних речовин, виконувати аналіз і синтез та 

трактувати їхні результати. Надання ґрунтовної освіти в галузі 

хімії із широким доступом до працевлаштування або до 

подальшого навчання для отримання наукового ступеня за 

третім рівнем вищої освіти. 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією 

програмою 

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

ІІ. Зміст освітньої програми 

1. Предметна область, 

напрям 

Випускник магістратури володітиме ґрунтовними 

теоретичними знаннями в галузі актуальних проблем 

фундаментальної хімії, новітніх теоретичних та 

експериментальних методів дослідження хімічних речовин та 

процесів, сучасних функціональних матеріалів, практичними 

уміннями в галузі синтезу нових речовин органічної та 

неорганічної природи, вивчення складу, структури і 

властивостей речовин, аналізу різноманітних об’єктів 

природного й техногенного походження, фундаментальними 

навичками науково-дослідної роботи, здатністю до 

самостійної висококваліфікованої експлуатації обладнання, 

яке використовується для синтезу, аналізу та дослідження 

хімічних речовин, знаннями сучасних інформаційних 

технологій та методології наукової і педагогічної діяльності. 

Фахова підготовка магістра хімії включає вивчення основ 

педагогіки вищої школи та методики викладання хімії у вищій 

школі на базі останніх наукових даних, що забезпечують 

викладання на рівні сучасного розвитку педагогічної та 

хімічної науки; особливостях реалізації дидактичних 

принципів; методах оволодіння студентами знаннями й 

уміннями; володіння високою педагогічною культурою та 

професіоналізмом. 



2. Напрям програми та 

спеціалізації 

Наукова для освітнього ступеня «магістр». 

3. Особливості освітньої 

програми 

Програма передбачає ґрунтовну практичну підготовку, в т.ч. 

педагогічну практику у вищій школі та можливість 

проходження науково-дослідної практики у закордонних 

наукових установах; викладання частини фахових дисциплін 

іноземною мовою; студенти можуть брати участь у програмах 

академічної мобільності та захищати кваліфікаційну роботу 

іноземною мовою. 

 

ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час  

за навчальними дисциплінами підготовки 

Дисципліна Загальний обсяг 

Кредити Години 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Біологічна хімія 6 180 

Хроматографія 5 150 

Педагогіка вищої школи 3 90 

Методика викладання хімії у вищій школі 3 90 

Виробнича практика 3 90 

Науково-дослідна практика 6 180 

Педагогічна (асистентська) практика 6 180 

Магістерська робота 15 450 

Всього 47 1410 

Спеціалізація «Неорганічна хімія»   

Вибрані розділи кристалохімії неорганічних сполук 6 180 

Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук 6 180 

Прикладна кристалохімія 6 180 

Фізичні властивості неорганічних матеріалів 5 150 

Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем 5 150 

Курсова робота зі спеціалізації 12 360 

Магістерський семінар 3 90 

Всього 43 1290 

Спеціалізація «Аналітична хімія»   

Рентгенівські методи аналізу 6 180 

Кінетичні методи аналізу 6 180 

Пробопідготовка в хімічному аналізі 6 180 

Аналіз лікарських засобів 5 150 

Комплексні сполуки в аналітичній хімії 5 150 

Курсова робота зі спеціалізації 12 360 

Магістерський семінар 3 90 

Всього 43 1290 

Спеціалізація «Органічна хімія»   

Стратегія і тактика органічного синтезу 6 180 

Основи стереохімії органічних сполук 6 180 

Молекулярний дизайн 6 180 

Низькомолекулярні біорегулятори 5 150 

Фармацевтична хімія та фармакологія 5 150 

Курсова робота зі спеціалізації 12 360 

Магістерський семінар 3 90 

Всього 43 1290 



Спеціалізація «Фізична хімія»   

Фізична хімія поверхневих явищ і мембранних процесів 6 180 

Самоорганізація в тонкому шарі 6 180 

Синтез і властивості композиційних наноматеріалів 6 180 

Молекулярне моделювання: теоретичні та прикладні аспекти 5 150 

Електропровідні полімери 5 150 

Курсова робота зі спеціалізації 12 360 

Магістерський семінар 3 90 

Всього 43 1290 

Спеціалізація «Медична хімія»   

Органічний синтез 6 180 

Хімія лікарських засобів 6 180 

Фізичні методи дослідження в медичній хімії 6 180 

Екологія людини 5 150 

Молекулярний дизайн ліків 5 150 

Курсова робота зі спеціалізації 12 360 

Магістерський семінар 3 90 

Всього 43 1290 

Спеціалізація «Хімія довкілля»   

Аналіз грунтів, вод і повітря 6 180 

Фізичні методи аналізу об’єктів довкілля 6 180 

Методи визначення органічних речовин в об’єктах довкілля 6 180 

Аналіз фармацевтичних препаратів 5 150 

Методи аналізу продуктів харчування 5 150 

Курсова робота зі спеціалізації 12 360 

Магістерський семінар 3 90 

Всього 43 1290 

Всього нормативних навчальних дисциплін 90 2700 

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ. 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1) Застосування знань (Application of knowledge) 

2) Організація наукових досліджень (Research management) 

5 150 

1) Хімічна метрологія 

2) Історія та методологія хімії 

5 150 

1) Хемо- та біосенсорика 

2) Експресні методи хімічного та біологічного розпізнавання 

молекул 

5 150 

1) Медична хімія 

2) Металоорганічні сполуки 

4 120 

1) Функціональні матеріали 

2) Хімічні аспекти матеріалознавства 

6 180 

1) Наноструктуровані системи 

2) Супрамолекулярна хімія 

5 150 

Всього вибіркових навчальних дисциплін 30 900 

Всього за час навчання 120 3600 

 



 

ІV. Працевлаштування та продовження освіти 

1. Професійні права Наукові та науково-педагогічні посади в університетах або 

наукових установах, наукові посади в установах та 

підприємствах хімічної галузі, контрольно-аналітичних 

лабораторіях, фармацевтичних підприємствах тощо. Посади 

викладача (вчителя) в закладах середньої, професійної та 

вищої освіти. 

Перелік первинних посад: 

 молодший науковий співробітник; 

 науковий співробітник; 

 науковий співробітник-консультант; 

 інженер-хімік; 

 інженер-технолог; 

 старший лаборант; 

 викладач;  

 вчитель.  

2. Продовження освіти 

(академічні права) 

Третій (освітньо-науковий) рівень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з хімії. 
 

