
РЕЦЕНЗІЯ на

ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»

(бакалавр)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

факультет історії, політології і міжнародних відносин, кафедра історії України і

методики викладання історії 

Освітня програма підготовки бакалавра спрямована на забезпечення 

підготовки фахівців, які здатні вирішувати професійні завдання в галузі історії 

та реалізовувати професійну діяльність у сфері освітньо-виховного процесу в 

закладах середньої освіти; формування професійних компетентностей 

випускників; оволодіння теоретичними основами історичних наук, педагогіки, 

загальної і вікової психології, методики навчання історії. Освітня програма 

забезпечує: знання і розуміння предметної області; здатність діяти на основі 

етичних міркувань, діяти соціально і громадсько свідомо; здатність до пошуку, 

обробки та аналізу інформації із різних джерел; здатність застосовувати набуті 

знання на практиці; здатність спілкуватися рідною мовою і вивчати іноземні; 

здатність до адаптації, вирішення проблемних ситуацій; здатність формувати в 

учнів предметні компетентності; застосовувати сучасні методи і освітні 

технології; здатність володіти категоріально-понятійним апаратом та 

хронологією історичної науки; розкривати загальну структуру історичної науки 

на основі взаємозв’язку основних історичних процесів та постатей; здатність 

характеризувати історіографію та джерела; здатність перенесення системи 

наукових історичних знань у площину навчального предмету історії, здійснення 

структурування навчального матеріалу; здатність логічно відтворювати базові 

історичні знання, оцінювати нові факти в контексті формування в учнів цілісної 

історичної картини світу; здатність планувати та організовувати освітньо- 

виховний процес; здатність здійснювати добір методів і засобів навчання 

історії, спрямованих на розвиток здібностей учнів; здатність реалізувати у 

навчанні історії особистісно орієнтованого та компетентісного 

підходів;здатність формувати в учнів спеціальні уміння і навички; здатність 

здійснювати об’єктивний контроль та оцінювання рівня навчальних досягнень



учнів з історії; здатність застосовувати сучасні методи та освітні технологи; 

здатність брати на себе відповідальність, урегульовувати конфлікти; здатність 

формувати історичну і громадянську свідомість, політичну культуру, 

національну гідність та історичну національну пам'ять; здатність до розуміння 

духу підприємництва ін.

В освітній програмі «середня освіта (історія)», підготовленій фахівцями 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин, враховані наступні 

рекомендації:

методичні засади розвитку креативності вчителів;

розробка теоретико-технологічних засад інноваційної діяльності

педагогів загальноосвітніх закладів.
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