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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ І 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

1.1. Адреса: вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018 

тел.: (0342) 59-60-21 

e-mail: dekanat_istor@pnu.edu.ua 

21тел.: (0342) 59-61-07 

 

Інформація про склад керівних органів факультету: 

 

 

Декан факультету історії, політології і міжнародних відносин: 

Кугутяк Микола Васильович – доктор історичних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України. 

тел.: (0342) 59-60-21 

 

Заступники декана: 

Сигидин Михайло Васильович – старший викладач. 

Галицька-Дідух Тамара В’ячеславівна – кандидат історичних наук, доцент. 

 

e-mail: dekanat_istor@pnu.edu.ua  

тел.: (0342) 59-61-07 

 

 

Методист заочної форми навчання: 

Пославська Галина Юріївна 

тел.: (0342) 59-61-01; 097-470-25-18 
e-mail: dekanat_istor@ukr.net  

 

Диспетчер: 

Мищак Ірина Михайлівна 

тел.: (0342) 59-61-07; 098-545-19-35 

e-mail: dekanat_istor@ukr.net 

 

mailto:dekanat_istor@pnu.edu.ua
mailto:dekanat_istor@ukr.net
mailto:dekanat_istor@ukr.net
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2. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ОП 014 СЕРЕДНІЯ ОСВІТА 

(ІСТОРІЯ) КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ, ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 

 

Адреса: ауд. 601 корпусу № 3 (гуманітарний корпус) ПНУ імені В. Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018; 

e-mail: kiu@pnu.edu.ua  

тел.: (0342) 59-60-06 

Сайт кафедри https://kiu.pnu.edu.ua/  

 

Склад кафедри: 

1. Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор 

2. Бурдуланюк Василь Миколайович – кандидат історичних наук, доцент 

3. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – кандидат історичних наук, доцент 

4. Дрогомирецька Людмила Романівна – кандидат історичних наук, доцент 

5. Єгрешій Олег Ігорович – кандидат історичних наук, доцент 

6. Кобута Степан Йосифович – кандидат історичних наук, доцент 

7. Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент 

8. Міщук Андрій Іванович – кандидат історичних наук, доцент 

9. Сигидин Михайло Васильович – старший викладач 

mailto:kiu@pnu.edu.ua
https://kiu.pnu.edu.ua/
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2.1 АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ЗАЛУЧЕНИХ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ, ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР 

 

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

Адреса: ауд. 701 корпусу № 3 (гуманітарний корпус) ПНУ імені В. Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018; 

e-mail: kvi@pnu.edu.ua   

тел.: (0342)59-61-03 

Сайт кафедри https://kvi.pnu.edu.ua/  

Склад кафедри: 

1. Жерноклеєв Олег Станіславович – доктор історичних наук, професор 

2. Борчук Степан Миколайович – доктор історичних наук, професор 

3. Бурачок Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент 

4. Волощук Мирослав Михайлович – доктор історичних наук, професор 

5. Засипко Мар’яна Віталіївна – кандидат історичних наук, асистент 

6. Щербін Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент 

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН 

Адреса: ауд. 604 корпусу № 3 (гуманітарний корпус) ПНУ імені В. Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018; 

e-mail: kis@pnu.edu.ua  

тел.: (0342) 59-61-46 

Сайт кафедри https://kis.pnu.edu.ua/ 

Склад кафедри: 

1. Комар Володимир Леонович – доктор історичних наук, професор 

2. Вітенко Микола Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент 

3. Дебенко Василь Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент 

4. Кобильник Роман Васильович – старший викладач 

5. Сіреджук Петро Степанович – доктор історичних наук, професор 

 

mailto:kvi@pnu.edu.ua
https://kvi.pnu.edu.ua/
mailto:kis@pnu.edu.ua
https://kis.pnu.edu.ua/


5 

 

КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ І АРХЕОЛОГІЇ 

Адреса: ауд. 607 корпусу № 3 (гуманітарний корпус) ПНУ імені В. Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018; 

e-mail: ke@pnu.edu.ua   

тел.: (0342)59-61-03 

Сайт кафедри https://kea.pnu.edu.ua/    

Склад кафедри: 

1. Томенчук Богдан Петрович – кандидат історичних наук, доцент 

2. Боян-Гладка Світлана Петрівна – кандидат історичних наук, доцент 

3. Дрогобицька Оксана Ярославівна – кандидат історичних наук, доцент 

4. Костючок Петро Леонтійович – кандидат історичних наук, доцент 

5. Кочкін Ігор Тарасович – старший викладач 

6. Кугутяк Микола Васильович – доктор історичних наук, професор 

7. Солонець Ірина Федорівна – кандидат історичних наук, доцент 

 

КАФЕДРА ІСТОРІОГРАФІЇ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 

Адреса: ауд. 613 корпусу № 3 (гуманітарний корпус) ПНУ імені В. Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018; 

e-mail: kid@pnu.edu.ua 

тел.: (0342)59-61-12 

Сайт кафедри https://kiid.pnu.edu.ua/  

Склад кафедри: 

1. Марущенко Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент 

2. Довган Юрій Любомирович – кандидат історичних наук, доцент 

3. Кіндрачук Надія Мирославівна – кандидат історичних наук, доцент 

4. Стефанюк Галина Василівна – кандидат історичних наук, доцент 

5. Шологон Лілія Іванівна – доктор історичних наук, професор 

 

mailto:ke@pnu.edu.ua
https://kea.pnu.edu.ua/
mailto:kid@pnu.edu.ua
https://kiid.pnu.edu.ua/
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ПЕРЕЛІК ІСТОРИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ 

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

Спеціальності: 

 014 Середня освіта (Історія) 

 032 Історія та археологія 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

Спеціальності: 

 014 Середня освіта (Історія) 

 032 Історія та археологія 

 032 Історія та археологія (етнологія) 

Третій (науково-освітній доктора філософії) рівень вищої освіти: 

Спеціальність: 

–  032 Історія та археологія 

На факультеті створена і функціонує спеціалізована вчена рада Д 20.051.05 по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 

– 07.00.01 – історія України. 

– 07.00.05 – етнологія. 

Ліцензований обсяг прийому на спеціальності факультету історії, політології і 

міжнародних відносин складає на спеціальність «032 Історія та археологія» 

ОР «Бакалавр» – 55 осіб, ОР «Магістр» – 20 осіб на денну форму навчання і 

ОР «Бакалавр» – 25 осіб, ОР «Магістр» – 15 осіб на заочну форму навчання, а також 

на спеціальність «032 Історія та археологія (етнологія)» ОР «Магістр» – 15 осіб на 

денну форму навчання.  

Ліцензований обсяг прийому на спеціальність «014 Середня освіта (історія)» 

становить: ОР «Бакалавр» – 55 осіб, ОР «Магістр» – 30 осіб на денну форму навчання 

і ОР «Бакалавр» – 35 осіб, ОР «Магістр» – 50 осіб на заочну форму навчання. На 

факультеті діє докторантура та аспірантура. 
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3. УМОВИ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ ФАКУЛЬТЕТУ) 

 

Освітня діяльність на факультеті історії, політології і міжнародних відносин 

здійснюється за шістьма спеціальностями – 032 Історія та археологія, 014 Середня 

освіта (Історія), 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 073 Управління 

міжнародним бізнесом. історія, етнологія, політологія, міжнародні відносини. 

Підготовка фахівців забезпечують 10 кафедр, де працюють 67 викладачі. Їх 

кількісна і якісна характеристика відповідають нормативно-правовим вимогам. З 

10 кафедр 6 очолюють доктори наук, професори, що становить 60%. 89% викладачів 

з вченими ступенями і званнями, з них 13 докторів наук, професорів – 19 %, 

48 кандидати наук, доценти – 72 %. 

Важливою залишається проблема профорієнтаційної роботи, виконання 

ліцензованого обсягу і зв’язане з цим питання самоокупності. У профорієнтаційній 

діяльності акцент робиться на школу молодого історика, політолога, залучення 

переможців шкільних олімпіад з історії, іноземної мови, робота в гімназіях і ліцеях 

області та за її межами, інші види і форми роботи. 

Стосовно змісту підготовки фахівців навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення навчального процесу то воно скероване насамперед на 

системне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності всіх навчальних 

дисциплін, які викладаються кафедрами факультету історії, політології і 

міжнародних відносин. В основному завершена розробка навчально-методичного 

комплексу дисциплін, методичних вказівок до контрольних робіт, завдань перевірки 

поточного і підсумкового контролю знань студентів, комплексних контрольних 

робіт, ДЕ. 

На сьогоднішній день розроблено інформаційне забезпечення для 

дистанційного навчання студентів І-ІV курсів спеціальностей факультету історії, 

політології і міжнародних відносин. Одночасно йде підготовка електронних лекцій з 

ОР «Бакалавр», «Магістр». 
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На факультеті створено 6 мультимедійних класів. Це становить 45% від 

загальної кількості лекційних аудиторій, яких є 13. Широко практикується 

використання аудіо- та відеотехніки. 

Характерною особливістю навчально-методичної роботи кафедр факультету 

історії, політології і міжнародних відносин є установка на тісний зв’язок навчального 

процесу, практики і наукових досліджень. Зокрема, здобуті студентами-істориками 

на першому курсі знання з археології закріплюються і поповнюються у ході 

археологічної практики. Навчаючись на старших курсах студенти, аспіранти беруть 

участь у польових археологічних розвідках у рамках Галицької і Карпатської 

археологічних експедицій, виявленням і вивченням пам’яток історико-культурної 

спадщини Карпатського регіону. До складання мікротопонімічних карт населених 

пунктів в рамках діяльності Інституту історії, етнології і археології Карпат залучено 

студентів від першого до п’ятого курсів денної і заочної форм навчання. 

На факультеті історії, політології і міжнародних відносин функціонують сім 

навчально-методичних кабінетів, зокрема історії України імені Володимира 

Грабовецького, історії українського війська, стародавнього та античного мистецтва, 

історії зарубіжних слов’ян, кабінет політології, методики викладання історії і 

політології, лінгвофонний клас. В структурі факультету діє також музей археології 

Прикарпаття, який використовуються у навчально-виховному процесі. На кафедрах 

реалізується програма «підручник-посібник». 

Для студентів усіх спеціальностей передбачено 22 види навчальних і 

виробничих практик. Для їх проведення укладено 33 угоди про співпрацю (Івано-

Франківська ОДА, Центр сертифікованих перекладів, Державний архів Івано-

Франківської області, Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей та ін.). З 

кожної спеціальності є наявні наскрізні програми практик, положення про 

організацію всіх видів практик, забезпечено навчально-методичними виданнями. 

На кафедрах факультету триває процес формування електронних бібліотек. 

Такі бібліотеки успішно діють на кафедрах історії України і методики викладання 

історії, історії слов’ян, етнології і археології. Тут створено каталог навчально-

наукової літератури, складено перелік інтернет-бібліотек, де можна безкоштовно 

завантажити електронний варіант видань. 
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4. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Метод навчання є способом взаємозалежної і взаємозумовленої діяльності 

викладачів і студентів, спрямованої на реалізацію цілей навчання. Також, він є 

системою цілеспрямованих дій професорсько-викладацького складу, які організують 

пізнавальну й практичну діяльність студентів і забезпечують розв’язання завдань 

навчання. 

На факультеті за джерелами отримання знань виокремлюють словесні, наочні й 

практичні методи. Вони якнайширше застосовуються для передавання значного 

масиву інформації, для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків. 

Студенти здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, працюючи з навчальною 

або методичною літературою. Закріплюють отримані нові знання на практичних 

заняттях в ході моделювання історичних процесів через посібники безпосередньо під 

час проходження практик. Сприймають й осмислюючи факти, оцінки, висновки, 

залишаючись в межах репродуктивного (відтворювального) мислення. 

На кожному з відповідних етапів навчання розв’язують специфічні завдання, що 

передбачає пробудження інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, 

необхідних умінь і навичок, конкретизацію й поглиблення знань, набуття практичних 

умінь і навичок, які сприяють використанню пізнаного. 

За способом керівництва навчальною діяльністю студентів у рівній мірі 

використовуються безпосередні (пояснення викладача) та опосередковані 

(різноманітні методи організації самостійної роботи студентів). За логікою 

навчального процесу акцентується увага на застосування індуктивних й дедуктивних, 

аналітичних й синтетичних методів. 

Для забезпечення основних дидактичних цілей в роботі усіх кафедр факультету 

використовуються методи організації діяльності, методи стимулювання діяльності, 

заохочення (конкурси, змагання, ігри) й інші методи перевірки й оцінки тих, кого 

навчають. 

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад кафедр 

факультету використовує різні форми викладання навчання (лекції: вступні, 
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тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, 

семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), 

консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми 

поточного та підсумкового контролю (тестування, написання рефератів, письмові та 

усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи). 

Семестровий контроль рівня знань та успішності студентів відбувається у формі 

екзамену. Підсумкова оцінка (максимум 100 балів) визначається як сума оцінок за 

поточний контроль знань та результатів складання змістових модулів. 

Шкала 
ЄКТС 

Національна шкала 
Університетська шкала 

А 5 (ВІДМІННО) 

ЗАРАХОВАНО 

90 – 100 

В 
4 (ДОБРЕ) 

80 – 89 

С 70 – 79 

D 
3 (ЗАДОВІЛЬНО) 

60 – 69 

E 50 – 59 

 

FX 
2 

(НЕЗАДОВІЛЬНО) 
НЕЗАРАХОВАНО 

26 – 49 

з можливістю 

повторного 

перескладання 
F 1 – 25 

 

При поточному контролі оцінюються: систематичність роботи на семінарських 

заняттях, рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах, знання 

навчального та наукового матеріалу, активність при обговоренні питань. При 

виставленні балів за модульний контроль оцінюються: рівень теоретичних знань та 

практичні навички з тем, включених до змістових модулів, самостійне опрацювання 

тем, написання реферату, контрольних робіт, підготовка наукової доповіді із 

запропонованих тем, конспект і захист монографії. Академічні успіхи студента 

виставляються у відомостях успішності за стобальною, національною та шкалою 

ЕСТS. Встановлюється таке співвідношення між шкалою оцінок ЕСТS, національною 

шкалою оцінювання і 100-бальною шкалою. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, 100- бальна 

шкала передбачає врахування поточних оцінок, підсумкових балів, балів за 

контрольну роботу, балів за індивідуальну роботу, а також екзаменаційних балів. 

Обчислення балів для студентів денної форми передбачено семестровий 
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контроль у формі екзамену. Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з 

підсумкового семестрового балу та балу за екзамен. Упродовж семестру студент 

отримує бали за різні види робіт, які сумують ся в підсумкові семестрові бали. 

Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної 

форми навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру і дорівнює сумі 

підсумкового балу за семінарські (практичні) заняття (максимально 20 балів), балу за 

2 модульні контрольні роботи (20 балів) і балу за індивідуальну роботу (10 балів) та в 

сукупності може складати максимально 50 балів. 

 

 

Вид контролю 

 

Поточний 

контроль 

 

Контр. 

робота 

№1 

 

Контр. 

робота 

№2 

Конспект і 

захист 

монографії 

тощо 

 

Сума 

балів за 

модулями 

 

 

Екзамен 

Підсумкова 

оцінка у 

100- 

бальній 

шкалі 

Максимальна 

кількість 

балів, яку 

може набрати 

студент 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

100 (50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

– поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 

– «незадовільно» ) виставляються під час проведення семінарських занять. 

– підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці 

семестру за результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім 

арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. 

Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при додаванні оцінок і входять у 

загальну кількість отриманих оцінок. 

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова 

оцінка за семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 = 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова 

оцінка за семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого 

(наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал 

за семінарські заняття буде становити 3,67 х 4 = 14,68 ~ 15 балів). 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної 
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дисципліни передбачено написання двох контрольних робіт, тому остаточні бали за 

модульну контрольну роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене до 

цілого (наприклад, за першу контрольну студент отримав 15 балів, а за другу – 12, то 

остаточний бал за контрольну роботу буде становити (15+12) : 2 = 13,5 ~ 14 балів). 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 болів) – бали за виконані 

індивідуальні (індивідуально-дослідні) завдання, студенту, який має наукові 

публікації, виступи на наукових конференціях, бере активну участь в роботі 

студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з відповідної (чи 

суміжної) дисципліни за поданням наукових керівників чи керівників наукових 

гуртків та рішенням кафедри в підсумковий семестровий бал може додаватись 

максимально 10 балів за участь в науковій роботі (за умови, що підсумковий 

семестровий бал не перевищує 50 балів). 

Результати екзамену (бал за екзамен) оцінюється максимально 50 балів. 

Обчислення балів для студентів заочної форми з навчальної дисципліни 

передбачено семестровий контроль у формі екзамену. 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового 

семестрового балу (максимально 50 балів) та балу за екзамен(максимально 50 балів). 

Підсумковий семестровий бал дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські 

заняття (10 балів), балу за 2 контрольні роботи (20 балів) і балу за індивідуальну 

роботу (20 балів) та в сукупності може складати максимально 50 балів. 

Підсумковий бал за семінарські заняття визначається так само, як для студентів 

денної форми навчання з урахуванням коефіцієнту 2 (наприклад, студент отримав за 

семінарські заняття оцінки 2, 3, 3, то підсумковий бал за семінарські становить; (2 

(незадовільна оцінка теж враховується) + 3+3) : 3 (кількість оцінок) = 2,66 х 2 = 5,32 ~ 

5 балів). 
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5. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ 

ОСВІТА (ІСТОРІЯ) ОР «БАКАЛАВР» 

Графік навчального процесу 

На денній формі навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» 

на 2019-2020 навч. рік 

ОР бакалавр 

осінньо-зимовий семестр 

І-IV курси 

Термін Кількість 

тижнів 

Вид діяльності 

1.09-13.12.2019р. 15 Теоретичне, практичне навчання 

16.12-22.12.2019 р. 1 Контроль за самостійною роботою 

студентів 

23.12.2019 р. – 

08.01.2020 р. 

