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Федорова Г.В., к.х.н., доц. 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА 

КАФЕДРІ ХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ 
ВИВЧЕННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ВИБІРКОВИХ ХІМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ 
 

Входження України до єдиного європейського освітнього простору, який 
задекларований в Болонській конвенції, неможливо без запровадження бага-

тоцільового механізму – Європейської кредитно-трансферної та акумулюю-
чої системи (ECTS), яка є однією із позицій основних вимог  

Болонського процесу. 
Кредитно-модульна система (КМС) сприяє подоланню: а) низької мо-

більності студентів щодо зміни спеціальностей і напрямів підготовки;  
б) несистематичності підготовки і неактивності студентів протягом семе-

стру; в) необ'єктивності в оцінюванні знань студента, спираючись тільки на 
екзаменаційні відповіді. 

Хімічні дисципліни, викладення яких включає лекції, лабораторні і  

практичні заняття, вимагають постійну систематичну підготовку, тому  
КМС є дуже привабливою як для студента, якому дозволяє вивчати  

матеріал «квантовано», тобто невеликими порціями, а при перевірці  
викладачем завдань ураховувати помилки і корегувати знання, так і для  

викладача, який отримає вірогідну картину знань навчальної дисципліни:  
поступово контролює процес навчання, враховує рівень теоретичних знань   

і практичних навичок за набагато об'єктивнішою системою оцінювання і  
підвищує рівень якості освітніх послуг, що є однією із цілей Болонської  

декларації. 
Впровадження модульної системи на кафедрі хімії навколишнього  

середовища почалось у 2000 p., тоді вона охопила загальну хімію, біогеохі-
мію і гідрохімію. З 2007 р. почався важливий крок – перехід на КМС, що  
наближує нас до Болонського процесу після підписання Болонської угоди 

між СС й Україною. Основні завдання, яка вирішує кафедра хімії в цьому 
контексті, наступні: 

1. Розробка інформаційних пакетів, щодо розподілу матеріалу, що  
викладається, на кредитно-залікові одиниці, які є числовим еквівалентом 

оцінки, що призначається елементам навчального плану, щоб окреслити  
обсяг навантаження студентів, необхідний для завершення навчання  

(«Хімія з основами біогеохімії», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія»), а 
також навчальних і робочих програми зі шкалою оцінювання ECTS. 

2. Розробка модулів як системи навчальних елементів, які розгляд-
даються як деякий обсяг навчально-наукової інформації з самостійною  

логічною структурою і вимагають логіко-аналітичну роботу студента над  
відповідним розділом програми. Більш того, усі хімічні питання спрямовані 
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на екологічну діяльність, тобто професійно орієнтовані. Модулі в своїх  
питаннях не тільки наполягають на осмислення інформації, але пов'язані з 
практичним застосуванням і оволодінням навичками, уміннями і  

можливістю прийняти рішення в деякій екологічній ситуації хімічного  
забруднення. 

3. Метою впровадження КМС є не тільки облік виконання модулів,  
практичних і лабораторних робіт, але і своєчасне виконання домашніх  

завдань, участь в студентських наукових конференціях різного масштабу,  
хімічних олімпіадах, наукових дослідженнях, розробках рефератів. 

4. Викладачами кафедри розроблені тести контролю поточних і  
залишкових знань за усіма фундаментальними і вибірковими дис- 

циплінами («Хімія з основами біогеохімії», «Неорганічна хімія»,  
«Органічна хімія», «Радіаційна хімія», «Гідрохімія»). 

Основними проблемами викладення хімічних дисциплін є проблеми  
нестачі часу для СРС («Хімія з основами біогеохімії», 1 курс); відсутність 

практичних занять з неорганічної і органічної хімії для першокурсників  
напряму «Водні біоресурси»; неможливості повноцінного проведення  
лабораторних занять з «Хімії з основами біогеохімії» на II курсі за одну  

пару 2 рази на місяць. Таке нерівномірне навантаження відбивається на  
психічно-емоційному стані і студентів, і викладачів. 

Таким чином, кафедра хімії пропонує методичні рекомендації щодо  
впровадження KMС за вимогами ECTS: 

 Творча діяльність викладача, індивідуальний підхід до студентів,  

здійснення якісного контролю знань вимагають зменшення кількості  
студентів у групах, при проведенні практичних і лабораторних занять до 
10-12 осіб, оскільки при підгрупах до 15 і групах до 28-30 студентів  

контроль знань просто формальний. 

 Розробка відомостей для кожної групи студентів для обліку оцінок не 

тільки за змістовими модулями, але і за обліком рефератів, домашніх  

завдань, наукової праці, лабораторного і семінарського практикуму.  

 Максимально автоматизувати навчальний процес, використовуючи  

новітнє програмне забезпечення. 

 Критерії оцінювання знань студентів мають бути розроблені для тестів, 

контрольних робіт, модулів. З планом семінарських і лабораторних  

занять необхідно розробити методичні рекомендації.  

 Кожен студент повинен бути забезпеченим необхідною навчальною  

літературою і методичними вказівками за відповідною хімічною  
дисципліною. 

Тільки в умовах задоволення, на наш погляд, цих критеріїв, можна  
казати, що організація навчального процесу викладення хімічних дисциплін 

відповідає вимогам і принципам Болонського процесу. 
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