V. Стиль та методика викладання 

1. Підходи до викладання 

та навчання 

В даній програмі використовується студентоцентроване 

навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання на 

основі наукових досліджень, самонавчання, а також 

електронне навчання в системі Moodle. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій (в т.ч. мульти-

медійних), лабораторних робіт, практичних занять, 

самостійної роботи студентів, індивідуальних занять та 

консультацій. 

2. Форма атестації 

здобувачів вищої освіти 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

системою ECTS (100-бальна шкала) та національною шкалою 

оцінювання. 

Поточний контроль – усне та письмове опитування, колоквіу-

ми, модульні контрольні роботи, захист індивідуальних 

завдань. 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю, захист курсових 

робіт та практик. 

Державна атестація – публічний захист кваліфікаційної 

(магістерської) роботи. 
 

VI. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі хімії під час професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

1. Загальні компетентності 

 Фундаментальні знання про найбільш актуальні проблеми сучасної теоретичної та 

експериментальної хімії. 



 Фундаментальні знання загальнонаукових методів дослідження, уявлення про основні 

категорії, закони, прийоми і форми наукового пізнання, теорії і методології 

досліджень. 

 Здатність до самостійної науково-дослідної діяльності, кваліфікованого узагальнення 

наукових: теоретичних і експериментальних даних, самостійної підготовки публікацій 

у вітчизняних та зарубіжних виданнях, патентування отриманих досягнень. 

 Здатність до критичного аналізу та порівняння власних наукових результатів з 

актуальними світовими досягненнями.  

 Здатність до толерантних комунікаційних взаємодій. 

 Фундаментальні знання про принципи побудови викладання у вищій школі, 

теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання. 

2. Професійні компетентності 

 Здатність розробляти комплексний підхід до дослідження хімічної сполуки як 

матеріалу з певними властивостями відповідно до галузі застосування. 

 Здатність планувати хімічний експеримент із синтезу нових хімічних речовин різних 

типів, їхньої ідентифікації, встановлення будови за допомогою фізичних і хімічних 

методів дослідження. 

 Здатність використовувати сучасні фізико-хімічні методи аналізу і дослідження 

неорганічних, органічних, металоорганічних сполук, оцінювання якості об’єктів 

довкілля, лікарських засобів, продуктів харчування. 

 Здатність розробляти нові методики хімічного аналізу з урахуванням особливостей 

об’єкту аналізу, вимог щодо точності та експресності, технічних можливостей 

лабораторії. 

 Здатність до самостійної висококваліфікованої експлуатації обладнання, яке викорис-

товується для синтезу, аналізу та дослідження неорганічних і органічних речовин. 

 Здатність до виконання наукових досліджень із застосуванням сучасних 

методологічних основ реалізації експерименту і оформлення результатів досліджень з 

використанням нормативно-правової документації. 

 Здатність використовувати математичний апарат для аналізу отриманих даних і 

валідації методик аналізу; критично оцінювати характеристики та можливості 

аналітичної методики з урахуванням особливостей об’єкту дослідження. 

 Здатність аналізувати механізми та визначати фізико-хімічні параметри процесів 

синтезу полімерів, наносистем та композитів на їхній основі, процесів на міжфазних 

межах тощо.  

 Здатність до використання та вдосконалення існуючих фізико-хімічних методів 

дослідження складу і структури неорганічних та органічних сполук. 

 Здатність прогнозувати вплив структурних змін на властивості неорганічних та 

органічних сполук. 

 Здатність планувати стратегію і тактику органічного синтезу та розробити схему 

синтезу органічної речовини на базі знань про молекулярний дизайн в органічній хімії, 

ретросинтетичний аналіз, досягнення в галузі структурної органічної хімії. 

 Здатність аналізувати уявлення про суть біохімічних реакцій у живих організмах, їхні 

механізми та способи регулювання. 

 Здатність застосовувати методи конструювання гетероциклічного ядра, одержання 

природних сполук з сировинних джерел, досягнення в їхньому синтезі та 

використання. 



 Здатність застосовувати сучасні уявлення про вплив сполук техногенного походження 

на людський організм, загрози та ризики здоров’ю людини, шляхи поліпшення 

екологічної ситуації. 

 Здатність до організації та проведення навчально-виховного процесу у вищій школі, 

організації педагогічної взаємодії з учнями та студентами. 

 Сучасні уявлення про методологію та методику використання активних методів 

навчання та інноваційних технологій в навчальних закладах різного рівня акредитації 

 Здатність до розробки і оформлення результатів науково-педагогічних досліджень, 

порівняння їхніх результатів зі світовим педагогічним досвідом, критичної оцінки 

змісту навчання та його відповідності сучасному рівню хімії. 

 

 

VII. Програмні результати навчання 

1. Формування комплексу знань про актуальні завдання хімії, принципи пошуку хімічних 

сполук з корисними властивостями, принципи синтезу різних класів хімічних сполук. 

2. Знання головних кристалохімічних категорій: атомний радіус, координаційна сфера, 

координаційний многогранник, будови основних класів неорганічних сполук, 

структурних взаємозв’язків між спорідненими класами неорганічних сполук. 

3. Уміння давати координаційну характеристику атомів у структурах багатокомпо-

нентних сполук. 

4. Вміння передбачати ймовірну структуру речовини на підставі її належності до певного 

класу неорганічних сполук. 

5. Знання основних класів сполук та галузі їхнього практичного застосування, будови 

складових різних типів композиційних матеріалів, особливості будови надміцних 

матеріалів, класифікації та основних характеристик провідників, діелектриків та 

надпровідників, електродних матеріалів, гідрогенсорбційних, магнітних, резистивних 

та конструкційних матеріалів, будови складових магнітотвердих і магнітом’яких 

матеріалів. 

6. Уміння характеризувати різноманітні матеріали за структурними та техніко-

економічними параметрами, пояснювати принципи їхнього функціонування. 

7. Розуміння головних принципів створення нових матеріалів з заданим комплексом 

фізико-хімічних властивостей. 

8. Володіння методикою визначення алгоритму закономірностей між хімічним складом, 

кристалічною структурою і властивостями сполук. 

9. Уміння співставляти результати та комбінувати методи рентгеноструктурного аналізу з 

іншими методами фізико-хімічного дослідження речовини. 

10. Знання про головні класи хімічних сполук, важливі для сучасної науки і техніки; 

хімічні і фізичні явища, що зумовлюють корисні властивості сполук. 