2 Канікули 

09-26.01.2020 р. 3 Сесія 

27-29.01.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №2) 

30-31.0.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №3) 

Весняно-літній семестр 

І курс 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Термін Тижнів Вид діяльності 

03.02-29.03.2020 р. 8 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

30.03-05.04.2020 р. 1 Самопідготовка студентів, контроль за 

самостійною роботою студентів 

06.04-31.05.2020 р. 8 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

01-14.06.2020 р. 2 Сесія 

15.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №2) 

15-27.06.2020 р. 2 Археологічна практика 

29.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №3) 

01.07-31.08.2020 р. 9 Канікули 

ІІ курс 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 
Термін Тижнів Вид діяльності 

03.02-29.03.2020 р. 8 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

30.03-05.04.2020 р. 1 Самопідготовка студентів, контроль за 

самостійною роботою студентів 
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06.04-06.06.2020 р. 9 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

08-21.06.2020 р. 2 Сесія 

23.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №2) 

25.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №3) 

01.07-31.08.2020 р. 9 Канікули 

ІІІ курс 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 
Термін Тижнів Вид діяльності 

03.02-29.03.2020 р. 8 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

30.03-05.04.2020 р. 1 Самопідготовка студентів, контроль за 

самостійною роботою студентів 

06.04-16.05.2020 р. 6 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

18.05-30.05.2020 р. 2 Сесія 

22.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №2) 

01-21.06.2020 р. 2 Літня педагогічна практика 

01.07-31.08.2020 р. 9 Канікули 

29.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №3) 

ІV курс 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Термін Тижнів Вид діяльності 

27.01-06.03.2020 р. 6 Педагогічна (виробнича) практика 

09.03-23.05.2020 р. 11 Теоретичне, практичне навчання 

студентів 

25.05-06.06.2020 р. 2 Сесія 

08.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №2) 

10.06.2020 р.  Ліквідація академічної заборгованості 

(Талон №3) 

11-13.06.2020 р.  Консультація по предметах атестації 

15-28.06.2020 р. 2 Атестація 
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V. П лан навчального процесу

№ з/п
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами
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ТЬ

Кількість годин Розподіл аудиторних годин на тиждень 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Кількість тижнів в семестрі

15 16 15 16 15 14 15 12

1. Ц икл загал ьн ої п ідготовки
1.1. Обов'язкові дисципліни

1 Історія української культури 3 3 90 ЗО 12 18 60 2
2 Філософія 5 3 90 30 14 16 60 2
3 Українська мова (за професійним 

спрямуванням)
3 3 90 30 2 28 60 2

4 Політологія 3 3 90 30 12 18 60 2
5 Фізична культура 124 124 2 2 2 2

Всього по п. 1.1: 1 3 12 360 120 40 80 240 6 2
1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

6 Іноземна мова (англійська) 4 3 9 270 90 90 180 4 2
Всього по дисциплінам п.1.2.1: 1 1 9 270 90 90 180 4 2

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
7 Старослов'янська мова 5 3 90 зо 14 16 60 2
8 Латинська мова 5 3 - 90 зо 14 16 60 2
9 Основи риторики 5 3 90 зо 14 16 60 2

10 Правознавство 6 3 90 зо 14 16 60 2
11 Менеджмент і маркетинг 6 3 90 зо 14 16 60 2 '
12 Економічна теорія 6 3 90 зо 14 16 60 2
13 Філософія освіти і науки 4 3 90 зо 14 16 60 2
14 Релігієзнавство 4 3 90 зо 14 16 60 2
15 Культурологія 4 3 90 зо 14 16 60 2

Всього по дисциплінам п.1.2.2: 3 9 270 90 42 48 180 2 2 2
Всього по п. 1.2: 1 4 18 540 180 42 90 48 360 4 4 2 2

Разом за розділом (п. 1): 2 7 ЗО 900 300 82 90 128 600 10 4 4 2
2. Ц икл проф есійної п ідготовки

2.1. Обов'язкові дисципліни
2.1.1. Теоретична підготовка



16 Іноземна (перша) мова 2 6 180 60 60 120 2 2
17 Історія первісного суспільства 1 3 90 зо 12 18 60 2
18 Історія стародавніх Греції і Риму 2 3 90 зо 12 18 60 2
19 Історія стародавнього Сходу 1 3 90 46 30 : 16 44 3
20 Історія середніх віків 4 6 180 66 30 36 114 4
21 Археологія 1 3 90 30 12 18 60 2
22 Психологія 4 3 9 270 90 44 46 180 3 . 3
23 Педагогіка 3 9 270 90 46 44 180 4 2
24 Сучасні освітні технології 5 3 90 30 14 16 60 2
25 Курсова робота з псих.-пед. дисциплін і 

методики викладання історії
6 3 90 90

26 Методика викладання історії і 
суспільствознавчих предметів

7 9 270 90 38 52 180 2 4

27 Давня і середньовічна історія України 1,2 6 180 90 46 44 90 3 3
28 Історія України пізнього середньовіччя(ХІУ- 

сер.ХУІІст.)
3 3 90 46 16 30 44 3

29 Історія України ранньомодерної доби(сер. 
ХУІІ-ХУІІІ ст.)

4 3 90 48 16 32 42 3

30 Історія України ХІХ-поч.ХХ ст 5,6 6 180 92 46 46 88 3 3
31 Історія України І пол. XX ст. 7 3 90 30 12 18 60 2
32 Історія України II пол.ХХ-поч. XXI ст. 8 3 90 30 12 18 60 2 ;
33 Спеціальні історичні дисципліни 4 3 90 30 12 18 60 2
34 Історичне краєзнавство, музеєзнавство 2 3 90 30 12 18 60 2
35 Історія країн Західної Європи і Америки(ХУІ- 

поч.ХІХ ст.)
5 3 90 46 16 30 44 3

36 Історія країн Західної Європи і Америки(ХІХ- 
поч. XX ст.)

6 3 90 30 12 18 60 2

37 Історія країн Західної Європи і Америки(ХХ - 
поч XXI ст.)

7 3 90 30 12 18 60 2

38 Історія країн Азії і Африки в нові і новітні 
часи

8 6 180 66 36 30 114 2 3

39 Джерелознавство і архівознавство 1 3 90 зо 12 18 60 2
40 Теорія і методика наукових досліджень 4 3 90 зо 12 18 60 2

Всього по дисциплінам п.2.1.1: 23 4 1 108 3240 1190 510 60 620 2050 14 13 8 14 8 7 10 5 :
2.1.2. Практична підготовка

41 Курсова робота 4 3 90 90
42 Підготовка дипломної роботи 3 90 90
43 Навчальна практика в закладах освіти 

(ознайомлююча)
1 6 180 180

44 Виробнича цільова педагогічна практика в 
школі

8 9 270 270



45 Літня педагогічна практика 6 3 90 90
46 Археологічна (навчальна) практика 2 3 90 90
47' Атестація (дипломна робота) 8 1,5 45 45
48 Атестація (комплексний державний іспит) 8 1,5 45 45

Всього по дисциплінам п.2.1.2: 4 1 ЗО 900 900
Всього по п. 2.1: 23 8 2 138 4140 1190 510 60 620 2950 14 13 8 14 8 7 10 5 ■

2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

49 Сучасні інформаційні технології 2 3 90 зо 16 14 60 2
50 Безпека життєдіяльності і цивільний захист 2 3 90 зо 14 16 60 2

51 Вступ до спеціальності 1 3 90 зо 12 18 60 2
52 Історія ЦСЄ в давні часи і середньовіччя 1 3 90 зо 12 18 60 2
53 Історія ЦСЄ ранньомодерного часу 2 . 3 90 ; зо 12 18 60 2
54 Історія ЦСЄ нового часу 3 3 90 зо 12 18 60 2
55 Історія ЦСЄ новітнього часу 4 3 90 зо 12 18 60 2

Всього по дисциплінам п.2.2.1: 1 6 21 630 210 90 14 106 420 4 6 2 : 2
2.2.2. Дисципліни віїьного вибору студента

56 Науковий семінар по кафедрі історіографії і 
джерелознавства

6 180 60 60 120 1 1 - 1 1

57 Науковий семінар по кафедрі історії слов'ян 6 180 60 60 120 1 1 1 1

58 Науковий семінар по кафедрі етнології і 
археології

6 180 60 60 120 1 1 1 1

59 Науковий семінар по кафедрі історії України 6 180 60 60 120 1 1 1 1

60 Науковий семінар по кафедрі всесвітньої 
історії

6 180 60 60 120 1 1 1 1

61 Історія українського козацтва 5 3 90 зо 12 18 60 2
62 Історична географія на уроках історії в 

середній школі
5 3 90 зо 12 18 60 2

63 Соціологія 5 3 90 зо 12 18 60 2
64 Використання інформаційних ресурсів у 

проц. вивчення історії в сер. шк
5 3 90 зо 12 18 60 2

65 1ст. портрети політ, та гром. діячів слов. 
країн на урок. іст. в школі

6 3 90 зо 12 18 60 2 -

66 Загальна етнологія 6 3 90 зо 12 18 60 2 :
67 Теоретичні і метод, аспекти викл.іст. старод. 

світу в сер. школі
6 3 90 зо 12 18 60 2

68 Історіографія ітеорія і методологія 7 3 90 зо 12 18 60 2



69 Актуальні проблеми Укр. революції 1914- 
1923 рр. у шк. курсі історії

7 3 90 30 12 18 60 2

70 Суспільно-культ. процеси у слов, країнах 
XIX -поч. XXI ст. на уроках історії

7 3 90 30 12 18 60 2

71 Слов'яни і європейська цивилізація 5 3 90 30 12 18 60 2
72' Основи антропології 5 3 90 30 12 18 60 2
73 Методика виховної роботи 5 3 90 30 12 18 60 2
74 Джерела з історії України в шкільній освіті 5 3 90 30 12 18 60 2

75 Русько-угорські відносини ІХ-ХІУ ст. 6 3 90 30 12 18 60 2
76 Зброєзнавство і уніформістика на уроках 

історії
6 3 90 30 12 18 60 2

77 Українознавство в шкільному курсі історії 6 3 90 ЗО 12 18 60 2

78 Методика викладання народознавства в 
школі

7 3 90 30 12 18 60 2

79 Компетентнісний підхід у професійній 
підготовці вчителя історії

7 3 90 зо 12 18 60 2 :

80 Метод, аспекти викл. нової і новітньої історії 
у шк. курсі всесв. іст.

7 3 90 зо 12 18 60 2

81 Основи шкільного краєзнавства 8 3 90 зо 12 18 60 2
82 Міжнародні відносини та геополітика 2 пол. 

ХХ-поч. XXI ст.: персонали
8 3 90 зо 12 18 60 2

83 Історія світової культ, на урок, історії і 
суспільствозн. предметів

6 3 90 зо 12 18 60 2

84 Історія укр. війська в шкільних курсах історії 6 3 90 зо 12 18 60 2

85 Укр. діаспора в країнах Західної Європи і 
Америки (ХІХ-поч. XX ст.)

6 3 90 зо 12 18 60 2

86 Методичні аспекти викл. дав. і середньов. 
історії України у школі

5 6 180 44 30 14 136 3

87 Джерела з історії міжн. відн. нового і новітн. 
часу на уроках іст.у шк.

5 6 180 44 зо 14 136 3

88 Імперська політика Росії у шкільному курсі 
історії

5 6 180 44 зо 14 136 3

89 Тенденції розвитку української національної 
ідеї у ХУ 1-ХVIII ст.

6 3 90 40 зо 10 50 3

90 Сусп. політ, процеси у слов, країнах у 
міжвоєн. період у шк. прог. іст

6 3 90 40 зо 10 50 3

91 Сучасні підходи до вивч. ранньомодерн. 
історії України у школі

6 3 90 40 зо 10 50 3



92 Українське національне відродження XIX- 
поч. XX ст.

6 3 90 40 30 10 50 3

93 Громад, освіта як фактор форм, загальних 
компетентностей

6 3 90 40 зо 10 50 3

94 Метод, аспекти викл істор Укр. XIX поч. XX 
ст.у школі

7 6 180 44 зо 14 136 3

95 Усна історія в сучасній школі 7 6 180 44 зо 14 136 3
96 Західна Україна у 1920-1930 рр. в сусп. й етн. 

політ, вим. : дж. та іс
7 6 180 44 зо 14 136 3

97 Іст. міжн. відн. (ХХ-поч.ХХІ ст.) у всесв. 
істор. циклі шкільної програми

8 3 90 40 зо 10 50 3

98 Організація позакласної гурткової роботи в 
школі

8 3 90 40 зо 10 50 3

99 Історія повсякденності у шкільних курсах 
історії

8 3 90 30 12 18 60 2

100 Теорія і методика навчання суспільнознавчих 
дисциплін

8 3 90 30 12 18 60 2

101 Держави Азії, Африки та Латинської 
Америки у шкільному курсі історії

8 3 90 ЗО 12 18 60 2 .

В с ь о г о п о  дисциплінам п.2.2.2: 5 8 51 1530 498 228 60 210 1032 8 10 8 8
Всього по п. 2.2: 6 14 72 2160 708 318 74 316 1452 4 6 2 2 8 10 8 ; 8

Разом за розділом (п. 2): 29 22 2 210 6300 1898 828 134 936 4402 18 19 10 16 16 17 18 13
Загальна кількість 240 7200 2198 910 224 1064 5002 18 19 20 20 20 19 18 13
Кількість годин на тиждень 61
Кількість екзаменів 31 4 4 4 4 4 4 4 3
Кількість заліків 29 4 4 4 4 4 4 2 3
Кількість курсових проектів 0
Кількість курсових робіт 2 1 1

Декан факультету Кугутяк М.В.

Навчальний план затверджено вченою радою Факультета історії, політології і міжнародних відносин (протокол № ^  20 У ^?оку)

Погоджено: навчально-методичний відділ Завідувач випускової кафедри [  /  /~^СХАЛ  /»
2 о і ^ р .  , .

/ V /
11-111110 ТІ ^

^тк^нрізвище та ініціали)

(підпис, прізвище та ініціали)
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6.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ 

ОСВІТА (ІСТОРІЯ) ОР «БАКАЛАВР 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Спеціалізація «Середня освіта (Історія)» 

Освітня програма «Середня освіта (Історія)» 

Форма навчання денна, заочна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 240 

кредитів ЄКТС, 3 р. 10 м. 

Навчальний план, затверджений Вченою радою «30» серпня 2016 р. протокол № 7 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) – Стандарт відсутній. 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) – Стандарт відсутній. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання наявність повної загальної середньої освіти. 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

І. Цикл загальної підготовки 

1.1 Обов’язкові дисципліни 

Складові професійної компетентності  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми з історії української культури, 

що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у 

практиці викладання історії і суспільствознавчих 

предметів у навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

Студенти повинні знати: 

– цивілізаційні витоки і детермінанти 

української культури; особливості розвитку 

соціокультурних та релігійно-конфесійних 

процесів в умовах перебування України під 

владою інших держав; специфіку ідеологічних 

впливів Заходу та Сходу; класифікацію 

основних джерел, які слугують основою для 

Історія української 

культури 
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характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, застосування сучасних технологій у вивченні 

історії вітчизняної культури (С5).; 

Здатність на основі вивчення історії української 

культури формувати високу історичну й 

громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам ՚ять, здатність використати 

на практиці здобуті знання із дисципліни з метою 

проведення громадянсько-патріотичного виховання 

серед молоді (С 10); 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

матеріал з історії української культури, формувати й 

науково аргументувати власну позицію, брати 

активну участь у дискусіях (С17); 

Здатність адаптовувати понятійний та 

термінологічний апарат навчальної дисципліни, 

знання історичної персоналістики  до програм 

предметів гуманітарного циклу загальноосвітньої 

школи; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб  (С 25); 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

фактичний культурологічний матеріал, формувати й 

науково аргументувати власну позицію, брати 

активну участь у дискусіях (С28);  

Здатність володіти термінологією, понятійним 

апаратом і науковою періодизацією дисципліни 

вивчення процесів і явищ у сфері української 

культури. (D 1) 

У процесі опанування курсу «Історія 

української культури» студенти засвоюють 

передбачені програмою знання і на цій основі 

набувають необхідних вмінь і навичок 

достатньо глибоко аналізувати різноманітні 

події, процеси і явища зі сфери культурного 

життя та робити відповідні власні судження і 

висновки. Зокрема, студенти повинні вміти: 

– адаптовувати понятійний та термінологічний 

апарат навчальної дисципліни, знання 

історичної персоналістики  до програм 

предметів гуманітарного циклу навчальних 

закладів середньої освіти; сприяти визначенню 

учнями навчальних закладів середньої освіти 

місця і ролі видатних діячів культурного життя 

України на певному історичному етапі; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб (D 6); 

– самостійно узагальнювати й аналізувати 

набуті знання з історії української культури; 

аналізувати явища духовного життя; розуміти та 

інтерпретувати вивчений матеріал, володіючи 

сучасними методами історичного дослідження, 

у вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності; розбивати історичну 

інформацію на компоненти, розуміти їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру, 
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історія української культури (С 30). бачити помилки в логіці міркувань, виявляти 

помилки, фальсифікації та стереотипи; а також 

вміти складати таблиці, схеми, графіки; 

синтезувати історичну інформацію, щоб 

одержати ціле з новою системною властивістю, 

користуючись структурно-логічними схемами; 

(D 11). 

–на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати суспільно-культурні явища і процеси 

в Україні, пропонувати способи розв’язання 

суспільних проблем, що дозволить в умовах 

недостатньої інформації інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем, а 

також будувати переконливу аргументацію (D 

22). 

-зіставляти набуті учнями шкіл знання з історії 

української культури зі знаннями з історії 

світової культури,  всесвітньої історії,   

розрізняти світобачення і світорозуміння кожної 

культурно-історичної епохи; орієнтуватися у 

багатому світі духовної культури; поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва (D 30). 

Складові професійної компетентності 
виявляти, аналізувати основні етапи та 

закономірності історичного розвитку суспільства для 

формування громадянської позиції; вміти в 

навчально-методичному процесі презентувати 

У результаті опанування курсу студент повинен 

знати: 

 сутність основних філософських 

категорій; характерні риси та тенденції розвитку 

основних періодів історії філософії; основні 

Філософія 
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написані тексти та робити презентації різного обсягу 

й складності, рідною мовою чи іншою, потрібною 

для сфери спеціалізації; спроможність регулювати й 

оцінювати рівень розвитку, досягнення та освітні 

потреби особистості з напряму підготовки, на 

практичному рівні впроваджувати їх в життя,  

використовувати основи філософських знань для 

формування власної світоглядної позиції;  розуміти 

основні проблеми філософії та підходи до їхнього 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів використовувати основи 

філософських знань у різноманітних сферах 

життєдіяльності розуміти фундаментальні принципи 

буття людини, природи, суспільства (С 1); 

вміти вільно користуватися спеціальною 

термінологією в галузі філософських досліджень; 

вміти здійснювати порівняльний аналіз особливостей 

філософських поглядів мислителів різних історико-

філософських періодів  (С14);  

комунікувати в усній та письмовій формах для 

вирішення завдань (проблем) міжособистісного та 

міжкультурного спілкування; організовувати процес 

свого навчання й самоосвіти із значним ступенем 

автономності (С18).  

ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати (С26); 

співпрацювати з колегами, представниками інших 

теоретичні положення з онтології, 

феноменології, діалектики, соціальної 

філософії, гносеології (D 5); 

 процес становлення різних типів, рівнів, 

форм світогляду; механізми розвитку та 

взаємодії природних, соціальних та 

пізнавальних процесів; критерії класифікації 

соціальних явищ суспільного розвитку (D 9); 

У результаті набутих у процесі вивчення 

навчальної дисципліни знань студент повинен 

вміти: 

 застосовувати набуті знання у процесі 

наукової та практичної (професійної) 

діяльності; орієнтуватися в першоджерелах та 

основній сучасній філософській літературі, 

здійснювати реферування необхідної 

літератури, першоджерел (D 19); 

 логічно формулювати та обґрунтовувати 

свою світоглядну позицію; аналізувати 

проблеми та процеси, що пов'язані з суспільним 

життям;володіти прийомами ведення дискусії, 

полеміки, діалогу; формувати власну позицію 

щодо актуальних проблем сучасності; 

здійснювати прогнози щодо подальшого 

розвитку соціальних, правових, політичних, 

економічних та ін. процесів; апріорно 

синтезувати набуті знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін у цілісне 

світосприйняття та світорозуміння (D 22). 
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культур та релігій, прибічниками різних політичних 

поглядів тощо; організовувати ефективну 

міжособистісну взаємодію суб’єктів на різних рівнях 

(в тому числі  здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного 

рівня), базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях;   

застосувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і часом 

непередбачуваних  професійних і життєвих ситуаціях, 

що потребує застосування нових підходів і 

прогнозування та усвідомлення власної 

відповідальності; приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і 

розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості,  враховувати 

гендерний підхід, дотримуватися правил академічної 

доброчесності (С28). 

Компетентності: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми з дисципліни «Українська 

мова за професійним спрямуванням», що потребує 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти (С1); 

Здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці (С2); 

У результаті навчання студент повинен вміти: 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та практичні 

проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття 

рішень  у практиці викладання історії  в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає набуття відповідних 

навичок з української мови за професійним 

спрямуванням і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі (D 9); 

здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 
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Здатність й уміння працювати з матеріалом суміжних 

освітньо-наукових сфер (філософія, політологія, 

філологія, культурологія, націологія соціологія тощо) 

під час вирішення навчальних і наукових завдань, 

мати синтетичне мислення (С18);. 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації рідною мовою (С24); 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування рідною мовою у 

мультикультурному і поліконфесійному середовищі 

на основі виваженості, толерантності, діалогу і 

взаємоповаги (С30); 

Здатність до усвідомлення суспільного статусу і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, формування 

громадянської позиції, політичної культури та 

національної пам’яті (С37). 

мовою; реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у 

навчанні і на практиці, отримувати і передавати 

професійну інформацію усіма засобами рідної 

мови; уміння посередницької діяльності та 

міжкультурного спілкування; розуміти та 

інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній 

і невербальній формах різного обсягу й 

складності, дотримуючись грамотності 

(досконало володіти орфографічними 

орфоепічними та пунктуаційними нормами 

сучасної української мови) (D 15); 

 Розуміти значення української мови в умовах 

глобалізаційних процесів, з повагою та 

толерантністю ставитися до інших мов світу  (D 

30); 
 Проводити освітній процес, враховуючи рівні 

можливості  кожного члена педагогічного й 

учнівського колективів та громадсько-

патріотичне виховання, яке повинно 

грунтуватися на демократичних цінностях (D 

31). 

Інтегральна компетентність Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

- історію зародження і розвитку політології; 

предмет та структуру політичної науки; зміст 

основних політологічних шкіл та концепцій;  

сутність та зміст політичного життя, місце та 

роль політики в житті сучасного суспільства; 

тенденції розвитку світового політичного 

Політологія 
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комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С 1). 

Фахові (предметні) компетентності 

С13. Здатність до розуміння теоретичних і 

практичних засад економічної науки та 

підприємницької діяльності, основних особливостей 

сучасної світової та національної економіки, 

формувати економічну грамотність і підприємливість. 

С14. Здатність володіти сучасним методичним 

інструментарієм із предметної області майбутньої 

професії; 

С18. Здатність до міждисциплінарної взаємодії й 

уміння працювати з матеріалом суміжних освітньо-

наукових сфер (філософія, політологія, філологія, 

культурологія, соціологія тощо) під час вирішення 

навчальних і наукових завдань, мати синтетичне 

мислення; здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації; 

С28. Самостійно оцінювати суспільно-політичні 

явища в Україні нинішньої доби, політичні процеси в 

світі, дотримуючись принципів об’єктивності й 

неупередженсті 

С36 Здатність формувати високу історичну й 

громадянську свідомість, національну гідність; 

плекати національну пам’ять, провадити 

громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. 

процесу та зміст глобальних проблем 

сучасності;  вміло користуватися джерелами та 

фаховою політологічною літературою D 4; 

- інструментарій політології: понятійно-

категоріальний апарат, методи, принципи, 

функції, закони;  володіти поняттями і 

термінами сучасної політичної науки D 5; 

вміти: 

- використовувати знання, вміння та навички з 

політології у шкільних курсах  правознавства і 

громадянської освіти D 9; 

-застосовувати отримані теоретичні знання на 

практиці, зокрема в педагогічній діяльності, 

аналізуючи сучасні актуальні проблеми 

політичного життя України та інших країн світу 

D 22; 
- аналізувати основні політологічні концепції та 

теорії; вміти застосувати знання з політології як 

в інтересах українського суспільства (в освітній 

і соціальній сферах суспільного життя), так і для 

самореалізації особистості; розуміти 

проблематику ролі й місця людини в 

політичному процесі D 23. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми під час занять з фізичного 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати:  

Фізична культура 
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виховання і спорту що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання дисципліни 

у навчальних закладах середньої освіти  (С 1); 

 здатність вчитися самостійно й автономно, 

розробляти власну траєкторію саморозвитку 

упродовж навчання в університеті та усього життя,  

оцінювати прогрес і результати навчання, виважено з 

повагою ставитися до людини, спортсмена ( С 6);  

Здатність до усвідомлення суспільного статусу та 

особистої відповідальності за виховання майбутніх 

вчителів історії і суспільствознавчих предметів, 

важливості збагачення професійних якостей 

відповідно до нових суспільно-політичних реалій; 

усвідомлення необхідності подальшого навчання, 

вивчення, узагальнення і поширення передового 

педагогічного досвіду (С 9). 

Здатність забезпечувати основні засади та біолого-

соціальні принципи здорового способу життя; 

забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в 

освітньо-виховному процесі (С 34). 
 

- фізіо-біологічні та практичні основи фізичного 

виховання і здорового способу життя;  основні 

засади та біолого-соціальні принципи здорового 

способу життя; систему практичних вмінь і 

навичок, які забезпечують збереження та   

зміцнення здоров’я, психологічної стійкості та 

якостей особистості D 27; 

- вміти: пропагувати здоровий спосіб в 

суспільстві та у своєму майбутньому 

трудовому колективі D 29; 

- практично застосовувати набуті знання з 

фізичного виховання;  

- організовувати командні форми занять та 

підбирати правильні засоби, які б сприяли 

ефективній міжособистісній взаємодії суб’єктів 

навчального процесу  D28; 
 

1.2 Вибіркові дисципліни 

Фахові компетентності: 

здатність використовувати іноземну мову на 

рівні необхідному для професійної діяльності (C1); 

здатність усно спілкуватися іноземною мовою, 

використовуючи термінологію та змістовні аспекти 

професії історика (C 2); 

здатність організовувати ефективну 

міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього 

У ході вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

Фактичний матеріал який стосується 

предметної області майбутньої професії, 

необхідний для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти; вміти використовувати 

іноземну мову на рівні необхідному для 

професійної діяльності; отримувати і передавати 

Іноземна мова 

(англійська) 
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процесу іноземною мовою (в тому числі  здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня) (C 3); 

здатність здійснювати чіткі та детальні 

повідомлення на різні професійні теми та 

аргументувати свою позицію щодо обговорюваної 

проблеми (C 6);  

здатність розуміти основні ідеї тексту як на 

конкретні, так і на абстрактні теми, у тому числі, 

дискусії за фахом (C 24);  

здатність оволодівати ключовими поняттями та 

категоріями української та світової культури, що 

сприятиме толерантному та гуманному 

міжособистісному спілкуванню (C 30). 

 

 

 

 

 
 

професійну інформацію іноземною мовою; усно 

спілкуватися іноземною мовою, 

використовуючи термінологію та змістовні 

аспекти професії історика (D 16); 

У ході вивчення дисципліни студенти 

повинні вміти: 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу 

іноземною мовою (в тому числі  здатність 

спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня); здійснювати 

чіткі та детальні повідомлення на різні 

професійні теми та аргументувати свою позицію 

щодо обговорюваної проблеми здатність 

розуміти основні ідеї тексту як на конкретні, так 

і на абстрактні теми, у тому числі, дискусії за 

фахом; читати автентичні тексти з професійної 

тематики та здійснювати пошук інформації з 

прочитаного тексту (D 15); 

спілкуватись із носіями мови, чітко, 

детально висловлюватись з широкого кола тем, 

висловлювати свою думку з певної проблеми, 

наводячи різноманітні аргументи за і проти (D 

28); 

       співпрацювати з колегами, 

представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо 

(D 30). 

Інтегральна компетентність:   

– на основі засвоєних знань, умінь і навичок із 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

Старослов’янська 

мова 
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дисципліни «Старослов'янська мова» здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (С 1). 

Комунікативна  – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної та 

археологічної інформації (усна відповідь, реферат, 

есе, доповідь на науково-звітній конференції ін.) (С 

2). 

Лінгвістична – здатність  володіти іноземною мовою 

для пошуку і опрацювання іншомовних історичних та 

архілогічних праць і джерел (С 3).  

Фахові компетентності – здатність до 

міжособистісної взаємодії у формі групової роботи, 

дискусій, прес-конференцій ін. на основі етичних 

міркувань (мотивів), вміння працювати в колективі й 

ефективно співпрацювати з учасниками навчального 

процесу; уміння попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів;  діяти громадсько і 

соціально відповідально і свідомо та з почуттям 

поваги до оточуючих, усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми (С 18). 

Здатність прагнути використовувати набуті знання у 

міжособистісному спілкуванні (С 24). 

–історію створення кирилиці, специфіку інших 

графічних систем (глаголиці), особливості 

основних графічних систем світу та місце 

фінікійського фонетичного письма; особливості 

функціонування старокириличної та індійсько-

арабської системи чисел; історію 

книгодрукування у Європі та слов'ян зокрема; 

особливості графічної традиції: заставки, 

літери-ініціали, орнаментування, надрядкові 

знаки; основні зміни у системі голосних; 

основні зміни у системі приголосних (D 9). 

Студент повинен вміти: 

–розпізнавати редакції текстів на 

старослов’янській мові, визначати основні 

хронологічні особливості старослов’янських 

текстів; виявляти історіографічну та 

культурологічну цінність тексту (D 16); 

–орієнтуватися у текстовому просторі; 

прив’язувати тексти до часового та 

географічного простору; прагнути 

використовувати набуті знання до 

міжособистісного спілкування; декодувати 

тексти та виявляти їх культурно-історичну 

цінність (D 15); 
 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

У результаті вивчення курсу Латинська мова 

студенти повинні уміти працювати з матеріалом 

Латинська мова 
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що потребують інтеграції знань з латинської мови і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів вивчення латинської мови  в умовах 

організації навчально-виховного процесу в середній 

школі (С 1). 

Комунікативна. Здатність письмово й усно 

спілкуватися українською мовою, застосовуючи при 

спілкуванні латинську мову (С 2). 

Лінгвістична. Здатність отримувати і передавати 

важливу інформацію з латині іноземною мовою; 

уміння посередницької діяльності та міжкультурного 

спілкування (С 3). 

Фахові компетентності: 

Здатність до міждисциплінарного ділового 

партнерства й уміння працювати з матеріалом 

суміжних освітньо-наукових сфер (філософії, 

політології, філології, культурології, соціології тощо) 

під час вирішення важливих навчальних і наукових 

завдань. (С 18). 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації із використанням латинської мови (С 24). 

суміжних освітньо-наукових сфер (філософія, 

політологія, філологія, культурологія, соціологія 

тощо) під час вирішення навчальних і наукових 

завдань, мати синтетичне мислення D 9;  

розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал з 

дисципліни «Латинська мова» у вербальній і 

невербальній формах різного обсягу й 

складності, знати і використовувати 

термінологічний апарат дисципліни у науково-

освітній сфері, дотримуючись грамотності D 15; 

уміти:  

використовувати іноземну мову на рівні 

необхідному для професійної діяльності, 

зокрема в навчальних закладах середньої освіти 

D 16. 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Основи 

риторики» здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

–основні періоди розвитку риторики; основний 

термінологічний апарат дисципліни та суміжних 

гуманітарних наук; основні філософські 

Основи риторики 
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навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов (С 1); 

Комунікативна  – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації (усна відповідь, реферат, есе, доповідь на 

науково-звітній конференції ін.). Уміння володіти 

комунікативним матеріалом; володіти логічним 

ресурсом комунікації; вдало застосовувати психо-

емоційний потенціал; володіти артикуляційним та 

тонічним потенціалом; володіти раціональним числом 

комунікації – рівнем достатності у висловлюванні; 

використовувати комунікативні тактики і стратегії С 

2);  

Фахові компетентності: 

Здатність до міжособистісної взаємодії у формі 

групової роботи, дискусій, прес-конференцій ін. на 

основі етичних міркувань (мотивів), вміння 

працювати в колективі й ефективно співпрацювати з 

учасниками навчального процесу; уміння 

попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати 

компромісів; діяти громадсько і соціально 

відповідально і свідомо та з почуттям поваги до 

оточуючих, усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми; застосовувати міжпредметні 

зв’язки  (С 18); 

Здатність володіти психологією комунікації з 

тенденції у формуванні риторики як особливої 

системи знань;  роль і місце риторики у системі 

державотворчих процесів; характерні 

особливості для риторики давньогрецького 

періоду; розвиток видів та жанрів публічного 

слова у епоху Давнього Риму; основи римського 

права; основні віхи розвитку візантійської 

культури;  публічне слово у Східній Європі у 

ХІ-ХVІ ст.; вияви європейської культури та 

європейської традиції публічного слова у ХІІІ–

ХІХ ст.; риторику епохи Відродження; риторику 

та її види і жанри у ХІХ ст.; прояви публічного 

слова у ХХ ст.; концепцію Дейла Карнегі; 

відродження риторики у сер. ХХ ст. засади 

неориторики впродовж ХХІ ст.; публічне слово 

у епоху глобалізації (D 9); 

У результаті оволодіння предметом студенти 

повинні знати засади гомілетики, вміти 

збирати та синтезувати інформацію; складати 

план виступу; визначитися з прагматикою та 

пріоритетами у процесі оприлюднення 

інформації; аналізувати свій виступ та виступи 

політиків чи ін. діячів культури і знаходити 

необхідний комплекс аргументів для 

формування раціонального інформаційного 

простору (D 15); 

           Виважено вести дискусію на різну 

тематику; логічно мислити та вибудовувати 

оповідь, даючи можливість коректно 

висловлюватись опоненту; володіти 



27 

 

аудиторією; володіти та використовувати інформацію 

щодо ментальних особливостей комунікативної 

поведінки представників різних етнотипів; володіти 

різними типами та жанрами еристики (дискусія, 

полеміка, диспут, спір, діалог), володіти інформацією 

щодо комунікативних протоколів та комунікативного 

етикету; володіти основними навиками 

дипломатичного мовлення (офіційно-діловий стиль); 

володіти технікою мовлення та паралінгвістичним 

ресурсом (С 24); 

здатність орієнтуватися в культурному та духовному 

контекстах сучасного українського суспільства; 

усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми; цінувати та поважати різноманітність, 

мультикультурність та плюралістичність  

українського модерного суспільства (С 37).  

інформацією щодо проблем сучасності і 

використовувати у якості аргументів у дискусії 

(D 31). 

Результати навчання полягають у поступовому 

підході на вивченню основних підходів до 

дослідження інформаційного середовища; 

умінню вибудувати вірні стратегії та тактики; 

раціональному збору та відбору інформації; 

систематизації та класифікації мовних та 

позамовних чинників; укладення логічно 

вивірених інформаційних блоків; досконалій 

презентації матеріалу; умінні критично 

оцінювати успішні та девіантні фрагменти 

комунікативних актів. 

Програмні компетенції: 

реалізовувати положення законодавства в конкретних 

життєвих ситуаціях С 1;  

на основі правового аналізу давати оцінку державно – 

правовим явищам С 28; 

аналізувати стан та перспективи розвитку державно-

правових явищ в межах України та зарубіжних країн; 

способи захисту прав особи С 9; С 36; 

здатність володіти базовими правовими та 

економічними знаннями, вміти їх належно 

застосовувати  в умовах роботи в загальноосвітній 

середній школі С13; 

здатність володіти базовим категоріально-понятійним 

апаратом, глосарієм з юриспруденції, хронологією з 

У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати:  

систему державно-правових понять і категорій, 

у тому числі: поняття держави, типів і видів 

держав, суті і форм держави, функцій, апарату 

та механізму держави; функції та завдання 

права, його роль серед інших соціальних 

інструментів D 4; 

поняття правовідносин, правомірної поведінки, 

правопорушення і юридичної     

відповідальності тощо D 5; 

сучасні тенденції та перспективи розвитку 

державно-правових явищ в Україні та в 

зарубіжних країнах D 22; 

Правознавство 
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історії юриспруденції та відповідною науковою 

періодизацією предмету С14; 

здатність реалізовувати громадянські права та 

обов’язки з метою розвитку  громадянського 

суспільства. виховувати правову свідомість та 

політичну культуру, сприяти  патріотичному 

вихованню молодого покоління С 36. 

основи цивільного, сімейного, 

конституційного,трудового та ін. законодавства 

D 23; 

вміти: діяти відповідно до закону  у складних і 

часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях D 29. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати спеціалізовані завдання з основ 

економічної теорії,  застосовувати набуті знання 

теорій та методів дисципліни «Менеджмент і 

маркетинг» в умовах організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Інформаційно-цифрова компетентність (С4) – 

здатність до критичного використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для пошуку, 

творчого осмислення, обробки, статистичного аналізу 

та верифікації різнорідної економічної інформації;  

Фахові (предметні) компетентності 

С13. Здатність до розуміння теоретичних і 

практичних засад економічної науки та 

підприємницької діяльності, основних особливостей 

сучасної світової та національної економіки, 

формувати економічну грамотність і підприємливість. 

С14. Здатність володіти сучасним методичним 

інструментарієм, глосарієм, категоріально-

понятійним апаратом  із предметної області задля 

оволодіння навичками майбутньої професії; 

С.19 Здатність до практичного використання знань і 

умінь із дисципліни «Менеджмент і маркетинг» в 

У результаті вивчення предмету студенти 

повинні володіти знаннями: 

Знати і розуміти основи правової та економічної 

наук D 4; 

володіти глосарієм, понятійним та 

категоріальним словником, науковою 

періодизацією дисципліни D 5;  

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні вміти: 

Застосовувати наукові знання та уміння з 

дисципліни «Менеджмент і маркетинг» задля 

формування базових навичок підприємницького 

практикування D 17;  

використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси під час занять з 

дисципліни «Менеджмент і маркетинг» D 20. 