11. Уявлення про теоретичні основи вияву унікальних властивостей в окремих класів 

хімічних сполук, базові характеристики систем з нетиповими властивостями, 

закономірності залежності фізичних і хімічних властивостей від зовнішніх чинників. 

12. Знання про теоретичні аспекти та способи визначення будови речовин методами 

монокристалу та порошку, основи методів визначення фазового складу, кристалічної 

структури та мікроструктурних ефектів речовин і матеріалів. 

13. Уміння інтерпретувати масиви дифракційних даних, отриманих з використанням 

спеціального обладнання, за допомогою фахового програмного забезпечення. 



14. Володіння основними методами синтезу інтерметалічних сполук. 

15. Уміння досліджувати фізико-хімічні властивості неорганічних матеріалів 

рентгенофазовим, рентгеноструктурним, мікроструктурним, диференціально 

термічним, термогравіметричним, дилатометричним методами, диференціальною 

скануючою калориметрією, методами визначення теплоємності, твердості 

(мікротвердості). 

16. Уміння аналізувати взаємозв’язки між складом, структурою та властивостями сполук з 

метою оптимізації властивостей існуючих матеріалів і пошуку нових матеріалів. 

17. Знання теоретичних передумов застосування хімічних, фізичних та фізико-хімічних 

методів аналізу, тест- і експрес-аналізу та ідентифікації за допомогою арбітражних і 

фармакопейних методик. 

18. Знання про гібридні і комбіновані методи аналізу; про методи розділення, концентру-

вання та маскування: осадження та співосадження, сорбція, екстракція, електрохімічні 

методи, випаровування та виморожування, керована кристалізація тощо. 

19. Знання сучасних методів та методик дослідження хімічних і фізичних властивостей 

матеріалів. 

20. Уміння обирати методики визначення різних аналітів, які можуть перебувати у різних 

формах (специфікаціях) у об’єктах довкілля, а також методики для аналізу лікарських 

засобів, що перебувають в різних лікарських формах. 

21. Уявлення про сучасні методи реєстрації та оброблення аналітичного сигналу, способи 

градуювання приладів, методи оцінювання межі виявлення, чутливості, селективності 

сигналів. 

22. Сучасні уявлення про тенденції розвитку, принципи та можливості існуючих 

аналітичних методів дослідження якісного та кількісного складу речовин. 

23. Уміння порівнювати та поєднувати результати, одержані різними методами аналізу. 

24. Вміння відбирати і готувати проби різних об’єктів (об’єкти довкілля, метали, сплави, 

полімери, лікарські засоби тощо) для аналізу. 

25. Сучасні уявлення про нормування якості довкілля та методологію хімічної експертизи, 

діагностики та моніторингу екосистем. 

26. Вміння адаптувати розроблені та відомі методики стосовно аналізу органічних і 

неорганічних речовин до об’єктів зі складною матрицею. 

27. Уміння математично опрацьовувати результати вимірювань, виявляти та оцінювати 

систематичні похибки вимірювань, коректно представляти результати вимірювань, 

вибирати оптимальні вимірювальні засоби з урахуванням завдань та вимог хімічних 

досліджень, орієнтуватись у питаннях законодавчої метрології та діяльності 

метрологічних служб. 

28. Уміння виконувати валідацію методик контролю якості лікарських засобів. 

29. Уміння прогнозувати розвиток хімічних процесів та їхнє практичне застосування. 

30. Уміння використовувати сучасні технологічні процеси у професійній діяльності. 

31. Знання просторової будови молекул і її впливу на фізичні та хімічні властивості 

сполук, на напрям і швидкість їхніх реакцій, методів одержання стереоізомерів, 

принципів асиметричного синтезу, методів визначення просторової конфігурації 

молекул. 

32. Уміння розшифровувати УФ-, ІЧ- та ЯМР-спектри органічних речовин, виконувати 

якісний і кількісний аналіз органічних сполук, застосовувати комплексний підхід до 

розв’язання завдання щодо встановлення будови органічної сполуки. 



33. Уміння запропонувати, обґрунтувати та здійснити раціональний метод лабораторного 

синтезу відомих органічних сполук, розробити метод органічного синтезу раніше не 

описаної речовини. 

34. Знання основних положень структурно- і функціонально-орієнтованого молекулярного 

дизайну. 

35. Вміння планувати синтез органічних сполук заданої будови, володіння методами 

органічного синтезу, зокрема методами побудови карбонового скелету, 

взаємоперетвореннями функцiональних груп, застосуванням захисних груп. 

36. Розуміння впливу просторової будови на біологічну активність молекул. 

37. Знання принципів генерування і перетворення метаболічної енергії, збереження, 

передачі і відтворення генетичної інформації в живих організмах. 

38. Уміння здійснювати в лабораторних умовах синтез та дослідження хімічних 

властивостей біоорганічних молекул. 

39. Володіння сучасними комплексними підходами до створення найважливіших класів 

лікарських препаратів, вміння оперувати поняттями та категоріями дизайну лікарських 

засобів, прогнозувати можливі властивості потенційних лікарських засобів. 

40. Знання хімічних аспектів біологічних процесів та регуляції біологічних процесів 

низькомолекулярними речовинами, аналіз та прогнозування впливу їх на біохімічні 

процеси. 

41. Формування базових знань про лікарські засоби, механізм їхньої дії та раціональні 

шляхи конструювання ліків. 

42. Базові знання з фармацевтичної хімії та фармакології: основні напрями і перспективи 

створення лікарських засобів, одержання і дослідження лікарських речовин, сучасні 

методи фармацевтичного аналізу, основні групи синтетичних лікарських речовин, 

фармакокінетика та фармакодинаміка ліків. 

43. Вміння прогнозувати раціональні шляхи конструювання лікарських засобів, планувати 

раціональні шляхи модифікації сполук-лідерів чи ліків. 

44. Формування уявлень про взаємодію людського організму і людської популяції із 

середовищем, їхнього існування як цілісної системи та дослідження впливу на здоров’я 

людини біотичних, абіотичних та антропогенних факторів. 

45. Знання будови, методів отримання, фізичних і хімічних властивостей 

металоорганічних сполук, їхнього застосування в органічному синтезі, володіння 

інформацією про наявність та роль у природі. 

46. Володіння основними відомостями щодо сучасного стану і перспектив науки про 

речовину на нанометровому рівні організації. 

47. Розуміння особливостей поверхневих явищ та процесів міжфазної взаємодії. 