Менеджмент і 

маркетинг 
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практичній площині, розбиратися в основах ринкової 

економіки задля адаптації зазначених знань під час 

роботи в середній школі. 

Програмні компетентності: 

- розрізняти особливості функціонування економічної 

теорії на різних етапах її функціонування С 1;  

- здатність розуміти та інтерпретувати вивчений 

матеріал, критично його використовувати, 

застосовуючи при цьому інформаційно-комунікаційні 

технології С 4; 

- дотримуватися вимог українського законодавства 

при здійсненні економічних операцій на практиці С 

13; 

- здатність оперувати глосарієм та хронологією 

дисципліни «Економічна теорія» С 14;  

формувати власну позицію у ставленні до конкретних 

економічних явищ і процесів; 

- здатність приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів, застосовувати 

інноваційні підходи в процесі здійснення суспільно-

економічних відносин у професійній діяльності;  

дотримуючись грамотності, виявляти ініціативу та 

підприємливість, брати відповідальність за отримані 

результати; розвивати власні думки, базуючись на 

пройденому матеріалі С 19. 

У результаті вивчення даної навчальної 

дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– особливості функціонування економічної 

теорії на сучасному етапі розвитку суспільства; 

теоретичні концепції походження економічних 

явищ і процесів; провідних вчених-економістів, 

котрі розглядають певні економічні проблеми, а 

також їх взаємозв’язок з сучасністю; етапи 

розвитку економічної теорії  в Україні D 4; 

– термінологію та наукову періодизацію 

фахових предметів та  розуміння нормативно-

правового регулювання економічних процесів у 

сфері суспільно-економічних відносин D 5; 

У результаті вивчення даної навчальної 

дисципліни студент повинен: 

Вміти: 

– володіти знаннями із предметної області в 

умовах роботи вчителем в процесі пошуку, 

самостійного відбору та якісного оброблення та 

аналізу економічної інформації з різних джерел 

для формування цілісного уявлення про сучасну 

економічну систему D 17; 

–використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси, володіти методами та 

інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень D 20. 

Економічна теорія 
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Компетентності загальнонаукові: 

- Знання основних особливостей наукового 

пізнання; розуміння змісту найважливіших 

проблем освітнього процесу С 1;  

Компетентності інструментальні: 

- Здатність самостійно досліджувати теоретичні та 

прикладні проблеми історичної науки, розуміти 

теоретичні і практичні засади педагогіки, 

психології і сучасних освітніх технологій С 15; 

- Здатність оперувати найважливішими методами 

наукового пізнання у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, при організації 

навчально-виховного процесу С 19; 

Компетентності професійні: 

- Здатність розрізняти змістовні та формальні 

складові процесів та явищ, що вивчає історія; 

аналізувати функції елементів систем, що 

вивчаються історією С 14; 

Компетентності соціальні: 

- Здатність аргументувати на захист власної позиції 

С 29; 

Здатність критично мислити, відстоювати 

гомадянську позицію, дотрмуватися політичної 

культури, провадити громадянсько-патріотичне 

виховання серед молодих людей С 37. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

 зміст найважливіших теоретичних підходів до 

освітніх явищ; основи наукової методології D 5; 

 особливості наукового підходу до вирішення 

теоретичних та практичних освітніх проблем D 

7; 

 структуру наукової пізнавальної діяльності та 

зв’язки між її елементами, застосовувати 

одержані знання у навчальній та професійній 

діяльності, приймати науково обґрунтовані 

рішення D 17; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен вміти: 

 аналізувати освітні процеси, знати особливості 

соціокультурної ситуації, в якій функціонують 

освітні інституції, проектувати та здійснювати 

освітній процес з огляду на розуміння сучасної 

соціокультурної ситуації D 24; 

вести ефективну міжособистісну комунікацію з 

іншими суб’єктами освітніх процесів, критично 

мислити D 31. 

Філософія освіти і 

науки 

Фахові (предметні) компетентності:  

       Здатність на основі теоретичних релігієзнавчих, 

теологічних, історичних, мистецтвознавчих, 

культурологічних та філософсько-етичних знань 

аналізувати будь-яку світову релігію за її світоглядом 

     У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні знати:  

 основні етапи в розвитку світових релігій, 

що дасть можливість майбутньому вчителю 

вміти інтегрувати набуті знання з історії культів 

Релігієзнавство 
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(догматикою), за її вченням про ближнього, за її 

баченням призначення людини у світі (С 1);  

Здатність володіти глосарієм дисципліни 

«Релігієзнавство» її категоріально-понятійним 

апаратом, уміючи екстраполювати набуті знання на 

роботу в закладах освіти (С 14); 

Здатність до систематизації відомостей про основні 

національні, світові релігії та особливості їхнього 

історичного розвитку, знання типології релігій, 

опертя на міжпредметні знання з історії, хронології, 

археології, нумізматики, палеографії, геральдики; 

сфрагістики, топоніміки, гідроніміки, генеалогії, 

герменевтики (Святих книг) тощо (С18),  

Здатність до аналізу і тлумачення джерел історичного 

і релігієзнавчого характеру (Святі книги: Біблію, 

Коран, Тріпітаку; тощо) та вивчення їх з учнями на 

уроках (С19);  

Здатність до самостійного оцінювання релігійно-

церковних процесів в Україні і світі,  (С28); 

Здатність розрізняти ментальність і світогляд різних 

народів, їх вплив на релігії та враховувати їх у своїй 

практичній діяльності і враховувати це в практиці; 

виділяти обов’язкові складові культурно-релігійної 

традиції тої чи іншої епохи та їх відмінності у різні 

історичні епохи; відрізняти світові релігії за їх 

морально-етичними релігійними кодексами та 

вченням про ближнього (загальнолюдські цінності) та 

їх вплив на світогляд різних народів (С30). 

і обрядів  релігій у процесі викладання; знати 

спільні й відмінні структурні елементи 

світогляду (догматики) світових релігій, які 

використовують сучасні новітні релігії, секти і 

культи, що діють в Україні і світі (D 17);  

 особливості (догматичної) доктрини і етики 

світових релігій, які формують у студентів, а 

згодом усіх учнів-старшокласників гуманітарну 

складову, що опирається на християнські засади 

у ставленні до ближнього (D 5); 

 джерела світових релігій, що лягли в основу 

релігійних морально-правових канонів і 

законодавства різних країн світу (D 9);  

 культурно-мистецькі і обрядові особливості 

українських церков та світових релігій, знати 

культурну спадщину українського народу в 

контексті розвитку світової культури (D 30); 

  ідеологічно-світоглядні заборони, 

застереження, які є небезпечними для людини, 

що інтегрується європейської цивілізації 

(гендерна ідеологія, лгбт мислення) (D 22). 

У процесі опанування курсу «Культурологія» 

студенти засвоюють передбачені програмою знання і 

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

Культурологія 
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на цій основі набувають необхідних вмінь і навичок 

достатньо глибоко аналізувати різноманітні події, 

процеси і явища зі сфери культурного життя та 

робити відповідні власні судження і висновки. 

Зокрема, студенти повинні набути таких 

компетентностей: 

 Володіти категоріально-понятійним апаратом 

дисципліни C 1; 

 Зіставляти набуті студентами знання з 

культурології зі знаннями з історії української 

культури та знаннями з історії України;  а також 

зі знаннями з історії всесвітньої історії;  

розрізняти світобачення і світорозуміння 

кожної культурно-історичної епохи C 18;  

 Адаптовувати понятійний та термінологічний 

апарат навчальної дисципліни до програм 

предметів гуманітарного циклу 

загальноосвітньої школи; сприяти визначенню 

учнями ЗОШ місця і ролі видатних діячів 

світової культури на певному історичному етапі 

С 19; 

 Аналізувати явища духовного життя; 

самостійно узагальнювати й аналізувати набуті 

знання з історії світової культури; С 28; 

усвідомлювати природу та сутність різних жанрів 

художньої творчості й видів мистецтв; орієнтуватися 

у багатому світі духовної культури світу  С 30; 

Організовувати ефективну міжособистісну взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу, базовану на здобутих 

знаннях, демократичних переконаннях і 

 головні етапи розвитку світової культури: 

(первісна культура, культура Стародавніх 

Цивілізацій, культура античного світу, культура 

Середньовіччя, культура доби Відродження, 

культура Нового часу та доби Просвітництва, 

Новітня культура); основні підходи до 

розуміння феномену культури як предмету 

культурології, а також основні культурологічні 

парадигми визначення та зміст ключових 

культурологічних понять D 9;  

 багатогранність і багатство здобутків 

української культури в контексті світової 

культури; цивілізаційні витоки і детермінанти 

сучасної світової культури D 30; 

 процеси та події, які зумовлювали зміну 

умонастроїв та перехід від однієї культурної 

епохи до іншої впродовж загальнолюдського 

поступу, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості D 22; 

 симптоматичні тенденції, які притаманні 

сучасній культурі: концепція «інформаційного 

суспільства», цивілізаційні процеси глобалізації, 

теорії «масового суспільства», концепції 

«толерантності» та «міжкультурного діалогу» 

D 31. 

Студенти повинні вміти: 

застосовувати набуті знання закономірностей 

культурного розвитку світового суспільства в 

різні історичні періоди на практиці в школі 

D 17. 
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гуманістичних цінностях; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й 

зовнішні чинники діяльності історичних осіб С 37. 

II. Цикл професійної підготовки 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

Фахові компетентності: 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції 

знань і прийняття рішень у практиці викладання 

історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів 

професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й 

усно спілкуватися (комунікувати) українською 

– державною мовою; здатність реагувати 

мовними засобами іноземної мови на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у 

навчанні і на практиці. 

– Лінгвістична (С3) – здатність отримувати і 

передавати професійну інформацію іноземною 

мовою; уміння посередницької діяльності та 

міжкультурного спілкування. 

– Соціальна і громадянська компетентність 

Курс «Іноземна мова» спрямований на 

досягнення студентом таких компетентностей та 

результатів навчання: 

Загальні компетентності: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений 

матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів іноземною мовою (D15). 

– використовувати іноземну мову на рівні 

необхідному для професійної діяльності (D16). 

– організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях 

(D28). 

– здатність діяти на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського 

колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

(D31). 

Іноземна мова 

(перша) 
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(С6) –  здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в загальноосвітньому 

процесі, працювати в команді з дотриманням 

етичних норм і цінностей сучасного 

мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з 

почуттям поваги до оточуючих.  

– Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог 

до написання наукових та навчальних текстів 

іноземною мовою (С24). 

– Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. Здатність 

вільно спілкуватись із носіями мови, чітко, 

детально висловлюватись з широкого кола тем, 

виражати свою думку з певної проблеми, 

наводячи різноманітні аргументи за і проти 

(С37). 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції 

знань і прийняття рішень у практиці викладання 

історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів 

професійно спрямованих наук і характеризується 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії 

первісного суспільства , необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії 

первісного суспільства (D5). 

вміти: 

– характеризувати основні тенденції і 

Історія первісного 

суспільства 
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комплексністю та невизначеністю педагогічних 

умов організації навчально-виховного процесу в 

основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й 

усно спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність 

застосовувати його в практичній діяльності; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої 

історії у контексті формування цілісної 

історичної картини світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією (С14). 

– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

закономірності історичного поступу людства 

різних епох, розуміти роль і місце людини в 

первісній історії людства (D6). 

– вміти аналізувати та синтезувати необхідну 

історичну інформацію, яка необхідна задля 

вивчення історії первісного суспільства; 

розуміти причинно-наслідкові зв’язки, які мали 

вплив на становлення і еволюцію первісного 

суспільства  (D11). 

– використовувати вивчений матеріал у 

письмовій та усній формах різного обсягу й 

складності, дотримуючись необхідних правил 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів, які потрібні для освітнього 

процесу  (D15). 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції історії первісного суспільства, 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості(D22). 
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– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви 

діяльності історичних осіб, соціальних груп 

(С25). 

– Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С28). 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції 

знань і прийняття рішень у практиці викладання 

історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів 

професійно спрямованих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних 

умов організації навчально-виховного процесу в 

основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й 

усно спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії 

Стародавньої Греції та Риму, необхідні для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти 

(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії 

Стародавньої Греції та Риму (D5). 

вміти: 

– характеризувати основні тенденції і 

закономірності історичного поступу людства 

різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історії Стародавньої Греції та Риму (D6). 

–  вміти аналізувати, синтезувати порівнювати 

важливу історичну інформацію, яка необхідна 

для освітнього процесу в навчальних закладах 

середньої освіти (D11). 

–  розуміти та розтлумачити опрацьований 

матеріал в усній і письмовій формі різного 

Історія стародавніх 

Греції і Риму 
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природи і сучасних технологій, а також здатність 

застосовувати його в практичній діяльності; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої 

історії у контексті формування цілісної 

історичної картини світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією (С14). 

– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви 

діяльності історичних осіб, соціальних груп 

(С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності 

і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів в ході освітнього процесу в закладах 

середньої освіти (D15). 

– самостійно висловлювати судження щодо 

суспільно-політичних явищ, процесів і 

тенденцій історії Стародавньої Греції та Риму, 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 
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– Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції 

знань і прийняття рішень у практиці викладання 

історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів 

професійно спрямованих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних 

умов організації навчально-виховного процесу в 

основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й 

усно спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність 

застосовувати його в практичній діяльності; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої 

історії у контексті формування цілісної 

історичної картини світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією (С14). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії 

Стародавнього Сходу , необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії 

Стародавнього Сходу (D5). 

вміти: 

– характеризувати видатні історичні постаті 

фараона Аменхотепа IV, фараона Тутмоса ІІІ, 

царя Навуходоносора ІІ, царя Соломана, Будду, 

Конфуція, імператора Цинь Ши Хуан-ді та ін.; 

розуміти роль і місце людини в історії 

Стародавнього Сходу (D6). 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки(D11). 

–  вміти розуміти та розтлумачити вивчений 

матеріал у письмовій та усній формі різного 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності 

і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів в ході освітнього сторону у загальних 

закладах середньої освіти (D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, факти, 

події, процеси і тенденції історії Стародавнього 

Сходу, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

Історія 

стародавнього 

Сходу 
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– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви 

діяльності історичних осіб, соціальних груп 

(С25). 

– Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С28). 

Програмні та предметні компетентності 

розвиваються суміжно, в контексті виконання низки 

теоретичних і практичних завдань, передбачених 

програмовими вимогами навчальної дисципліни. У 

процесі їхнього виконання студент (майбутній 

вчитель) вдосконалюватиме комунікативну, 

лінгвістичну, інформаційно-цифрову, соціальну у 

громадянську компетентності, виробить навик 

постійно вчитися, шукати нове і вдосконалюватися у 

вже відомому, виростатиме у власному 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії 

Середніх віків , необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії 

Середніх віків (D5). 

вміти: 

– характеризувати основні тенденції і 

закономірності історичного поступу людства 

Історія середніх 

віків 
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соціокультурному просторі та, безперечно, 

володітиме широким спектром фахових, предметних 

компетентностей вчителя-професіонала  

1. Робота з першоджерелом (належить до 

лінгвістичної, інформаційно-цифрової, 

загальнокультурної компетентності, у цілому – 

навчання вчитися) 

Студент отримує фрагмент джерела на 

староболгарській (церковнослов’янській), латинській 

мовах доби Середньовіччя (оригінал або вже 

відчитана його версія – у випадку тексту на латині) 

задля типологізації, встановлення авторства та часу 

написання, вичленення незнайомої термінології 

(власні назви – імені, предикати, прізвиська осіб, 

географічні локоніми й хороніми, спеціальні поняття 

– уряди, адміністративну номенклатуру, етноніми 

тощо) та її пояснення, а також коментаря отриманого 

фрагмента джерела. Такий навик буде корисним під 

час прищеплення учням розуміння елементів наукової 

роботи, ознайомлення із живою історією, 

проникнення в її найпотаємніші глибини 

2. Реферований переклад статті з іноземної 

мови (лінгвістична, інформаційно-цифрова, 

загальнокультурна компетентність, навчання 

вчитися, а також низка фахово-предметних: 

наявність системи знань із предметної області 

майбутньої професії, Наявність основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації) 

різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історії Середніх віків (D6). 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки(D11). 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал 

у вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності 

і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів(D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції історії Середніх віків, 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості(D22). 
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Студент отримує на переклад, із власної ініціативи 

запропонованої іноземної мови, наукову статтю або 

фрагмент монографії обсягом не більше 15 сторінок, 

які повинен перекласти близько до тексту в 

учнівському зошиті, здійснивши чіткий 

бібліографічний її опис та перекладені сторінки. Така 

форма роботи не тільки виховує культуру спілкування 

(невербального) іноземною мовою, а й виховує у 

студентові знання в галузі зарубіжної історіографії, 

наукову етику ведення конспекту, здатність 

застосовувати сучасні методи і освітні технології 

(online переклади, новітні для цього гаджети тощо). 

3. Опрацювання спеціалізованої музейної 

експозиції (належить до комунікативної, 

соціальної і громадянської, загальнокультурної 

компетентностей, у цілому – навчання вчитися) 

Студент з цією метою самостійно відвідує музей, у 

якому присутні спеціалізовані тимчасові 

медієвістичні виставки або стаціонарні покази. Його 

завдання передбачає опрацювання та класифікацію 

цієї експозиції за характерними критеріями 

побаченого, наприклад: війна, побут і повсякдення, 

господарство і ремесла, світ релігійних уявлень і 

міфологія, освіта і наука, символи влади та ін. 

Прикінцевим варіантом підготовки є розгорнутий 

конспект та усний виступ. Вітається мультимедійна 

презентація. Такого роду робота важлива для 

частішого залучення дітей відвідувати музеї, вміння 

пояснити експозицію, дати чіткий розлогий, а 

головне, цікавий коментар до будь-якого артефакту, 
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прививати висококультурні цінності, вміти 

логістично грамотно побудувати такі відвідини 

музею, знати головні тематичні музеї світу, Європи і 

України (свого краю) 

4. Археологічний артефакт (належить до 

лінгвістичної, інформаційно-цифрової, 

компетентності, компетентності у природничих 

науках та технологіях, загальнокультурної та 

екологічної компетентностей, у цілому – навчання 

вчитися) 

У цьому випадку студент має справу із живим світком 

матеріальної минувшини – окремим археологічним 

артефактом (музейний експонат, приватна власність, 

підйомний матеріал під час польових досліджень, 

тощо). За допомогою інструментарію спеціальних 

історичних дисциплін та даних археології він має 

навчитися атрибутувати цей предмет дослідження, 

датувати, пов’язати із чітким колом осіб та пояснити 

його використання, зіставити і порівняти з іншими 

типологічно схожими артефактами, вміти встановити 

його вартість, відчитати на ньому напис, перекласти 

його та відкоментувати. Дитина зможе відчути «дух 

епохи», торкнутися своїми руками до «живої історії», 

а відтак ще більше полюбити її, коли матиме справу, 

хоча б час від часу, із такими елементами занять. 

Сучасні технології дадуть змогу студентові такого 

роду завдання проводити online (інклюзивна освіта), 

застосовувати новітні гаджети тощо. Відвідини 

археологічних досліджень виховає в учнів розуміння 

важливості дбати про екологію краю, грамотного 
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ведення такого роду студій. 

5. Спеціалізована бібліографія (належить до 

циклу компетентностей за предметом, бо дає змогу 

студентові виробити систему знань основних теорій і 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого і історіографічного 

аналізу зібраної інформації. Сюди ж відносимо 

лінгвістичну компетентність, навчання вчитися, 

загально культурну компетентність) 

З метою вироблення навику проведення наукових 

студій студент повинен навчитися грамотно складати 

бібліографічний опис видань на різну тематику. З 

цією метою пропонується компонування в окремому 

конспекті списку джерел кількістю до 50 позицій з 

довільно обраної студентом теми. При цьому 

бібліографія не обов’язково мусить бути лише 

українською мовою. Особливо корисним цей елемент 

роботи є при підготовці учнів до шкільних, 

регіональних та всеукраїнських олімпіад і конкурсів з 

історії, Малої Академії наук тощо, коли учень разом 

зі своїм вчителем повинні грамотно і з елементами 

наукової підготувати перше наукове дослідження 

6.  Розробка медієвістичного туристичного 

маршруту (комунікативна компетентність, 

лінгвістична, громадянська, загальнокультурна 

компетентність, навчання вчитися та здорового 

способу життя, поєднана із низкою фахових) 

Збір та обробка даних про перелік медієвістичних 

пам’яток тієї чи іншої частини нашого краю і держави 

мають допомогти студентові скласти мапу 
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туристичного маршруту, чітко прописати логістику та 

кошторис витрат поїздки, рекламу, екскурсійну 

програму й дозвілля (тут присутні навики 

підприємницької діяльності, міждисциплінарні 

підходи до справи, здатність керувати групами людей 

та вміння себе поводити в колективі). Окреслений 

елемент повинен дозволити краще зрозуміти 

організацію і проведення пішохідних, велосипедних 

чи автобусних екскурсій, особливо пам’ятками, 

котрим властива середньовічна історія. Через участь у 

таких екскурсіях дітьми (і вчителями школи, 

батьками дітей також) краще засвоюється навчальний 

матеріал, розвивається любов до рідного краю та його 

історії, загальнокультурні цінності, почуття 

патріотизму, свого статусу у суспільстві та вагомості 

власної професійної діяльності, а водночас 

застосування вчителем на практиці як теоретичних, 

так і практичних знань, вмінь, навичок, а також 

здатності до розуміння теоретичних і практичних 

засад економічної науки та підприємницької 

діяльності, основних особливостей сучасної світової 

та національної економіки, формування економічної 

грамотності і підприємливості. 

7. Термінологічний диктант (належить до 

лінгвістичних, загальнокультурних 

компетентностей, але, насамперед, має стосунок до 

формування фахово-предметних) 

Під час практичного заняття студент отримує 

комплекс середньовічних термінів, які має вміти 

розлого пояснити (чимало з них латинського, 
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грецького, арабського та іншого походження), 

датувати (використовуються компетентності у СІД та 

міждисциплінарні підходи) та чітко пов’язати з 

конкретними історичними подіями (причинно-

наслідкові зв’язки, наявність системи знань основних 

теорій і концепцій сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснення джерелознавчого та 

історіографічного аналізу зібраної інформації; вміння 

їх критично аналізувати, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості), назвавши 

джерело чи комплекс джерел, в яких вони згадуються. 

Понятійно-категоріальний апарат доби Середньовіччя 

– один із найбільш насичених, а відтак потребує від 

майбутнього вчителя кращого і простішого засвоєння 

з метою доступнішого пояснення учням школи. 

8. Коментування документального та 

художнього історичного кіно (інформаційно-

цифрова компетентність, навчання вчитися, 

загальнокультурна та низка фахових 

компетентностей) 

Завдання студента передбачатиме складення 

фахового історичного коментаря до довільно 

обраного документального та художнього 

історичного фільму на тему вітчизняного чи 

європейського Середньовіччя, вичленення в сюжеті 

історичної правди і режисерського вимислу (із 

добіркою пристосування предметних 

компетентностей, утім міждисциплінарного 

характеру: здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, формувати й науково аргументувати власну 
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позицію, брати активну участь у дискусіях; здатність 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб 

із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей), локалізацію місцевості розгортання 

ключових подій, датування їх, встановлення головних 

героїв, окреслення побуту та повсякдення тощо. 

Елемент використання кіносюжетів під час уроків 

історії у школах (здатність застосовувати знання, 

уміння і навички із дисциплін фундаментальної та 

професійної підготовки в практичній діяльності – у 

викладанні історії і суспільствознавчих предметів, 

організації навчально-виховного процесу, розробці 

навчально-методичного забезпечення дисципліни) – 

давно відомий, виправданий засіб з метою кращого 

засвоєння учнями знань 

 

Програмні компетентності 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й 

усно спілкуватися (комунікувати) українською – 
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державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

(С14). 

– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп (С25). 

– Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 
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тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28).  

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

(С14) . 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел або інформації методичного характеру (С26). 

Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і 

навички із археології у навчально-виховному процесі. 

(С27). 
Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва. (С 30). 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати:  

– термінологію та наукову періодизацію і 

хронологію археології України (D5). 

– українську археологічну спадщину  в 

контексті світової археології, яка є цінним 

джерелом інформації, вони дають правдиве 

уявлення про історію та людей, які творили її 

повсякденним життям. Вивчаючи археологічні 

культури України та світу, необхідно 

керуватися сучасними принципами 

толерантності і співробітництва (D 30). 

вміти: 

– володіти теоретичними і практичними 

основами археології та можливостями 

використання їх у навчальних закладах 

середньої освіти (D18). 

– організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

археологічних джерел (D19). 

– вивчаючи археологію необхідно 

дотримуватися демократичних цінностей: 

потрібно з повагою і розумінням ставитися до 

інших переконань,  враховувати гендерний 

підхід, усвідомлювати рівні можливості 

кожного члена педагогічного і учнівського 

колективів. 

Археологія 



49 

 

патріотичне виховання серед молоді. (С 37). – (D 31) 

Інтегральна компетентність (С 1).  Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і  

прийняття рішень  у практиці викладання історії  

в навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає  

застосування теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально- 

виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі. 

– Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією (С 14). 

– Здатність до розуміння теоретичних і 

практичних засад педагогіки, психології і 

сучасних освітніх технологій (С 15). 

– Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, 

враховувати пізнавальні можливості учнів ін 

(С20). 

– Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати:  

– термінологію та закономірності 

формування психічних пізнавальних процесів 

особистості основними положеннями, 

принципами та категоріями педагогічної 

психології; основними теоріями навчання та 

виховання (D 5); 

– основні досягнення теоретичних та 

експериментальних досліджень визначення 

структури особистості, її особливостей та 

проведення навчально-виховної роботи 

відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти(D 7). 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес 

із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання(D 

12). 

Психологія 
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учнів (С21). 

Інтегральна компетентність (С1).Здатність 

застосовувати набуті теоретичні знання, сформовані 

уміння й навички у майбутній практичній 

педагогічній діяльності; готовність розв’язувати 

складні педагогічні задачі, вирішувати освітні 

проблеми, приймати нестандартні рішення щодо 

змісту, форм, методів і засобів навчання відповідно до 

вимог і положень сучасних законодавча-нормативних 

освітніх документів; творчо використовувати як 

традиційні, так і новітні методики й технології 

організації освітнього процесу у ЗСО та управління 

ним. 

Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей 

сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до оточуючих.  

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й 

автономно, розробляти власну траєкторію 

саморозвитку упродовж навчання в університеті та 

усього життя,  оцінювати прогрес і результати 

навчання. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Знати: 

- найважливіші законодавчо-нормативні освітні 

документи; У результаті вивчення курсу 

студенти повинні знати:  

– Знати термінологію та наукову спадщину 

визначних педагогів минулого й сучасності 

(зарубіжний і вітчизняний контексти) (D5). 

– теоретичні і практичні основи педагогіки 

і психології, особливості організації та 

проведення освітнього процесу відповідно до 

положень нормативно-правової бази 

національної системи освіти(D7). 

–  застосовувати  в освітньому процесі 

ефективні види та методи контролю знань, 

умінь і навичок учнів (D14). 

– засоби і методи забезпечення охорони життя і 

здоров’я учнів в освітньому процесі (D27). 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній 

процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей кожного члена 

учнівського колективу, вибираючи інноваційні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання 

(D12). 

– аналізувати, продукувати та поширювати 

передовий інноваційний досвід, критично 

оцінювати результати власної педагогічної 

діяльності (D21). 

–  володіти необхідними навичками 

Педагогіка 
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Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

(С14). 

Здатність до розуміння теоретичних і практичних 

засад педагогіки, психології і сучасних освітніх 

технологій (С15). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін (С20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (С23). 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері 

освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем. (С29). 

Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати 

передовий педагогічний досвід (С33.). 

Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я 

учнів в освітньо-виховному процесі. (С34). 

Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

забезпечення охорони життя та здоров’я під час 

освітнього  процесу (D27). 

–  організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів навчально-виховного 

процесу, яка базується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях (D 

28). 

– брати участь у груповій роботі, застосовувати 

правильну стратегію діяльності і приймати 

обґрунтовані рішення у складних і часом 

непередбачуваних професійних і життєвих 

ситуаціях, що потребує застосування нових 

підходів і прогнозування, усвідомлення власної 

відповідальності (D 29). 

вдосконалювати з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання протягом життя (D32). 
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призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності 

(С35). 

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов՚язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї, 

вміння диференціювати традиційні та інноваційні 

способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Здатність до розуміння теоретичних і практичних 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

– теоретичні засади використання 

технологічного підходу у професійній освіті 

(D7);  

– концепції, ключові положення та 

проблематику сучасних освітніх 

технологій(D10). 

– знати і застосовувати в освітньому процесі 

ефективні види та методи контролю знань, 

умінь і навичок учнів за допомогою сучасних 

освітніх технологій(D14). 

вміти:  

– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи комплекс 

програмно-технічних засобів, методик та 

організаційних заходів, які дозволяють 

ефективно реалізовувати принципи сучасного 

навчання (D12).; 

Сучасні освітні 

технології 
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засад педагогіки, психології і сучасних освітніх 

технологій (С15). 

  Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін.(С20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні 

освітні технології навчання (С22). 

Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (С23).. 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері 

освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем (С29). 

Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати 

передовий педагогічний досвід (С33). 

Здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов՚язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу (С36). 

– здійснювати планування, організацію та 

реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів 

на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів(D13). 

– аналізувати, продукувати та поширювати 

інноваційний педагогічний досвід, критично 

оцінювати результати власної педагогічної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

діяльності (D21). 

– брати участь у груповій роботі, застосовувати 

вдалу стратегію діяльності і приймати 

продумані рішення у непростих і часом 

непередбачуваних професійних і життєвих 

ситуаціях, що потребує використання нових 

підходів і прогнозування, усвідомлення власної 
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відповідальності. (D29). 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у 

практиці викладання історії і суспільствознавчих 

предметів у навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Комунікативна – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці (С2). 

Здатність до розуміння теоретичних і практичних 

засад педагогіки, психології і сучасних освітніх 

технологій (С15). 

Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

знати зміст навчальних програм та підручників, 

засоби, методи та основні прийоми навчання, способи 

перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання 

їхніх навчальних досягнень, форми позакласної та 

позашкільної роботи ін. (С16). 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

– теоретичні і практичні основи педагогіки і 

психології, особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи 

відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти (D7). 

– теоретичні і практичні основи методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення в ході освітньої діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти (D8). 

вміти: 

– розуміти та розтлумачити вивчений матеріал у 

письмовій і усній формі різного обсягу й 

складності, дотримуючись необхідних правил 

грамотності, і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів для освітнього процесу в 

загальних закладах середньої освіти (D15). 

–  аналізувати, продукувати та поширювати 

інноваційний педагогічний досвід, вимогливо 

оцінювати результати власної педагогічної 

діяльності (D21). 

– здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, історичного краєзнавства та 

музеєзнавства; застосовувати 

Курсова робота з 

психолого-

педагогічних 

дисциплін 
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Здатність здійснювати дослідження із вітчизняної і 

всесвітньої історії, методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів, історичного 

краєзнавства (С32). 

Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати 

передовий педагогічний досвід (С33). 

міждисциплінарний підхід в ході освітнього 

процесу в навчальних закладах середньої освіти 

(D25). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

– особливості організації та проведення 

навчально-виховної роботи відповідно до 

положень нормативно-правової бази 

національної системи освіти (D7). 

– теоретичні і практичні основи методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення в ході освітньої діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти (D8). 

вміти: 

– розуміти та розтлумачити вивчений матеріал у 

письмовій і усній формі різного обсягу й 

складності, дотримуючись необхідних правил 

грамотності, і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів для освітнього процесу в 

загальних закладах середньої освіти (D15). 

–  аналізувати, продукувати та поширювати 

інноваційний педагогічний досвід, вимогливо 

оцінювати результати власної педагогічної 

діяльності (D21). 

здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих 
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предметів, історичного краєзнавства та 

музеєзнавства; застосовувати 

міждисциплінарний підхід в ході освітнього 

процесу в навчальних закладах середньої освіти 

(D25). 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

правильно коментувати, анотувати або редагувати 

плани-конспекти, документи ін.; спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово, вміння 

правильно розмовляти та писати різними 

комунікативними стилями (С2). 

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей 

сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до оточуючих (С6). 

здатність вчитися самостійно й автономно, 

розробляти власну траєкторію саморозвитку 

упродовж навчання в університеті та усього життя,  

оцінювати прогрес і результати навчання (С7). 

здатність генерувати нові ідеї, вміння 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

 знати термінологію, зокрема терміни 

«педагогічна майстерність», «інноваційні 

технології», «професіограма» ін.  (D5); 

 теоретичні і практичні основи методики 

навчання історії і суспільствознавчих предметів, 

орієнтуватися на їх сучасні досягнення; сучасні 

підходи до цілей і структури шкільних курсів 

історії і суспільствознавчих предметів; критерії 

відбору і принципи структурування змісту 

навчальних курсів у загальних закладах 

середньої освіти; закономірності, принципи, 

методи, форми і засоби навчання та виховання 

учнівської молоді; особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти і сучасної 

педагогічної науки, методичні принципи і 

прийоми активізації пізнавальної діяльності 

учнів (D8); 

ключові положення та проблематику сучасних 

освітніх технологій з історії, сучасні 

інтерактивні методи навчання учнів, форми 

Методика 

викладання історії 

і 

суспільствознавчи

х предметів 
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диференціювати традиційні та інноваційні способи 

вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі (С8). 

здатність забезпечувати особисту та групову 

відповідальність під час групової роботи,  вміння 

визначати і наполегливо реалізовувати поставлені 

завдання і взяті обов’язки (С9). 

Фахові (предметні) компетентності:  

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

С14. 

Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

знати зміст навчальних програм та підручників, 

засоби, методи та основні прийоми навчання, способи 

перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання 

їхніх навчальних досягнень, форми позакласної та 

позашкільної роботи та ін. С16. 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. С20.   

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів С21. 

Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні 

організації навчання та специфіку впровадження 

новітніх освітніх технологій в загальноосвітній 

школі (D10); 

вміти: 

 самостійно організовувати освітній процес 

із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання, 

визначати мету, форму, вид, план уроку, етапи 

уроку, їх тривалість, зміст; використовувати 

методи формування навичок самостійної роботи 

й розвиток творчих здібностей і логічного 

мислення учнів; володіти технологіями 

оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів з 

історії і суспільствознавчих предметів, вести 

педагогічне спостереження; формувати загальні 

і предметні компетентності в учнів; способи 

мотивації навчання і прагнення до успіху, вміти 

критично аналізувати зміст підручників, 

визначати їх якість, готувати методичний 

матеріал (D12); 

 Планувати та організовувати сучасні 

інноваційних технологій навчання історії і 

суспільствознавчих предметів на основі 

особистісно-орієнтованого та компетентнісного 

підходів (D13); 

застосовувати в освітньому процесі 

ефективні види та методи контролю знань, 

умінь і навичок учнів з історії, «Правознавства» 

і «Громадянської освіти» (D14); 
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освітні технології навчання, зокрема технології 

Шаталова, Баханова ін. С22. 

Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів С23. 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів С24. 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері 

освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку С29. 

Здатність проводити музейну, народознавчу роботу 

С31. 

Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності 

С35. 

Здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов՚язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу С36. 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді С37. 

грамотно писати плани-конспекти, 

методичний матеріал, а також спілкуватися, 

вести дискусії ін. (D15); 

виховувати правову свідомість і культуру 

(D23); 

пояснювати та аналізувати освітні 

проблеми, пропонувати способи їх розв’язання,  

розуміти проблеми впровадження інтегрованого 

курсу історії (D24); 

використовувати музейний і 

народознавчий матеріал для позаурочних 

заходів (D26); 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях 

(D28); 

діяти у груповій роботі, застосовувати 

оптимальну стратегію діяльності і приймати 

обґрунтовані рішення у складних і 

непередбачуваних професійних ситуаціях, що 

потребує застосування нових підходів і 

прогнозування, усвідомлення власної 

відповідальності(D29); 

 діяти на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, усвідомлювати 

рівні можливості  кожного члена суспільства та 

педагогічного й учнівського колективів (D31); 

 вдосконалювати з високим рівнем 
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автономності здобуті під час навчання 

компетентності, усвідомлювати призначення 

професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, а також потреби 

систематично підвищувати професійну 

майстерність через навчання протягом навчання 

в університеті і життя (D 32). 

(С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі.  

(С2) – здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні: 

знати: 

- володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної 

історії з метою перенесення їх у площину 

навчального предмета «Історія України» 

(D1). 

- історичні факти, події, явища, персоналії, 

історичні закономірності розвитку 

українського суспільства від найдавніших 

часів до середини          ХІV ст. (D5); 

- тенденції політичного, економічного, 

соціального та етнокультурного розвитку 

людського суспільства на теренах України в 

давню і середньовічну добу (D5);  

- поняття і терміни, що характеризують 

цілісність історичного процесу минулого 

України періоду давньої і середньовічної 

доби (D5); 

- основні першоджерела та історичні праці, що 

висвітлюють історію України давньої і 

середньовічної доби (D5). 

вміти: 

Давня і 

середньовічна 

історія України 
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наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. (С10) 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях(С17).  