48. Розуміння фізико-хімічних основ формування мономолекулярних шарів на водній 

субфазі та їхнє перенесення на тверді субстрати. 

49. Володіння основними методами синтезу полімерів та композиційних наноматеріалів. 

50. Знання основних положень та методів супрамолекулярної хімії та сучасних підходів до 

молекулярного дизайну функціональних молекул та нанорозмірних структур. 

51. Знання про сучасні досягнення у розробці сенсорів для визначення основних 

компонентів забруднення навколишнього середовища, пов’язаних з технологією 

одержання мономолекулярних шарів. 

52. Розуміння властивостей міжмолекулярних взаємодій і їхній вплив на фізичні, хімічні 

та спектральні властивості речовин. 



53. Уміння проводити ковалентний синтез функціональних молекул та наноструктур і 

характеризувати міжмолекулярні структури спектральними та дифракційними 

методами. 

54. Уміння одержувати полімерні та композиційні матеріали із заданими властивостями. 

55. Знання основних відомостей про фізико-хімічні принципи дії сенсорних пристроїв 

різного типу. 

56. Уміння застосовувати основні принципи самоорганізації в тонкому шарі в сенсорних 

пристроях, селективно чутливих індикаторах для аналізу складних багатокомпо-

нентних систем, біологічно-активних медичних препаратів, у ферментативному 

каталізі тощо. 

57. Уявлення про сенсорику як методологію експресного аналізу компонентів у газовій, 

рідкій і твердій фазах. 

58. Уміння виготовляти електрохімічні, оптичні, хімічні і біологічні сенсорні пристрої з 

використанням електропровідних полімерів. 

59. Уміння досліджувати процеси мембранного розділення та визначати їхні кінетичні і 

термодинамічні параметри. 

60. Уміння практично використовувати хімічні та біологічні методи розпізнавання 

молекул та розробляти відповідні методики стосовно конкретних об’єктів. 

61. Володіння методами керованої модифікації твердої поверхні та теоретичними 

аспектами адсорбції низькомолекулярних речовин та макромолекул. 

62. Володіння сучасними методами квантово-хімічних обчислень оптимальної 

геометричної структури, параметрів ІЧ-, УФ- та ЯМР спектрів, індексів реакційної 

здатності, термодинамічних функцій та фізико-хімічних величин. 

63. Уміння застосувати сучасні квантово-хімічними програми, а саме: ChemSketch, 

WinMopac, HyperChem тощо. 

64. Володіння методами синтезу та дослідження наноструктурованих систем. 

65. Уміння досліджувати процеси міжфазної взаємодії та вивчати фiзикo-хiмiчні 

властивoсті висoкoдисперсних систем. 

66. Уміння регулювати властивoсті дисперсних систем шляхoм пoверхневoї мoдифiкацiї та 

застoсування ефективних ПАР і пoлiмерних матерiалiв. 

67. Уміння практично синтезувати нанооб’єкти – полімерні композити і ультратонкі 

плівки. 

68. Уміння досліджувати фізико-хімічні властивості полімерних систем методами 

спектрального аналізу, термогравіметрії, рентгенографії та рідинної хроматографії. 

69. Уміння розробляти й проводити різні за формою навчання заняття, найбільш ефективні 

при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів 

підготовки студента. 

70. Уміння застосовувати різноманітні методи, прийоми, засоби навчання та методи 

науково-педагогічного дослідження. 

71. Уміння планувати структуру та зміст різних типів навчальних занять з фахових 

дисциплін відповідно до теми та дидактичних цілей, використовувати технічні засоби 

навчання та демонстраційний експеримент під час проведення занять. 

72. Уміння застосовувати у процесі навчання сучасні технології навчання та виховання 

студентів (інформаційні, інтерактивні тощо). 

 



73. Уміння застосовувати усні й письмові види, форми, методи контролю і перевірки знань 

студентів: опитування, контрольні роботи, колоквіуми, підготовка рефератів, домашні 

завдання. 

74. Уміння застосовувати традиційну і рейтингову системи оцінювання навчальної 

діяльності студентів. 

75. Здатність розробляти навчальні посібники, методичні поради до організації 

самостійної роботи студентів, створювати різні типи тестових та контрольних завдань 

для перевірки знань, умінь і навичок. 

76. Уміння створювати методичну розробку лекційного і практичного (лабораторного) 

заняття; складати розгорнутий план-конспект навчального заняття. 

77. Здатність організовувати педагогічну взаємодію зі студентами на різних етапах 

навчання, розвивати інтерес студентів до вивчення хімії. 

78. Уміння здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчального заняття, аналізувати 

різноманітні педагогічні ситуації. 

79. Уміння планувати й організовувати пошук інформації в різних видах джерел. 

80. Здатність аргументовано обстоювати власну позицію, аргументувати думку, погляд, 

ідею. 

81. Здатність знаходити компромісні рішення у ході професійної та педагогічної 

діяльності. 

82. Знання про види наукових публікацій, структуру наукової статті, наукометричні бази 

фахових видань. 

83. Уміння аналізувати, оцінювати, співставляти результати власних досліджень і 

представляти їх у вигляді наукової доповіді та/або публікації. 

84. Знання про історію виникнення, розвитку та становлення хімії як науки; хронологію, 

послідовність та внутрішню логіку формування основних уявлень і законів хімії; 

головних відомостей про видатних хіміків минулих століть та сьогодення; про 

найважливіші події і переломні моменти в історії хімії. 

85. Уміння застосовувати історичний підхід в оцінці практичних та загально-теоретичних 

результатів як сучасних хімічних досліджень, так і робіт минулого; застосовувати 

історичний аналіз у плануванні майбутніх досліджень. 

 



 

VІІI. Визначення навчальних дисциплін відповідно  

до програмних компетентностей та результатів навчання 

Програмні компетентності, 

якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Назви елементів 

навчання (дисциплін, 

практик тощо) 

І. Цикл загальних компетентностей 

Фундаментальні знання 

про найбільш актуальні 

проблеми сучасної 

теоретичної та 

експериментальної хімії 

Уміння прогнозувати розвиток хімічних 

процесів та їхнє практичне застосування. 

Уміння використовувати сучасні 

технологічні процеси у професійній 

діяльності 

Хроматографія 

 Знання основних класів сполук та галузі 

їхнього практичного застосування, 

будови складових різних типів 

композиційних матеріалів, особливості 

будови надміцних матеріалів, 

класифікації та основних характеристик 

провідників, діелектриків та 

надпровідників, електродних матеріалів, 

гідрогенсорбційних, магнітних, 

резистивних та конструкційних 

матеріалів, будови складових 

магнітотвердих і магнітом’яких 

матеріалів. 