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів(С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

–  характеризувати видатні історичні постаті, 

зокрема князів Аскольда і Діра, Олега, Ігоря, 

Володимира Великого, Ярослава Мудрого, 

Володимира Мономаха, короля Данила 

Романовича, Нестора-літописця, Антонія 

Печерського та ін. і  розуміти роль та місце 

людини в історичному процесі (D 6).  

–  аналізувати, синтезувати порівнювати 

необхідну історичну інформацію  і розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки, які мали вплив 

на процеси, явища і тенденції з  давньої та 

середньовічної історії України (D 11).  

– використовувати вивчений матеріал у 

письмовій та усній формі різного обсягу й 

складності, дотримуючись необхідних 

правил грамотності і вимог до написання 

наукових та навчальних текстів, які потрібні 

для освітнього процесу в навчальних 

закладах середньої освіти  (D15). 

–  самостійно висловлювати власні судження 

щодо суспільно-політичних  явищ, процесів і 

тенденцій в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (D 22).  

– брати участь у командній роботі, 

застосовувати оптимальну стратегію 

діяльності і приймати обґрунтовані рішення у 

складних і часом непередбачуваних 

професійних і життєвих ситуаціях, що 

потребує застосування нових підходів і 
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прогнозування, усвідомлення власної 

відповідальності(D29). 

 

(С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

(С2) – здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні: 

знати: 

- володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної 

історії з метою перенесення їх у площину 

навчального предмета «Історія України» 

(D1). 

- історичні факти, події, явища, персоналії, 

історичні закономірності розвитку 

українського суспільства пізнього 

середньовіччя (XІV – сер. XVII ст.) (D5); 

- тенденції політичного, економічного, 

соціального та етнокультурного розвитку 

людського суспільства на теренах України в 

добу пізнього середньовіччя (XІV – сер. XVII 

ст.) (D5);  

- поняття і терміни, що характеризують 

цілісність історичного процесу минулого 

України періоду пізнього середньовіччя (XІV 

– сер. XVII ст.) (D5); 

- основні першоджерела та історичні праці, що 

висвітлюють історію України пізнього 

середньовіччя (XІV – сер. XVII ст.) (D5). 

вміти: 

– характеризувати видатні історичні постаті, 

зокрема К.Острозького, Д.Вишневецького,  

К. Косинського, С.Наливайка, І. Сулиму, П. 

Історія України 

пізнього 

середньовіччя (XІV 

– сер. XVII ст.) 
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необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. (С10) 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях(С17).  

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів(С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп(С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості(С28). 

Могилу, П.Сагайдачного та ін.; розуміти роль 

і місце людини в історичному процесі (D6); 

– аналізувати, генерувати, порівнювати 

історичну інформацію, джерельну базу та 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

(D11). 

–  розуміти та розтлумачити вивчений матеріал 

у письмовій та текстовій формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових 

та навчальних текстів для освітнього процесу 

в закладах середньої освіти (D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в розвитку людського 

суспільства на теренах України в добу 

пізнього середньовіччя (XІV – сер. XVII ст.), 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

(С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні: 

знати: 

- володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної 

історії з метою перенесення їх у площину 

навчального предмета «Історія України» 

(D1). 

- історичні факти, події, явища, персоналії, 

Історія України 

ранньомодерної 

доби (сер. XVII – 

XVIII ст.) 
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педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

(С2) – здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. (С10) 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях(С17).  

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

історичні закономірності розвитку 

українського суспільства раннього модерного 

часу (сер. XVII-XVIII ст.) (D5); 

- тенденції політичного, економічного, 

соціального та етнокультурного розвитку 

людського суспільства на теренах України 

раннього модерного часу (сер. XVII-XVIII 

ст.) (D5);  

- поняття і терміни, що характеризують 

цілісність історичного процесу минулого 

України періоду раннього модерного часу 

(сер. XVII-XVIII ст.) (D5); 

- основні першоджерела та історичні праці, що 

висвітлюють історію України раннього 

модерного часу (сер. XVII-XVIII ст.) (D5). 

вміти: 

–  характеризувати видатні історичні постаті, 

зокрема Б. Хмельницького, І.Виговського, І. 

Самойловича, І.Мазепу, П. Орлика, І. 

Скоропадського, К.Розумовського ін. та  

розуміти роль і місце людини в історичному 

процесі розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6). 

– аналізувати, продукувати та порівнювати 

важливу історичну  інформацію, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

які впливали на суспільно-політичні явища, 

події, процеси тенденції з історії України 

ранньомодерної доби (D11). 

– розуміти та інтерпретувати вивчений 
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інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів(С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп(С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С 28). 

матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових 

та навчальних текстів (D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в розвитку людського 

суспільства на теренах України раннього 

модерного часу (сер. XVII-XVIII ст.), 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

 

(С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

(С2) – здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні: 

знати: 

- володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної 

історії з метою перенесення їх у площину 

навчального предмета «Історія України» 

(D1). 

- історичні факти, події, явища, персоналії, 

історичні закономірності розвитку 

українського суспільства ХІХ – на початку 

ХХ ст. (D5); 

- тенденції політичного, економічного, 

соціального та етнокультурного розвитку 

людського суспільства на теренах України 

ХІХ – на початку ХХ ст. (D5);  

- поняття і терміни, що характеризують 

цілісність історичного процесу минулого 

України періоду ХІХ – на початку ХХ ст. 

(D5); 

Історія України 

ХІХ – поч. ХХ ст. 
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абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. (С10) 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях(С17).  

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів(С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп(С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості 

- основні першоджерела та історичні праці, що 

висвітлюють історію України ХІХ – на 

початку ХХ ст. (D5). 

вміти: 

– характеризувати видатні  історичні постаті, 

зокрема М. Шашкевича, Я.Головацького, 

І.Вагилевича, Т.Шевченка, М.Костомарова, 

П. Куліша, М. Драгоманова, В. Антоновича, 

М. Міхновського, М. Грушевського та ін.; 

розуміти роль і місце людини в історичному 

процесі (D6). 

– вміти аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки (D11). 

– Розуміти та розтлумачувати вивчений 

матеріал у письмовій та усній формі різного 

обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових 

та навчальних текстів (D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в розвитку людського 

суспільства на теренах України ХІХ – на 

початку ХХ ст., дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості 

(D 22). 
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(С 28). 

Загальні  

Інтегральна компетентність – виробити на основі 

засвоєних знань, умінь і навичок із дисципліни 

«Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.» здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (С1). 

здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

користуватися вербальними і невербальними 

засобами передачі історичної інформації (усна 

відповідь, реферат, есе, доповідь на науково-звітній 

конференції ін.) (С2). 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, що відображається у вмінні складати 

таблиці, логічні схеми, робити аргументовані 

висновки  (С5). 

здатність забезпечувати особисту та групову 

відповідальність за під час групової роботи, вміння 

визначати і наполегливо реалізовувати поставлені 

завдання і взяті обов’язки (С9). 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність чітко і логічно відтворювати базові 

історичні знання з новітньої історії України ІІ-ої пол. 

ХХ ст. – початку ХХІ ст., оцінювати нові відомості, 

факти, події та інтерпретації в контесті формування 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

–   політичні, соціокультурні, економічні 

процеси історичного розвитку українського 

народу в даний період, вплив 

зовнішньополітичних чинників на результати 

українського державотворення; основні 

тенденції і закономірності історичного поступу 

України в 1939-2019 рр. (D1); 

–термінологію і наукову періодизацію з курсу 

(«дисиденство», «еволюційний тоталітаризм», 

«неосталінізм», «непотизм» ін.) (D5); 

–  діяльність історичних осіб,  розуміти їх роль і 

місце в національно-визвольному русі 2-ої ХХ – 

поч. ХХІ ст., революцій періоду незалежності, 

Героїв Небесної Сотні, героїв АТО ін. (D6). 

вміти: 
– чітко і логічно відтворювати базові історичні 

знання з новітньої історії України 2-ої пол. ХХ 

ст. – початку ХХІ ст., оцінювати нові відомості, 

факти, події та інтерпретації в контесті 

формування цілісної історичної картини 

України (D1); 

– правильно коментувати, анотувати або 

редагувати тексти і документи; спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово, 

вміння правильно розмовляти та писати різними 

комунікативними стилями, а саме неофіційним, 

Історія України 

першої пол. ХХ ст. 

Історія України 

другої пол. ХХ – 

поч. ХХІ ст. 
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цілісної історичної картини України, необхідних для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти (С10). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

матеріал з історії України, формувати й науково 

аргументувати власну позицію,вміти її презентувати,  

брати активну участь у дискусіях, поважаючи думку 

інших (С11). 

Здатність володіти термінологією і науковою 

періодизацією  з історії України ІІ-ої пол. ХХ ст.– 

початку ХХІ ст. (С14). 

Розуміти і застосовувати внутрі і міжпредметні 

зв՚язки, мати синтетичне мислення (С12). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати, 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях (С17).  

Вербально і невербально презентувати вивчений 

навчальний матеріал, дотримуючись грамотності 

(С24), 
Здатність порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей (зокрема, діячів УПА, 

дисидентів, героїв Небесної Сотні і АТО ін.) (С25). 

Здатність до усвідомлення призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, важливості збагачення професійних 

якостей відповідно до нових суспільно-політичних 

реалій (розсекречення архівів); усвідомлення 

необхідності подальшого навчання (С21). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

офіційним та науковим (D15); 

– розбивати історичну інформацію на 

компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки в 

логіці міркувань, виявляти помилки, 

фальсифікації та стереотипи; а також вміти 

складати таблиці, схеми, графіки; синтезувати 

історичну інформацію, щоб одержати ціле з 

новою системною властивістю, користуючись 

стуктурно-логічними схемами; орієнтуватися в 

історичному часі і просторі, розглядати 

суспільні явища в розвитку та в конкретно-

історичних умовах певного часу, співвідносити 

історичні події, явища в історії Україні і 

всесвітній історії, використовувати 

міждисциплінарний підхід (D11); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом 

(D5); 

– порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб, соціальних груп 

(D6); 

– оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні 2-ої пол. ХХ – поч. ХХ ст., 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості,  будувати 

переконливу аргументацію (D22); 
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тенденції в Україні, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості. Зокрема, 

на основі вивченого матеріалу з історії національно-

визвольного руху у ІІ-ої пол. ХХ ст., «Революції на 

граніті, «Помаранчевої революції», «Революції 

гідності», ін.); на основі усвідомлення історії України 

ІІ-ої пол. ХХ ст. – початку ХХІ ст. формувати високу 

історичну й громадянську свідомість, національну 

гідність, політичну культуру  та історичну 

національну пам՚ять (С28). 

Здатність на основі вивчення історії української 

культури формувати почуття толерантності, 

співробітництва поваги і взаєморозуміння, вміння 

бачити внесок інших національностей в історичну 

скарбницю України  (С24). 

– брати участь у груповій роботі, розвивати 

соціальні навички, застосовувати оптимальну 

стратегію діяльності і приймати обґрунтовані 

рішення, усвідомлювати власну 

відповідальність і поважати думку інших (D29); 

– знати українську культуру, бачити внесок 

інших національностей у її розвиток поважати 

різноманіття та мультикультурність світу і 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва (D30). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із курсу «Спеціальні історичні 

дисципліни» здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов (С1). 

  Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації (С12). 

  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– основні концепції сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснювати 

джерелознавчий та історіографічний аналіз 

зібраної інформації, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості(D3); 

– термінологію палеографії, епіграфіки, 

філігранології, кодикології, дипломатики, 

неографії, історичної хронології, історичної 

метрології, генеалогії, ономастики та їх 

наукову періодизацію (D5). 

вміти: 

– володіти теоретичними і практичними 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни 
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(С14). 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру (С26). 

Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і 

навички із археології, загальної етнології, спеціальних 

історичних дисциплін у навчально-виховному процесі 

(С27). 

основами спеціальних історичних 

дисциплін та можливостями використання 

їх у навчальних закладах середньої освіти 

(D18); 

– організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел або інформації 

методичного характеру опираючись на 

базові історичні знання із спеціальних 

історичних дисциплін (D19). 

 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Історичне 

краєзнавство, музеєзнавство» здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов (С1). 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння 

працювати з матеріалом суміжних  гуманітарних наук 

під час вирішення навчальних і наукових завдань, 

мати синтетичне мислення (С18). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– знати і застосовувати основи та 

інструментарій історичного краєзнавства і 

музеєзнавства, що формують фахову 

професійність (D9); 

– культурну спадщину українського народу в 

контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва, а також проводити діяльність, 

спрямовану на збереження і використання 

історико-культурної спадщини в навчальних і 

просвітницьких цілях (D30). 

вміти: 

– характеризувати видатних історичних діячів 

різних періодів, розуміти роль, місце та 

значення людини в історичному процесі(D6); 

Історичне 

краєзнавство, 

музеєзнавство 
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історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і 

навички із археології, загальної етнології, спеціальних 

історичних дисциплін у навчально-виховному процесі 

(С27). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

Здатність проводити музейну, пам’ятко-охоронну, 

народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу (С31). 

Здатність здійснювати дослідження із вітчизняної і 

всесвітньої історії, методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів, історичного 

краєзнавства (С32). 

– володіти теоретичними і практичними 

основами історичного краєзнавства для 

розв’язання конкретних задач у професійній 

діяльності учителя історії і суспільствознавчих 

предметів, зокрема, володіти методикою 

проведення різних форм організації шкільної та 

позашкільної краєзнавчої роботи, 

використовувати методи формування навичок 

самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення учнів (D18); 

– здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історичного краєзнавства 

та музеєзнавства; застосовувати 

міждисциплінарний підхід (D25); 

організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, 

народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу, 

спрямовану на збереження і використання 

історико-культурної спадщини з навчальною, 

науковою і просвітницькою метою (D26). 

Інтегральна компетентність – на основі 

засвоєних знань, умінь і навичок із дисципліни 

«Історія країн Західної Європи і Америки XVІ – поч. 

ХІХ ст» здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів історичної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (С1). 

Комунікативна  – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової 

історії країн Західної Європи і Америки XVІ – 

поч. ХІХ ст., необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2); 

– термінологію та наукову періодизацію історії 

країн Західної Європи і Америки XVІ – поч. 

ХІХ ст. (D5) 

вміти: 
– характеризувати історичні постаті країн 

Історія країн 

Західної Європи і 

Америки (XVІ – 

поч. XIX ст.) 
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державною мовою; користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації (усна відповідь, реферат, есе, доповідь на 

науково-звітній конференції ін.) (С2). 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу(С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях(С17).  

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів(С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

Західної Європи і Америки XVІ – поч. ХІХ ст., 

розуміти роль і місце людини в історичному 

процесі (D6); 

– Аналізувати, синтезувати, порівнювати 

необхідну історичну інформацію, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з 

історії країн Західної Європи і Америки XVI-

поч. XIX ст. (D11). 

– розуміти та розтлумачувати вивчений 

матеріал у письмові та усній формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись правил 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів (D15); 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в країнах Західної Європи і 

Америки XVІ – поч. ХІХ ст., дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (D22). 



72 

 

історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

Результати навчання (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

Здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці (С2). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу історичної інформації з курсу (С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси із нової історії країн Західної 

Європи і Північної Америки у контексті формування 

цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо нової історії країн Західної Європи і Північної 

Америки (С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

• найважливіші факти, події та процеси з 

історії Західної Європи та Північної Америки 

ХІХ – початку ХХ ст. (D2); 

•             періодизацію всесвітньої історії ХІХ – 

початку ХХ ст. (D5); 

• наукову термінологію, зокрема «весна 

народів», «рісорджименто», «аболіціонізм» та 

ін. (D5); 

вміти: 

 здійснювати характеристику ключових 

історичних постатей нової історії Західної 

Європи і Північної Америки, зокрема 

Наполеона Бонапарта, О. фон Бісмарка, Дж. 

Гарібальді, А. Лінкольна та ін. (D6); 

  аналізувати, синтезувати та порівнювати 

історичну інформацію із  нової історії Західної 

Європи та Північної Америки (D11); 

 розуміти вивчений матеріал з курсу та 

інтерпретувати його у вербальній і невербальній 

формах, дотримуючись при цьому грамотності, 

вимог до написання наукових текстів (D15); 

 самостійно аналізувати явища суспільно-

політичного  життя у країнах Західної Європи та 

Північної Америки протягом ХІХ – початку ХХ 

Історія країн 
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історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем нової 

історії країн Західної Європи і Північної Америки, 

брати активну участь у дискусіях (С17). 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації з курсу, дотримуючись грамотності і 

вимог до написання наукових текстів (С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей нової 

історії країн Західної Європи і Північної Америки із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Західної Європи та Північної 

Америки ХІХ – початку ХХ ст., дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості 

(С28). 

ст. (D22). 

Результати навчання (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

• найважливіші факти, події та процеси з 

історії Західної Європи та Північної Америки 

ХХ – початку ХХІ ст. (D2); 

•             періодизацію всесвітньої історії ХХ – 

початку ХХІ ст. (D5); 

• наукову термінологію, зокрема «Новий 

курс», «Голокост», «холодна війна» та ін. (D5); 

Історія країн 
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(базовій) середній школі (С1). 

Здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці (С2). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу історичної інформації (С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси з новітньої історії країн 

Західної Європи і Північної Америки у контексті 

формування цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо новітньої історії країн Західної Європи і 

Північної Америки (С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем новітньої 

історії країн Західної Європи і Північної Америки, 

брати активну участь у дискусіях (С17). 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації з курсу, дотримуючись грамотності і 

вимог до написання наукових текстів (С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей новітньої 

історії країн Західної Європи і Північної Америки із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

вміти: 

 здійснювати характеристику ключових 

історичних постатей новітньої історії Західної 

Європи і Північної Америки, зокрема Ф. Д. 

Рузвельта, В Черчілля, Ш. де Голля, А. Гітлера, 

Б. Муссоліні, Ф. Франко, М. Тетчер, Дж. 

Кеннеді, Р. Рейгана, К. Аденауера та ін. (D6); 

 реалізовувати аналіз, синтез та порівняння 

історичної інформації з новітньої історії 

Західної Європи та Північної Америки (D11); 

   розуміти вивчений матеріал з курсу 

Історії країн Західної Європи і Америки ХХ- 

поч. ХХІ ст. та інтерпретувати його у письмовій 

та усній формах, дотримуючись при цьому 

грамотності, об’єктивності вимог до написання 

наукових текстів (D15); 

 самостійно аналізувати явища суспільно-

політичного  життя у країнах Західної Європи та 

Північної Америки протягом ХХ – початку ХХІ 

ст. (D22). 



75 

 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Західної Європи та Північної 

Америки ХХ – початку ХХІ ст., дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості 

(С28). 

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

Здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці (С2). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу історичної інформації із навчального курсу 

(С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси з нової та новітньої історії 

країн Азії і Африки у контексті формування цілісної 

історичної картини світу (С11). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

• найважливіші факти, події та процеси із 

нової та новітньої історії країн Азії і Африки 

(D2); 

•             періодизацію всесвітньої історії XVI – 

початку ХХІ ст. (D 5); 

• наукову термінологію, зокрема 

«сьогунат», «богдихан», «танзимат», «диван», 

«буддизм», «колоніалізм» та ін. (D 5); 

вміти: 

 здійснювати характеристику ключових 

історичних постатей нової та новітньої історії 

Азії і Африки, зокрема Мао Цзедуна, Ден 

Сяопіна, Муцухіто, Хірохіто, Діпонегоро, Хо 

Ши Міна, Хомейні, Мустафи Кемаля Ататюрка, 

Махатми Ганді, Джавахарлала Неру, Індіри 

Ганді, Гамаля Абделя Насера, Муаммара 

Каддафі, Саддама Хусейна та ін. (D 6); 

 реалізовувати аналіз, синтез та порівняння 

історичної інформації із нової та новітньої 

історії країн Азії і Африки (D11); 

Історія країн Азії і 

Африки в нові і 

новітні часи 
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Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо нової і новітньої історії країн Азії і Африки 

(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем нової і 

новітньої історії країн Азії і Африки, брати активну 

участь у дискусіях (С17). 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації з курсу, дотримуючись грамотності і 

вимог до написання наукових текстів (С24). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей нової і 

новітньої історії країн Азії і Африки із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Азії і Африки XVI – початку ХХІ 

ст., дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С 28). 

 розуміти та використовувати навчальний 

матеріал в освітній діяльності, у професійній 

комунікації  та текстовій формі з курсу Історія 

країн Азії і Африки в нові і новітні часи  різного 

обсягу й складності (D 15); 

 самостійно аналізувати явища суспільно-

політичного життя у країнах Азії і Африки 

протягом XVI – початку ХХІ ст. (D 22). 

На основі засвоєних знань, умінь і навичок із 

дисципліни «Джерелознавство і архівознавство» 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

знати : 

–  - основні типи  історичних джерел та їх 

місцезнаходження D 3 ; 

– - основні публікації джерел та їх 

місцезнаходження D 3; 

Джерелознавство і 

архівознавство 
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передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. (С1). 

Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій джерелознавства та архівознавства, 

здійснення кваліфікованого джерелознавчого аналізу 

зібраної інформації (С12). 

Здатність володіти термінологією, категоріально-

понятійним апаратом із дисципліни (С14). 

Здатність організовувати комплексний пошук джерел 

у архівах, бібліотеках та ін., їх об’єктивний аналіз та 

інтерпретацію (С26). 

– - класифікацію історичних джерел D 3; 

– - термінологію навчальної дисципліни D 5; 

– - методологічні та методичні принципи 

джерелознавства і архівознавства D 3; 

– - основні стадії роботи дослідника над 

джерелом D 3; 

     - методику й основні етапи опрацювання та 

використання джерел у наукових дослідженнях і 

педагогічній практиці D 19. 

вміти  

- відтворювати знання з джерел з історіі 

України, необхідними для професійної 

підготовки вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів D 3; 

- давати самостійний критичний та 

аргументований аналіз джерельних 

(документальних) матеріалів D 19; 

- синтезувати джерельну історичну інформацію, 

користуючись стуктурно-логічними схемами D 

19;  

- володіти категоріально-понятійним апаратом 

D 5; 

- організовувати комплексний пошук та 

інтерпретацію історичних джерел D 19; 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Теорія і 

методика наукового дослідження» здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  
- принципи дослідження в науці загалом та 

історії зокрема (D3);  

- характеристики основних методів наукового 

Теорія і методика 

наукових 

досліджень 
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передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. (С1).  

Наявність системи знань ключових теорій та 

концепцій сучасної історіографії та джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації в контексті її 

використання під час проведення наукових 

досліджень (С12) 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом із теорії і методики наукового дослідження 

(С14). 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

об’єктивний аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел з метою їх використання під час наукових 

досліджень (С26). 

Здатність здійснювати наукові дослідження з історії, 

методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів (С32). 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять (С37). 

пізнання, понятійний апарат (основні поняття, 

терміни, загальні аспекти науки) (D3, D5);  

- методику підготовки та правильність 

оформлення науково-дослідної роботи;  

- принципи, етапи підготовки і проведення 

наукових досліджень (D3). 

вміти: 

- дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності і неупередженості (D3); 

- організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію 

джерел дослідження (D19); 

- проводити наукові дослідження в галузі 

історії, методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів (D25); 

- здійснювати діяльність на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів, з повагою ставитися до 

інших наукових поглядів (D31). 

2.1.2. Практична підготовка 

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

У результаті написання курсової роботи студент 

повинен знати: 

– факти, події та процеси вітчизняної історії, 

необхідні для роботи в школі (D1); 

– найважливіші факти, події та процеси 

світової історії, потрібні для роботи в 

Курсова робота 
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комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

Комунікативна (С2) – правильно коментувати, 

анотувати або редагувати плани-конспекти, 

документи ін.; спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово, вміння правильно розмовляти та 

писати різними комунікативними стилями, а саме 

неофіційним, офіційним. 

Компетентності в природничих науках і технологіях 

(С5) – здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу. 

С12.  Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

матеріал курсової роботи, аналізувати і 

систематизувати, порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну участь 

у дискусіях. 

С24. Здатність користуватися вербальними і 

навчальних закладах середньої освіти (D2); 

– основні концепції сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснювати джерелознавчий 

та історіографічний аналіз зібраної інформації 

(D3); 

– термінологію та наукову періодизацію 

фахових дисциплін (D5). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен вміти: 

- характеризувати історичні постаті, розуміти 

роль і місце людини в історичному процесі (D6); 

- аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію з тематики курсової 

роботи, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки (D11); 

- розуміти та інтерпретувати матеріал курсової 

роботи у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів (D15); 

- організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел з тематики курсової роботи 

(D19); 

- здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історії, історичного 

краєзнавства (D25). 
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невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових текстів. 

С26. Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел, які потрібні для написання курсової роботи. 

С32. Здатність здійснювати дослідження в рамках 

курсової роботи із вітчизняної і всесвітньої історії,  

методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, історичного краєзнавства. 

Інтегральна компетентність (С 1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань 

і прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Комунікативна (С 2) – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С 5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

Результати навчання: 

Володіти ґрунтовними знаннями з метою 

перенесення їх у площину  наукового семінару 

(D1). 

Знати найважливіші факти, параметри 

володіти потрібними навичками, необхідними 

для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти (D 2). 

Знати основні концепції сучасної 

історіографії, здійснювати відповідний 

критичний аналіз зібраної інформації, 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D 3). 

Знати термінологію, володіти необхідним  

категоріально-понятійним апаратом 

дисципліни (D 5). 

Розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі, визначати людський 

фактор як  ключовий при підготовці науково-

дослідних робіт (D 6). 

Підготовка 

дипломної роботи 
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абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності 

 С 10. Наявність системи знань із наукового семінара, 

володіння глосарієм наукових термінів, науковою 

організацією праці необхідних для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти. 

С 11. Здатність системно відтворювати знання, 

володіти фактами, категоріально-понятійним 

апаратом у контексті формування цілісної уяви про 

наукову організацію праці. 

С 12. Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, здійснення аналізу 

зібраної інформації. 

С 14. Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, глосарієм. 

С 17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях. 

С 24. Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів. 

С 25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп. 

С 26. Здатність організовувати комплексний пошук, 

Вміти аналізувати, синтезувати, 

порівнювати історичну інформацію (D 11). 

Розуміти та інтерпретувати вивчений 

матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів (D 15). 

Організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  або інформації 

методичного характеру (D 19). 

Здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, історичного краєзнавства; 

застосовувати міждисциплінарний підхід (D 25). 
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неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру 

С 32. Здатність здійснювати дослідження із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

історичного краєзнавства. 

Інтегральна компетентність (С1). Знайомитися із  

практичними проблемами в освітній сфері, 

здійснювати спостереження за діяльністю учителів 

історії і суспільствознавчих предметів у навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі. 

– здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською мовою; здатність 

реагувати мовними засобами на практиці  (С2). 

Фахові (предметні) компетентності:  

 Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом  (С14).  

 Здатність до розуміння особливостей організації та 

проведення навчально-виховної роботи відповідно до 

положень нормативно-правової бази національної 

системи освіти, загальну структуру навчального 

закладу в цілому; функціональні обов’язки окремих 

посадових осіб, зокрема вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів;етапи уроку, форми, 

засоби і методи навчання; навчальну документацію 

вчителя  історії  (С15). 

 Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

Знати: 

 особливості організації та проведення 

навчально-виховної роботи відповідно до 

положень нормативно-правової бази 

національної системи освіти, загальну 

структуру навчального закладу в цілому; 

функціональні обов’язки окремих посадових 

осіб, зокрема вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів;етапи уроку, 

форми, засоби і методи навчання; навчальну 

документацію вчителя  історії  (D7); 

 характеристику поняття «педагогічна 

майстерність» (D5). 

Вміти:  

 аналізувати уроки, проведені учителем через 

призму врахування вікових та індивідуальних 

особливостей учнів (D12); 

 розуміти та інтерпретувати вивчений 

матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів, зокрема вести щоденник 

спостережень (D 15); 

 використовувати знання, уміння і навички із 

дисципліни «Вступ до спеціальності» для 

Навчальна 

практика в 

закладах освіти 

(ознайомлююча) 
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дисципліни «Вступ до спеціальності» для ведення 

спостереження за діяльністю учителя (С19). 

 Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

 Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у 

сфері освіти (С29). 

 здатність проводити туристично-краєзнавчу роботу 

(С31). 

Здатність аналізувати педагогічний досвід на основі 

спостереження (С33). 

ведення спостереження за діяльністю учителя 

(D 17); 

 аналізувати передовий педагогічний досвід 

на основі спостереження (D 21); 

 оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні 

проблеми (D 24); 

 Організовувати туристично-краєзнавчу 

роботу (D 26). 

Здатність організовувати навчально-виховний процес, 

що потребує інтеграції знань і прийняття рішень у 

практиці викладання історії і суспільствознавчих 

предметів у навчальних закладах середньої освіти, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність грамотно писати плани-конспекти, 

спілкуватися українською мовою з учнями і 

педагогами (С2). 

Здатність до впевненого, а водночас критичного 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) для  пошуку, обробки, аналізу, 

верифікації інформації з різноманітних джерел; 

сформованість навичок роботи з нормативними 

освітніми документами, першоджерелами, 

підручниками і навчальними посібниками (С4).  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

Під час виробничої цільової педагогічної 

практики в школі студенти повинні знати: 

– вітчизняну і світову історію з метою 

перенесення їх у площину  навчальних 

предметів (D 1,2); 

–матеріал з правознавства і політології, 

необхідні для вчителя суспільствознавчих 

предметів(D 4); 

– сутнісні характеристики понять «педагогічна 

майстерність» і «педагогічна техніка» ін. 

термінологію(D5); 

– найважливіші законодавчо-нормативні освітні 

документи, теоретичні і практичні основи 

педагогіки і психології, тенденції розвитку 

сучасної освіти, провідні концепції виховання і 

навчання, вікові та індивідуальні особливості 

розвитку особистості,  норми і критерії 

оцінювання знань учнів; методичні принципи і 

Виробнича цільова 

педагогічна 

практика в школі 
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синтезу (С5). 

Здатність до міжособистісної взаємодії на основі 

етичних міркувань (мотивів), вміння працювати в 

педагогічному колективі й ефективно співпрацювати 

з учасниками навчального процесу; здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію в 

загальноосвітньому процесі; уміння попереджати і 

розв’язувати конфлікти, досягати компромісів;  діяти 

громадсько і соціально відповідально і свідомо та з 

почуттям поваги до оточуючих (С6).  

Здатність вчитися самостійно й автономно, 

розробляти власну траєкторію практичної діяльності,  

оцінювати прогрес і результати власної педагогічної 

діяльності (С7); 

здатність генерувати нові освітні ідеї, вміння 

диференціювати традиційні та інноваційні способи 

вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі (С8).  

Здатність забезпечувати особисту та групову 

відповідальність за дотримання виконавської 

дисципліни в умовах освітнього процесу,  вміння 

наполегливо реалізовувати поставлені керівниками-

методистами завдання і взяті обов’язки(С9). 

Фахові (предметні) компетентності:  

 Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С10). 

 Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

прийоми активізації пізнавальної діяльності 

учнів; методи формування навичок самостійної 

роботи й розвиток творчих здібностей і 

логічного мислення учнів (D 7); 

– теоретичні і практичні основи методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, шляхи вдосконалення майстерності 

вчителя й способи самовдосконалення (D 8); 

– знати і використовувати основи та 

інструментарій суміжних гуманітарних наук з 

метою глибокого розуміння соціально-

політичних і соціально-культурних процесів 

сучасного світу (D 9); 

– сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі (D 10);  

– культурну спадщину українського народу в 

контексті світової культури (D 30). 

Під час практики студенти мають вміти: 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки з метою підготовки 

якісних панів-конспектів (D 11); 

– характеризувати історичні постаті різних епох, 

розуміти роль і місце людини в історичному 

процесі (D 6); 

– проектувати і здійснювати освітній процес з 

урахуванням сучасної соціокультурної ситуації; 

передбачати нові освітні потреби і запити; 
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світу(С11). 

 Здатність володіти базовими правовими та 

економічними знаннями, вміти застосовувати їх у 

навчальній та професійній діяльності на уроках 

«Правознавства» і «Громадянської освіти» (С13). 

 Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією, 

необхідні для вчительської діяльності (С14). 

 Здатність до розуміння теоретичних і 

практичних засад педагогіки, психології і сучасних 

освітніх технологій (С15). 

 Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

знати зміст навчальних програм та підручників, 

засоби, методи та основні прийоми навчання, способи 

перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання 

їхніх навчальних досягнень, форми позакласної та 

позашкільної роботи та ін. (С16). 

 Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях (С17). 

 Здатність до міждисциплінарної взаємодії й 

уміння працювати з матеріалом суміжних  

гуманітарних наук під час вирішення навчальних і 

наукових завдань, мати синтетичне мислення і 

формувати його в обдарованої молоді (С18). 

 Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної і професійної 

підготовки у практичній діяльності – у викладанні 

– самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби навчання; застосовувати основні методи 

об‘єктивної діагностики знань учнів з предмету, 

вносити корективи в процес навчання з 

урахуванням даних діагностики (D 12); 

– складати плани-конспекти окремих уроків та 

серії уроків за темою з урахуванням різних умов 

навчання і рівня підготовки учнів; визначати 

цілі та завдання кожного уроку з урахуванням 

етапу навчання (D 12);  

– складати план і сценарій позакласного заходу і 

виховного заходу (D 12); 

– формувати і розвивати інтелектуальну й 

емоційну сферу особистості учня, його 

пізнавальні інтереси; вирішувати завдання 

морального, культурного, естетичного, 

гуманістичного виховання учнів; розвивати 

інтереси учнів і мотивацію навчання (D 12); 

– планувати і застосовувати сучасні інноваційні 

технології навчання історії і суспільствознавчих 

предметів на основі особистісно-орієнтованого 

та компетентнісного підходів, формувати в 

учнів загальні і предметну компетентність (D 

13); 

– застосовувати в освітньому процесі ефективні 

види та методи контролю знань, умінь і навичок 

учнів, визначати об’єкти контролю діяльності 
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історії і суспільствознавчих предметів, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-

методичного забезпечення дисциплін (роздаткового 

матеріалу ін.) (С19). 

 Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. (С20). 

 Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес в умовах закладу загальної 

середньої освіти, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

 Здатність застосовувати інтерактивні методи і 

сучасні освітні технології навчання історії і 

суспільствознавчих предметів (С22). 

 Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, 

складати різнорівневі завдання, тести ін. (С23). 

 Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності (С24). 

 Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

учнів і добирати відповідні їм методичні 

прийоми, в тому числі тестові завдання; 

виправляти помилки учнів, розуміти їх характер 

та використовувати спосіб виправлення 

(перепитування, зорова вербальна та схематична 

наочність тощо) (D 14); 

– викладати матеріал у вербальній і 

невербальній формах різного обсягу й 

складності, дотримуючись грамотності; 

забезпечувати мовленнєву діяльність учнів на 

уроках (D 15); 

– використовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів (D 17); 

– з метою якісної підготовки до уроків 

організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз інформації методичного 

характеру, зокрема із використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій (D 

19); 

– використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси і вміти впроваджувати ІКТ 

в освітній процес, зокрема, через презентації (D 

20); 

– генерувати та поширювати передовий 

педагогічний досвід, засвоєний від учителів-

методистів, критично оцінювати результати 

власної педагогічної діяльності з метою її 
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історичних осіб, соціальних груп (С25). 

 Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз інформації методичного 

характеру, необхідної для підготовки до уроків (С26). 

 Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у 

сфері освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку (С29). 

 Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

 Здатність проводити музейну, пам’ятко-

охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу 

роботу (С31). 

 Здатність аналізувати, досліджувати та 

поширювати передовий педагогічний досвід (С33).  

 Здатність забезпечувати охорону життя і 

здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі (С34). 

 Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності 

(С35). 

 Здатність ефективно реалізовувати 

громадянські права та обов՚язки з метою розвитку 

демократичного громадянського суспільства, 

виховувати правову свідомість та культуру в 

учасників освітнього процесу (С36). 

Здатність формувати історичну свідомість, 

покращення (D 21); 

–  виховувати правову свідомість і культуру, 

зокрема на уроках «Правознавства» і 

«Громадянської освіти» (D 23); 

– в умовах педагогічної практики оцінювати, 

пояснювати та аналізувати проблеми в галузі 

освіти, пропонувати і реалізовувати способи їх 

розв’язання  (D 24); 

– проводити у школі діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної 

спадщини в навчальних і просвітницьких цілях, 

організовувати екскурсії (D 26); 

– забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів 

в освітньо-виховному процесі (D 27); 

– організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, вміти 

спілкуватися із вчителями і дирекцією школи, 

проводити спостереження та комплексний 

аналіз відвіданих уроків з теоретичним 

обґрунтуванням різних сторін навчальної 

діяльності (D 28); 

– працювати у команді, брати на себе 

відповідальність, дослухатися до методистів від 

кафедр і бази практики (D 29); 

– здійснювати педагогічну діяльність, 

керуючись принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва, з розумінням і повагою 

ставитися до дітей (D 30); 

– бачити унікальність дитини, враховуючи рівні 

можливості, гендерний підхід, активно 
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громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С 37).  

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

у позаурочних заходах , проводити виховні 

заходи на актуальні суспільні та історичні теми 

(D 31); 

вдосконалювати з високим рівнем автономності 

здобуті під час практики компетенції,  

усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, яка потребує вдосконалення 

протягом життя (D 32). 