Уміння характеризувати різноманітні 

матеріали за структурними та техніко-

економічними параметрами, пояснювати 

принципи їхнього функціонування. 

Нові матеріали на 

основі 

інтерметалічних 

сполук 

Прикладна 

кристалохімія 

Хімічні аспекти 

матеріалознавства 

Функціональні 

матеріали 

 

 Володіння основними відомостями щодо 

сучасного стану і перспектив науки про 

речовину на нанометровому рівні 

організації. 

Розуміння особливостей поверхневих 

явищ та процесів міжфазної взаємодії. 

Розуміння фізико-хімічних основ 

формування моно- молекулярних шарів 

на водній субфазі та їхнє перенесення на 

тверді субстрати.  

Володіння основними методами синтезу 

полімерів та композиційних 

наноматеріалів. 

Наноструктуровані 

системи 

 

Фізична хімія 

поверхневих явищ і 

мембранних 

процесів 

 

Самоорганізація в 

тонкому шарі 

 

Синтез і властивості 

композиційних 

наноматеріалів 

Фундаментальні знання 

загальнонаукових методів 

дослідження, уявлення про 

основні категорії, закони, 

прийоми і форми 

наукового пізнання, теорії 

і методології досліджень 

Знання основних положень та методів 

супрамолекулярної хімії та сучасних 

підходів до молекулярного дизайну 

функціональних молекул та 

нанорозмірних структур. 

Знання сучасних досягнень у розробці 

Супрамолекулярна 

хімія 

 

 

 

Самоорганізація в 

тонкому шарі 



сенсорів для визначення основних 

компонентів забруднення 

навколишнього середовища, пов’язаних 

з технологією одержання 

мономолекулярних шарів  

Знання про історію виникнення, 

розвитку та становлення хімії як науки; 

хронологію, послідовність та внутрішню 

логіку формування основних уявлень і 

законів хімії; головних відомостей про 

видатних хіміків минулих століть та 

сьогодення, про тих, хто визначив 

магістральні напрями розвитку хімії; про 

найважливіші події і переломні моменти 

в історії хімії. 

 

 

 

 

 

Історія та 

методологія хімії 

 

 Знання головних кристалохімічних 

категорій: атомний радіус, 

координаційна сфера, координаційний 

многогранник, будови основних класів 

неорганічних сполук, структурних 

взаємозв’язків між спорідненими 

класами неорганічних сполук. 

Вміння давати координаційну 

характеристику атомів у структурах 

багатокомпонентних сполук. 

Вміння передбачати ймовірну структуру 

речовини на підставі її належності до 

певного класу неорганічних сполук. 

Вибрані розділи 

кристалохімії 

неорганічних сполук 

 

Здатність до самостійної 

науково-дослідної 

діяльності, кваліфіко-

ваного узагальнення 

наукових: теоретичних і 

експериментальних даних, 

самостійної підготовки 

публікацій у вітчизняних 

та зарубіжних виданнях, 

патентування отриманих 

досягнень 

Знання про види наукових публікацій, 

структуру наукової статті, 

наукометричні бази фахових видань. 

 

Уміння аналізувати, оцінювати, 

співставляти результати власних 

досліджень і представляти їх у вигляді 

наукової доповіді та/або публікації. 

Застосування знань 

(Application of 

knowledge) 

Організація науко-

вих досліджень (Re-

search management) 

Виробнича практика 

Науково-дослідна 

практика 

Здатність до критичного 

аналізу та порівняння 

власних наукових 

результатів з актуальними 

світовими досягненнями 

Уміння планувати й організовувати 

пошук інформації в різних видах 

джерел. 

Уміння аналізувати, оцінювати, 

співставляти результати власних 

досліджень і представляти їх у вигляді 

наукової доповіді та/або публікації. 

Уміння застосовувати історичний підхід 

в оцінці практичних та загально-теоре-

тичних результатів як сучасних хімічних 

досліджень, так і робіт минулого; 

застосовувати історичний аналіз у 

Застосування знань 

(Application of 

knowledge) 

Організація науко-

вих досліджень (Re-

search management) 

Магістерський 

семінар 

Виробнича практика 

Науково-дослідна 

практика 

Історія та 



плануванні майбутніх досліджень. методологія хімії 

Здатність до толерантних 

комунікаційних взаємодій 

Здатність аргументовано обстоювати 

власну позицію, аргументувати думку, 

погляд, ідею.  

 

Здатність знаходити компромісні 

рішення у ході професійної та 

педагогічної діяльності. 

Магістерський 

семінар  

Методика 

викладання хімії у 

вищій школі 

Педагогічна (аси-

тентська) практика 

Фундаментальні знання 

про принципи побудови 

викладання у вищій школі, 

теоретичні і психолого-

педагогічні основи 

управління процесом 

навчання. 

Уміння розробляти й проводити різні за 

формою навчання заняття, найбільш 

ефективні при вивченні відповідних тем 

і розділів програми, адаптуючи їх до 

різних рівнів підготовки студента. 

Уміння планувати структуру та зміст 

різних типів навчальних занять з 

фахових дисциплін відповідно до теми 

та дидактичних цілей, використовувати 

технічні засоби навчання та 

демонстраційний експеримент під час 

проведення занять. 

Педагогіка вищої 

школи 

Методика 

викладання хімії у 

вищій школі 

Педагогічна 

(асистентська) 

практика 

ІІ. Цикл професійних компетентностей 

Здатність розробляти 

комплексний підхід до 

дослідження хімічної 

сполуки як матеріалу з 

певними властивостями 

відповідно до галузі 

застосування. 

Знання сучасних методів та методик 

дослідження хімічних і фізичних 

властивостей матеріалів. 

Хроматографія 

Ренгенівські методи 

аналізу 

Прикладна 

кристалохімія 

Фізичні властивості 

неорганічних 

матеріалів 

Фізико-хімічний 

аналіз багатокомпо-

нентних систем 

 Розуміння головних принципів 

створення нових матеріалів з заданим 

комплексом фізико-хімічних 

властивостей.  

Нові матеріали на 

основі інтермета-

лічних сполук 

Прикладна 

кристалохімія 

Функціональні 

матеріали 

Хімічні аспекти 

матеріалознавства 

 Володіння методикою визначення 

алгоритму закономірностей між 

хімічним складом, кристалічною 

структурою і властивостями сполук. 

 

Нові матеріали на 

основі інтермета-

лічних сполук 

Прикладна 

кристалохімія 



Функціональні 

матеріали 

Хімічні аспекти 

матеріалознавстват 

 Уміння співставляти результати та 

комбінувати методи 

рентгеноструктурного аналізу з іншими 

методами фізико-хімічного дослідження 

речовини. 

Прикладна 

кристалохімія 

Фізичні властивості 

неорганічних 

матеріалів 

Вибрані розділи 

кристалохімії 

неорганічних сполук 

Фізико-хімічний 

аналіз багатокомпо-

нентних систем 

Рентгенівські методи 

аналізу 

 Уміння проводити ковалентний синтез 

функціональних молекул та 

наноструктур і характеризувати 

міжмолекулярні структури спектраль-

ними та дифракційними методами. 

Уміння одержувати полімерні та 

композиційні матеріали із заданими 

властивостями. 

Супрамолекулярна 

хімія 

 

 

 

Синтез і властивості 

композиційних 

наноматеріалів 

Здатність планувати 

хімічний експеримент із 

синтезу нових хімічних 

речовин різних типів, 

їхньої ідентифікації, 

встановлення будови за 

допомогою фізичних і 

хімічних методів 

дослідження. 

Знання про основні класи хімічних 

сполук, важливі для сучасної науки і 

техніки; хімічні і фізичні явища, що 

зумовлюють корисні властивості сполук. 

Уявлення про теоретичні основи вияву 

унікальних властивостей в окремих 

класів хімічних сполук, базові 

характеристики систем з нетиповими 

властивостями, закономірності 

залежності фізичних і хімічних 

властивостей від зовнішніх чинників. 

Нові матеріали на 

основі інтермета-

лічних сполук 

Прикладна 

кристалохімія 

Функціональні 

матеріали 

Фізичні властивості 

неорганічних 

матеріалів 

 Формування комплексу знань про 

актуальні завдання хімії, принципи 

пошуку хімічних сполук з корисними 

властивостями, принципи синтезу різних 

класів хімічних сполук. 

Нові матеріали на 

основі інтермета-

лічних сполук 

Хімічні аспекти 

матеріалознавства 

Функціональні 

матеріали 

Магістерський 

семінар 

 Розуміння властивостей 

міжмолекулярних взаємодій і їхній 

вплив на фізичні, хімічні та спектральні 

Супрамолекулярна 

хімія 



властивості речовин. 
Здатність використовувати 

сучасні фізико-хімічні 

методи аналізу і дослід-

ження неорганічних, 

органічних, металоорга-

нічних сполук, оцінювання 

якості об’єктів довкілля, 

лікарських засобів, 

продуктів харчування. 

Знання про теоретичні аспекти та 

способи визначення будови речовин 

методами монокристалу та порошку, 

основи методів визначення фазового 

складу, кристалічної структури та 

мікроструктурних ефектів речовин і 

матеріалів.  

 

Уміння інтерпретувати масиви 

дифракційних даних, отриманих з 

використанням спеціального 

обладнання, за допомогою фахового 

програмного забезпечення. 

Прикладна 

кристалохімія 

Фізичні властивості 

неорганічних 

матеріалів 

Фізико-хімічний 

аналіз багато ком-

понентних систем 

 Знання теоретичних передумов 

застосування хімічних, фізичних та 

фізико-хімічних методів аналізу, 

експрес-аналізу та ідентифікації за 

допомогою арбітражних і 

фармакопейних методик. 

Знання про гібридні і комбіновані 

методи аналізу; про методи розділення, 

концентрування та маскування: 

осадження та співосадження, сорбція, 

екстракція, електрохімічні методи, 

випаровування та виморожування, 

керована кристалізація тощо. 

Уміння обирати методики визначення 

різних аналітів, які можуть перебувати у 

різних формах (специфікаціях) у 

об’єктах довкілля, а також методики для 

аналізу лікарських засобів, що перебу-

вають у різних лікарських формах. 

Аналіз лікарських 

засобів  

Аналіз ґрунтів, вод і 

повітря 

Методи аналізу 

продуктів 

харчування 

Аналіз 

фармацевтичних 

препаратів 

Пробопідготовка в 

хімічному аналізі 

 

 Знання основних відомостей про фізико-

хімічні принципи дії сенсорних 

пристроїв різного типу. 

Уміння застосовувати основні принципи 

самоорганізації в тонкому шарі в сенсор-

них пристроях, селективно чутливих 

індикаторах для аналізу складних 

багатокомпонентних систем, біологічно-

активних медичних препаратів, у 

ферментативному каталізі тощо. 

Хемо- та 

біосенсорика 

 

Самоорганізація в 

тонкому шарі 

Здатність розробляти нові 

методики хімічного 

аналізу з урахуванням 

особливостей об’єкту 

аналізу, вимог щодо 

точності та експресності, 

технічних можливостей 

лабораторії. 

Уявлення про сенсорику як методологію 

експресного аналізу компонентів у 

газовій, рідкій і твердій фазах. 

Уміння виготовляти електрохімічні, 

оптичні, хімічні і біологічні сенсорні 

пристрої з використанням 

електропровідних полімерів. 

Уміння досліджувати процеси 

Хемо- та 

біосенсорика 

 

 

Електропровідні 

полімери 

 

Фізична хімія повер-

хневих явищ і мемб-



мембранного розділення та визначати 

їхні кінетичні і термодинамічні 

параметри. 

ранних процесів 

 Сучасні уявлення про тенденції 

розвитку, принципи та можливості 

існуючих аналітичних методів 

дослідження якісного та кількісного 

складу речовин. 

Уміння порівнювати та поєднувати 

результати, одержані різними методами 

аналізу.  

Хімічна метрологія 

Кінетичні методи 

аналізу 

Комплексні сполуки 

в аналітичній хімії 

Ренгенівські методи 

аналізу 

Пробопідготовка в 

хімічному аналізі 

Аналіз лікарських 

засобів 

Здатність до самостійної 

висококваліфікованої 

експлуатації обладнання, 

яке використовується для 

синтезу, аналізу та 

дослідження неорганічних 

і органічних речовин. 

Уміння практично використовувати 

сенсори у лабораторній практиці, 

медико-біологічній діагностиці, аналізі 

продуктів харчування, охороні 

оточуючого середовища. 

Знання будови та функціонування вузлів 

мембранних апаратів з метою 

практичного застосування мембранних 

технологій на реальних об’єктах. 

Хемо- та 

біосенсорика 

 

 

 

Фізична хімія пове-

рхневих явищ і мем-

бранних процесів 

 Уявлення про сучасні методи реєстрації 

та оброблення аналітичного сигналу, 

способи градуювання приладів, методи 

оцінювання межі виявлення, чутливості, 

селективності сигналів 

 

Хімічна метрологія 

Кінетичні методи 

аналізу 

Комплексні сполуки 

в аналітичній хімії 

Ренгенівські методи 

аналізу 

 Володіння основними методами синтезу 

інтерметалічних сполук. 

Нові матеріали на 

основі інтермета-

лічних сполук 

Здатність до виконання 

наукових досліджень із 

застосуванням сучасних 

методологічних основ 

реалізації експерименту і 

оформлення результатів 

досліджень з викорис-

танням нормативно-

правової документації. 

Вміння відбирати і готувати проби 

різних об’єктів (об’єкти довкілля, 

метали, сплави, полімери, лікарські 

засоби тощо) для аналізу.  

Сучасні уявлення про нормування якості 

довкілля та методологію хімічної 

експертизи, діагностики та моніторингу 

екосистем.  

Вміння адаптувати розроблені та відомі 

методики стосовно аналізу органічних і 

неорганічних речовин до об’єктів зі 

складною матрицею. 

Пробопідготовка в 

хімічному аналізі 

Аналіз ґрунтів, вод і 

повітря 

Методи аналізу 

продуктів 

харчування 

Аналіз лікарських 

засобів 

 Уміння практично використовувати 

хімічні та біологічні методи розпізнаван-

ня молекул та розробляти відповідні 

Експресні методи 

хімічного та біоло-

гічного розпізна-



методики стосовно конкретних об’єктів. 

Володіння методами керованої 

модифікації твердої поверхні та 

теоретичними аспектами адсорбції 

низькомолекулярних речовин та 

макромолекул. 

вання молекул 

Самоорганізація в 

тонкому шарі 

 

Здатність використовувати 

математичний апарат для 

аналізу отриманих даних і 

валідації методик аналізу; 

критично оцінювати 

характеристики та 

можливості аналітичної 

методики з урахуванням 

особливостей об’єкту 

дослідження. 

Володіння сучасними методами 

квантово-хімічних обчислень 

оптимальної геометричної структури, 

параметрів ІЧ-, УФ- та ЯМР спектрів, 

індексів реакційної здатності, 

термодинамічних функцій та фізико-

хімічних величин.  

Уміння застосувати сучасні квантово-

хімічними програми, а саме: 

ChemSketch, WinMopac, HyperChem 

тощо  

Молекулярне 

моделювання: 

теоретичні та 

прикладні аспекти 

 Уміння математично опрацьовувати 
результати вимірювань, виявляти та 
оцінювати систематичні похибки 
вимірювань, коректно представляти 
результати вимірювань, вибирати 
оптимальні вимірювальні засоби з 
урахуванням завдань та вимог хімічних 
досліджень, орієнтуватись у питаннях 
законодавчої метрології та діяльності 
метрологічних служб.  

Уміння виконувати валідацію методик 
контролю якості лікарських засобів. 

Хімічна метрологія  

Аналіз ґрунтів, вод і 

повітря  

Методи аналізу 

продуктів 

харчування 

Аналіз 

фармацевтичних 

препаратів  

Здатність аналізувати 

механізми та визначати 

фізико-хімічні параметри 

процесів синтезу 

полімерів, наносистем та 

композитів на їхній основі, 

процесів на міжфазних 

межах тощо. 

Володіння методами синтезу та 

дослідження наноструктурованих 

систем. 

Уміння досліджувати процеси міжфаз-

ної взаємодії та вивчати фiзикo-хiмiчні 

властивoсті висoкoдисперсних систем.  

Уміння регулювати властивoсті 

дисперсних систем шляхoм пoверхневoї 

мoдифiкацiї та застoсування ефективних 

ПАР і пoлiмерних матерiалiв. 

Наноструктуровані 

системи 

 

Фізична хімія 

поверхневих явищ і 

мембранних 

процесів 

Здатність до використання 

та вдосконалення 

існуючих фізико-хімічних 

методів дослідження 

складу і структури 

неорганічних та 

органічних сполук. 

Уміння практично синтезувати 

нанооб’єкти – полімерні композити і 

ультратонкі плівки. 

Уміння досліджувати фізико-хімічні 

властивості полімерних систем 

методами спектрального аналізу, 

термогравіметрії, рентгенографії та 

рідинної хроматографії. 

Наноструктуровані 

системи 

 

Синтез і властивості 

композиційних 

наноматеріалів 

Електропровідні 

полімери 

Хроматографія 

 Знання теоретичних передумов Кінетичні методи 



застосування хімічних, фізичних та 

фізико-хімічних методів аналізу, тест- і 

експрес-аналізу та ідентифікації за 

допомогою арбітражних і 

фармакопейних методик. 

аналізу 

Комплексні сполуки 

в аналітичній хімії 

Ренгенівські методи 

аналізу  

Аналіз лікарських 

засобів 

 Уміння досліджувати фізико-хімічні 

властивості неорганічних матеріалів 

рентгенофазовим, рентгеноструктурним, 

мікроструктурним, диференціально 

термічним, термогравіметричним, 

дилатометричним методами, 

диференціальною скануючою 

калориметрією, методами визначення 

теплоємності, твердості 

(мікротвердості). 

Нові матеріали на 

основі інтермета-

лічних сполук 

Прикладна 

кристалохімія 

Фізичні властивості 

неорганічних 

матеріалів 

Фізико-хімічний 

аналіз багатокомпо-

нентних систем 

 Уміння розшифровувати УФ-, ІЧ- та 

ЯМР-спектри органічних речовин, 

виконувати якісний і кількісний аналіз 

органічних сполук, застосовувати 

комплексний підхід до розв’язання 

завдання щодо встановлення будови 

органічної сполуки. 

Фізичні методи 

дослідження в 

медичній хімії 

Здатність прогнозувати 

вплив структурних змін на 

властивості неорганічних 

та органічних сполук. 

Уміння аналізувати взаємозв’язки між 

складом, структурою та властивостями 

сполук з метою оптимізації властивостей 

існуючих матеріалів і пошуку нових 

матеріалів. 

Прикладна 

кристалохімія 

Фізичні властивості 

неорганічних 

матеріалів 

Функціональні 

матеріали 

 Знання просторової будови молекул і її 

впливу на фізичні та хімічні властивості 

сполук, на напрям і швидкість їхніх 

реакцій, методів одержання стереоізо-

мерів, принципів асиметричного 

синтезу, методів визначення просторової 

конфігурації молекул. 

Основи стереохімії 

органічних сполук 

Здатність планувати 

стратегію і тактику 

органічного синтезу та 

розробити схему синтезу 

органічної речовини на 

базі знань про 

молекулярний дизайн в 

органічній хімії, 

ретросинтетичний аналіз, 

досягнення в галузі 

Уміння запропонувати, обґрунтувати та 

здійснити раціональний метод 

лабораторного синтезу відомих 

органічних сполук, розробити метод 

органічного синтезу раніше не описаної 

речовини. 

Знання основних положень структурно- і 

функціонально-орієнтованого 

молекулярного дизайну. 

Вміння планувати синтез органічних 

Стратегія і тактика 

органічного синтезу 

 

 

 

 

Молекулярний 

дизайн 

 

 



структурної органічної 

хімії. 

сполук заданої будови, володіння 

методами органічного синтезу, зокрема 

методами побудови карбонового 

скелету, взаємоперетвореннями 

функцiональних груп, застосуванням 

захисних груп. 

Знання будови, методів отримання, 

фізичних і хімічних властивостей 

металоорганічних сполук, їхнього 

застосування в органічному синтезі, 

володіння інформацією про наявність та 

роль у природі. 

Органічний синтез 

 

 

 

 

 

 

Металоорганічні 

сполуки 

Здатність аналізувати 

уявлення про суть 

біохімічних реакцій у 

живих організмах, їхні 

механізми та способи 

регулювання. 

Розуміння впливу просторової будови на 

біологічну активність молекул. 

Знання принципів генерування і 

перетворення метаболічної енергії, 

збереження, передачі і відтворення гене-

тичної інформації в живих організмах.  

Уміння здійснювати в лабораторних 

умовах синтез та дослідження хімічних 

властивостей біоорганічних молекул. 

Володіння сучасними комплексними 

підходами до створення найважливіших 

класів лікарських препаратів, вміння 

оперувати поняттями та категоріями 

дизайну лікарських засобів, 

прогнозувати можливі властивості 

потенційних лікарських засобів. 

Знання хімічних аспектів біологічних 

процесів та регуляції біологічних 

процесів низькомолекулярними 

речовинами, аналіз та прогнозування 

впливу їх на біохімічні процеси. 

Біологічна хімія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молекулярний 

дизайн ліків 

 

 

 

 

 

 

Низькомолекулярні 

біорегулятори 

Здатність застосовувати 

методи конструювання 

гетероциклічного ядра, 

одержання природних 

сполук з сировинних 

джерел, досягнення в 

їхньому синтезі та 

використання. 

Формування базових знань про лікарські 

засоби, механізм їхньої дії та 

раціональні шляхи конструювання ліків. 

Базові знання з фармацевтичної хімії та 

фармакології: основні напрями і перс-

пективи створення лікарських засобів, 

одержання і дослідження лікарських 

речовин, сучасні методи фармацев-

тичного аналізу, основні групи синтети-

чних лікарських речовин, фармакокіне-

тика та фармакодинаміка ліків. 

Вміння прогнозувати раціональні шляхи 

конструювання лікарських засобів, 

планувати раціональні шляхи 

модифікації сполук-лідерів чи ліків. 

Медична хімія 

 

 

 

Фармацевтична хімія 

та фармакологія 

 

 

 

 

 

Хімія лікарських 

засобів 

Здатність застосовувати 

сучасні уявлення про 

Формування уявлень про взаємодію 

людського організму і людської 

Екологія людини 



вплив сполук техноген-

ного походження на люд-

ський організм, загрози та 

ризики здоров’ю людини, 

шляхи поліпшення 

екологічної ситуації. 

популяції із середовищем, їхнього 

існування як цілісної системи та 

дослідження впливу на здоров’я людини 

біотичних, абіотичних та антропогенних 

факторів. 

Здатність до організації та 

проведення навчально-

виховного процесу у 

вищій школі, організації 

педагогічної взаємодії з 

учнями та студентами. 

Здатність організовувати педагогічну 

взаємодію зі студентами на різних 

етапах навчання, розвивати інтерес 

студентів до вивчення хімії. 

Уміння створювати методичну розробку 

лекційного і практичного (лаборатор-

ного) заняття; складати розгорнутий 

план-конспект навчального заняття. 

Здатність розробляти навчальні посіб-

ники, методичні поради до організації 

самостійної роботи студентів, створю-

вати різні типи тестових та контрольних 

завдань для перевірки знань, умінь і 

навичок. 

Здатність знаходити компромісні 

рішення у ході професійної та 

педагогічної діяльності. 

Уміння застосовувати традиційну і 

рейтингову системи оцінювання 

навчальної діяльності студентів. 

Педагогіка вищої 

школи 

 

Методика 

викладання хімії у 

вищій школі 

 

Педагогічна 

(асистентська) 

практика 

Сучасні уявлення про 

методологію та методику 

використання активних 

методів навчання та 

інноваційних технологій в 

навчальних закладах 

різного рівня акредитації. 

Уміння застосовувати у процесі 

навчання сучасні технології навчання та 

виховання студентів (інформаційні, 

інтерактивні тощо). 

Уміння застосовувати усні й письмові 

види, форми, методи контролю і 

перевірки знань студентів: опитування, 

контрольні роботи, колоквіуми, 

підготовка рефератів, домашні завдання. 

Педагогіка вищої 

школи 

 

Методика 

викладання хімії у 

вищій школі 

 

Педагогічна 

(асистентська) 

практика  

Здатність до розробки і 

оформлення результатів 

науково-педагогічних 

досліджень, порівняння 

їхніх результатів зі світо-

вим педагогічним досві-

дом, критичної оцінки 

змісту навчання та його 

відповідності сучасному 

рівню хімії. 

Уміння застосовувати різноманітні 

методи, прийоми, засоби навчання та 

методи науково-педагогічного 

дослідження. 

Уміння здійснювати психолого-педаго-

гічний аналіз навчального заняття, аналі-

зувати різноманітні педагогічні ситуації. 

 

Педагогіка вищої 

школи 

Методика 

викладання хімії у 

вищій школі 

Педагогічна 

(асистентська) 

практика 

 