Компетентності 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці (С1); 

здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою 

(С2), 

здатність до впевненого, а водночас критичного 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) для пошуку з різноманітних джерел 

(С4). 

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в виховному процесі, працювати в команді 

з дотриманням етичних норм і цінностей, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до вихованців (С6), 

Здатність до розуміння теоретичних і практичних 

засад педагогіки, психології і сучасних освітніх 

технологій з метою організації виховного прцесу 

(С15) 

Під час літньої виробничої педагогічної 

практики в дитячих оздоровчих закладах 

студенти повинні знати: 

– теоретичні і практичні основи 

педагогіки і психології, особливості організації 

та проведення навчально-виховної роботи 

відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти, враховуючи 

вікові та індивідуальні особливості розвитку 

особистості (D7); 

Під час практики студенти мають вміти: 

самостійно організовувати виховний процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей вихованців, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби виховання (D12); 

грамотно складати план і сценарій виховного 

заходу, грамотно спілкуватися із вихованцями 

(D15); 

використовувати сучасні інформаційно-

Літня педагогічна 

практика 
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Здатність самостійно організовувати виховний 

процес, добирати ефективні методи, прийоми, форми 

і засоби виховання, спрямовані на розвиток вікових та 

індивідуальних особливостей вихованців (С21)  

Грамотно спілкуватися українською мовою із 

вихованцями (С24) 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері 

освіти, зокрема у виховному процесі (С29) 

Здатність проводити музейну, пам’ятко-охоронну, 

народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу (С31) 

Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я 

вихованців у виховному процесі(С34), 

провадити громадянсько-патріотичне виховання 

серед молоді (С37). 

технологічні ресурси і вміти впроваджувати ІКТ 

у виховний процес (D20); 

оцінювати, пояснювати та аналізувати виховні 

проблеми, пропонувати способи їх розв’язання 

(D24); 

проводити у закладі діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної 

спадщини (D26); 

забезпечувати охорону життя і здоров’я 

вихованців у виховному процесі (D27); 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів виховного процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях, 

формувати і розвивати інтелектуальну й 

емоційну сферу особистості вихованця, його 

пізнавальні інтереси; вирішувати завдання 

морального, культурного, естетичного, 

гуманістичного виховання; розвивати інтереси 

вихованців (D28); 

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

(D 31); 
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Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми з археології, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів професійно 

спрямованих наук і характеризується комплексністю 

та невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі. 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички археології у практичній діяльності – у 

викладанні історії і суспільствознавчих предметів, 

організації навчально-виховного процесу, розробці 

навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

С24. Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації з археології, дотримуючись грамотності і 

вимог до написання наукових та навчальних текстів. 

С26. Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

археологічних джерел. 

С27. Здатність використовувати, здобуті знання, 

У результаті проходження археологічної 

практики студент повинен знати: 

- теоретичні і практичні основи археології 

(D18); 

- поняття про культурний шар і специфіку його 

залягання в залежності від різних історично-

природничих факторів, а також вивчити різні 

аспекти дослідження культурних шарів та 

археологічних об’єктів, а саме : методику різних 

стадій розкопок, фіксація і документація 

об’єктів і пам’яток, складання інвентарного 

польового опису, виготовлення креслень і 

малюнків, методи консервації пам’яток (D18). 

вміти: 

- розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал 

із археології у вербальній і невербальній формі 

(D15); 

- застосовувати наукові знання, уміння і 

навички з археології для розв’язання 

конкретних задач у діяльності вчителя історії 

(D17); 

- організовувати комплексний пошук, аналіз та 

інтерпретацію археологічних джерел (D19); 

діяти на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, проводити 

громадянсько-патріотичне виховання (D31). 

Археологічна 

(навчальна) 

практика 
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уміння і навички з археології. 

С37. Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, національну пам’ять, 

провадити громадянсько-патріотичне виховання 

серед молоді. 

Інтегральна компетентність (С1).  Здатність у ході 

підготовки та захисту дипломної роботи розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі  та практичні проблеми, 

що потребують інтеграції знань і прийняття рішень  у 

практиці викладання історії  в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

Комунікативна (С2) – здатність під час написання і 

захисту дипломної роботи письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

Інформаційно-цифрова компетентність (С4) – 

У ході захисту дипломної роботи студенти 

мають знати: 

факти, події і процеси з вітчизняної історії з 

метою перенесення їх у площину  навчального 

предмета «Історія України» (D1). 

факти, події та процеси світової історії, потрібні 

для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти (D2). 

основні концепції історіографії, 

джерелознавства в контексті дипломної роботи 

(D3). 

термінологію та наукову періодизацію з 

тематики дипломної роботи (D5). 

теоретичні і практичні основи методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів в контексті дипломної роботи, 

орієнтуватися на їх сучасні досягнення (D8). 

концепції, ключові положення та проблематику 

Атестація 

(дипломна робота) 
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здатність до використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для  пошуку, 

обробки, аналізу, верифікації інформації, необхідної 

для створення дипломної роботи, з різноманітних 

джерел. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності. Зокрема, через здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу в ході 

написання дипломної роботи. 

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й 

автономно, вдосконалювати свої вміння до створення 

наукового тексту, пошуку джерел та ін., розробляти 

власну траєкторію саморозвитку упродовж навчання в 

університеті та усього життя,  оцінювати прогрес і 

результати навчання. 

Проектувальна (С8) – здатність під час написання та 

в ході захисту дипломної роботи генерувати нові ідеї, 

вміння диференціювати традиційні та інноваційні 

способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі. 

С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії у 

рамках тематики дипломної роботи, необхідної для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

рамках тематики дипломної роботи. 

С12.  Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

сучасних освітніх технологій, дотичних до 

тематики дипломної роботи (D10). 

знати види та методи контролю знань, умінь і 

навичок учнів (D14); 

вміти: 

здійснювати джерелознавчий аналіз зібраної 

інформації з тематики дипломної роботи, 

дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності та неупередженості (D 3) 

характеризувати історичні постаті в контексті 

дипломної роботи, розуміти роль і місце 

людини в історичному процесі (D 6). 

аналізувати, синтезувати, порівнювати у ході 

написання та захисту дипломної роботи 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки (D 11). 

здійснювати планування, організацію та 

реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів 

(D13). 

застосовувати в освітньому процесі ефективні 

види та методи контролю знань, умінь і навичок 

учнів (D 14). 

розуміти та інтерпретувати матеріал дипломної 

роботи у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів (D 15). 

Застосовувати наукові знання, уміння і навички 

із дисциплін фундаментальної підготовки для 
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здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної під час підготовки дипломної роботи 

інформації. 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом дипломної роботи, її хронологією та 

науковою періодизацією. 

С16. Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, які 

дотичні до проблематики дипломної роботи, знати 

способи перевірки знать та умінь учнів та критерії 

оцінювання їхніх навчальних досягнень, форми 

позакласної та позашкільної роботи та ін. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

матеріал дипломної роботи, аналізувати і 

систематизувати, порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну участь 

у дискусіях під час захисту.  

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички із тематики дипломної роботи, фахових 

предметів у викладанні історії і суспільствознавчих 

предметів, організації навчально-виховного процесу, 

розробці навчально-методичного забезпечення 

дисциплін. 

С22. Здатність застосовувати сучасні освітні 

технології навчання. 

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. 

С24. Здатність під час написання та захисту 

дипломної роботи користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

розв’язання конкретних задач у діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів 

(D 17). 

організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  або інформації методичного 

характеру в контексті підготовки дипломної 

роботи (D19). 

використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси під час написання 

дипломної роботи і вміти впроваджувати ІКТ в 

освітній процес (D20). 

аналізувати, генерувати та поширювати 

передовий педагогічний досвід крізь призму 

дипломної роботи (D21). 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції, дотримуватися під час написання 

дипломної роботи принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

аналізувати основні концепції, теорії та етапи 

розвитку держави і права, реалізовувати 

положення законодавства в конкретних 

життєвих ситуаціях, виховувати правову 

свідомість і культуру (D23). 

оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні 

проблеми, пропонувати в контексті підготовки 

дипломної роботи способи їх розв’язання,  що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем (D24). 
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інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб, дотичних до тематики 

дипломної роботи, із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні і зовнішні 

мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп. 

С26. Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел із тематики дипломної роботи. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції, дотримуватися під час написання 

дипломної роботи принципів наукової об’єктивності 

й неупередженості. 

С29. Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у 

сфері освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем. 

С30. Здатність до оволодіння знаннями української та 

світової культури, дотичними до тематики дипломної 

роботи, в контексті готовності студентів до 

спілкування у мультикультурному середовищі на 

основі толерантності, діалогу і співробітництва. 

С32. Здатність здійснювати фахові наукові та 

науково-педагогічні дослідження із вітчизняної і 

всесвітньої історії, методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів. 

здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів; застосовувати під час написання 

дипломної роботи міждисциплінарний підхід 

(D25). 

знати культурну спадщину українського народу 

в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у науковій та науково-педагогічній 

діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва (D30). 

діяти на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, усвідомлювати 

рівні можливості кожного члена суспільства та 

педагогічного й учнівського колективів, 

враховувати гендерний підхід, проводити 

громадянсько-патріотичне виховання (D31). 

вдосконалювати з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання протягом життя (D32). 
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С33. Здатність аналізувати, досліджувати передовий 

педагогічний досвід. 

С35. Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності.  

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов՚язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу. 

С37. Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. 

Інтегральна компетентність (С1).  Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень  у практиці викладання історії  в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

У результаті атестації студенти мають знати: 

факти, події і процеси з вітчизняної історії з 

метою перенесення їх у площину  навчального 

предмета «Історія України» (D1). 

факти, події та процеси світової історії, потрібні 

для роботи в школі (D2). 

основні концепції історіографії, 

джерелознавства в контексті дипломної роботи 

(D3). 

теоретичні основи правознавства, політології та 

економіки, необхідні для вчителя 

суспільствознавчих предметів (D4); 

термінологію та наукову періодизацію фахових 

предметів (D5). 

теоретичні і практичні основи педагогіки і 

Атестація 

(комплексний 

державний 

екзамен) 
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Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності. Зокрема, через здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й 

автономно, вдосконалювати свої вміння, розробляти 

власну траєкторію саморозвитку упродовж навчання в 

університеті та усього життя,  оцінювати прогрес і 

результати навчання. 

С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії. 

С12.  Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу інформації. 

С13. Здатність володіти базовими правовими та 

економічними знаннями, вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

С14. Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом фахових дисциплін, хронологією та 

науковою періодизацією. 

С15. Здатність до розуміння теоретичних і 

практичних засад педагогіки, психології і сучасних 

освітніх технологій. 

С16. Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

психології, особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи (D7); 

теоретичні і практичні основи методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення (D8). 

основи та інструментарій суміжних 

гуманітарних наук (D9); 

концепції, ключові положення та проблематику 

сучасних освітніх технологій (D10). 

види та методи контролю знань, умінь і навичок 

учнів (D14); 

вміти: 

здійснювати джерелознавчий аналіз зібраної 

інформації з тематики дипломної роботи, 

дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності та неупередженості (D3) 

характеризувати історичні постаті, розуміти 

роль і місце людини в історичному процесі (D6). 

аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки (D11). 

застосовувати в освітньому процесі ефективні 

види та методи контролю знань, умінь і навичок 

учнів (D14). 

розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у 

вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності (D15). 

володіти теоретичними і практичними основами 

археології, загальної етнології, спеціальних 
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знати способи перевірки знать та умінь учнів та 

критерії оцінювання їхніх навчальних досягнень, 

форми позакласної та позашкільної роботи та ін. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчений матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію, брати активну участь у дискусіях під 

час захисту.  

С18. Здатність до міждисциплінарної взаємодії й 

уміння працювати з матеріалом суміжних  

гуманітарних наук під час вирішення навчальних і 

наукових завдань, мати синтетичне мислення. 

С22. Здатність застосовувати сучасні освітні 

технології навчання. 

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. 

С24. Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп. 

С27. Здатність використовувати здобуті знання, 

уміння і навички із археології, загальної етнології, 

спеціальних історичних дисциплін у навчально-

виховному процесі. 

історичних дисциплін та можливостями 

використання їх у шкільній освіті (D18); 

аналізувати, генерувати та поширювати 

передовий педагогічний досвід (D21); 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції, дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

аналізувати основні концепції, теорії та етапи 

розвитку держави і права, реалізовувати 

положення законодавства в конкретних 

життєвих ситуаціях (D23). 

оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні 

проблеми, пропонувати способи їх розв’язання 

(D24). 

знати культурну спадщину українського народу 

в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу (D30). 

діяти на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, усвідомлювати 

рівні можливості кожного члена суспільства та 

педагогічного й учнівського колективів, 

враховувати гендерний підхід, проводити 

громадянсько-патріотичне виховання (D31). 

вдосконалювати з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через 
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С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції, дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості. 

С29. Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у 

сфері освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем. 

С30. Здатність до оволодіння знаннями української та 

світової культури в контексті готовності студентів до 

спілкування у мультикультурному середовищі на 

основі толерантності, діалогу і співробітництва. 

С33. Здатність аналізувати, досліджувати передовий 

педагогічний досвід. 

С35. Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності.  

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов՚язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу. 

С37. Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. 

навчання протягом життя (D32). 

2.2 Вибіркові дисципліни 

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 
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Інтегральна компетентність (С 1). Здатність із 

використанням сучасних інформаційних технологій 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

Інформаційно-цифрова компетентність (С 4) – 

здатність до критичного використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для пошуку, 

обробки, аналізу, верифікації інформації з 

різноманітних джерел. 

Здатність організовувати комплексний пошук 

історичних джерел та інформації методичного 

характеру за допомогою сучасних інформаційних 

технологій (С 26).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

–принципи організації сучасних інформаційних 

процесів, систем та технологій (D20); 

– правила опрацювання текстових, табличних, 

графічних  даних та створення ділових 

документів у текстовому процесорі (D20); 

– етапи та вимоги до створення навчальних та 

ділових презентацій (D20); 

– правила використання мережі Інтернет для 

пошуку, обробки, аналізу і  обміну навчальною, 

науковою, історичною (історія населеного 

пункту. району, області,країни тощо) 

інформацією (D19).  

-основи створення web-сторінок із 

використанням мови html (D20); 

–  правила і методологію опрацювання даних у 

табличному процесорі (D20); 

вміти: 

– застосовувати у своїй майбутній професійній 

діяльності набуті знання з використання 

системного і прикладного програмного 

забезпечення згідно базових блоків вказаних у 

анотації до курсу (D20); 

– залучати учнів до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій при 

вивченні шкільних предметів (D19, D20). 

Сучасні 

інформаційні 

технології 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в контексті забезпечення 

охорони життя та здоров’я, приймати нестандартні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент знати: 

основні навички забезпечення охорони життя та 

Безпека 

життєдіяльності і 

цивільний захист 
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рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій в контексті безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту, а також 

здатність застосовувати його в практичній діяльності. 

С34. Здатність забезпечувати охорону життя і 

здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі. 

здоров’я в ході навчально-виховного процесу 

(D27); 

вміти: 

здійснювати забезпечення охорони життя та 

здоров’я під час навчально-виховного процесу в 

школі (D27); 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу на 

основі здобутих знань із безпеки 

життєдіяльності і цивільного захисту (D28). 

Компетентності. Загальні. 

Розпочати формувати здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що 

потребують інтеграції знань і прийняття рішень у 

практиці викладання історії і суспільствознавчих 

предметів у навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів професійно 

спрямованих наук і характеризується комплексністю 

та невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі (С1). 

здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– термінологію («вчитель», «індивідуальна 

освітня траєкторія», «соціальні навички», 

«студентоцентризм» та ін.) (D5); 

– структуру, зміст, характер і специфіку 

професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, зміст та основні 

форми навчання у вищому закладі освіти, види і 

форми перевірки й оцінки знань, умінь та 

навичок студентів; раціональні форми і методи 

самостійної роботи студентів; форми 

ефективної організації  навчальної праці; 

організаційні основи і структуру університету, 

основні нормативні документи ПНУ, 

особливості навчання на факультеті, свої права і 

Вступ до 

спеціальності 
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(С2). 

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей 

сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до оточуючих (С6).  

здатність вчитися самостійно й автономно, 

розробляти власну траєкторію саморозвитку 

упродовж навчання в університеті та усього життя,  

оцінювати прогрес і результати навчання (С7). 

Фахові (предметні) компетентності:  

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом С14.   

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів С24. 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру С26. 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері 

освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем С29. 

Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

обов’язки студента, основи професійного 

самовиховання і самоосвіти майбутніх 

педагогів; основи наукової роботи студентів у 

системі їхньої професійної підготовки, шляхи 

оптимізації педагогічного спілкування та 

формування педагогічно доцільного 

індивідуального стилю спілкування, ІОТ (D32). 

вміти: 

– навчитися писати конспекти та виступати, 

писати конспекти і реферати, вірно 

структурувати текст, дотримуючись грамотності 

і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів, практично реалізувати набуті знання у 

дискусіях, обговореннях ін. (D15); 

– організовувати пошук інформації 

методичного та історичного характеру (D19); 

– пояснювати та аналізувати освітні проблеми, 

пропонувати способи їх розв’язання,  що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем(D24); 

– організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях, 

розвивати соціальні навички (D28); 

– вміти планувати навчальну діяльність, 

застосовувати найбільш раціональні способи 

навчальної праці, проводити рефлексію, 

самооцінку та коригування пізнавальної 
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самооцінку та корегування пізнавальної діяльності 

С35. 

діяльності; вміти розв’язувати проблеми, долати 

труднощі, самостійно здобувати знання, може 

проектувати індивідуальні освітні траєкторії,  

вдосконалювати з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання протягом життя (D32). 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу конкретної історичної інформації з курсу 

(С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси стародавньої та середньовічної 

історії Центрально-Східної Європи в контексті 

формування цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо стародавньої та середньовічної історії 

Центрально-Східної Європи (С14). 

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

найважливіші факти, події та процеси з історії 

країн Центрально-Східної Європи 

стародавнього періоду та середньовіччя (D2); 

періодизацію історії Центрально-Східної 

Європи у давні часи та середні віки (D5); 

наукову термінологію з навчального курсу, 

зокрема «венеди», «законник», «Велике 

переселення народів» та ін. (D5); 

вміти: 

здійснювати характеристику ключових 

історичних постатей історії країн Центрально-

Східної Європи стародавнього та 

середньовічного періодів, зокрема Симеона, 

Стефана Душана, Болеслава І Хороброго, 

Іштвана І, Казимира ІІІ Великого, Івана Асеня 

ІІ, Владислава ІІ Ягайла, Яна Гуса та ін. (D6); 

реалізовувати аналіз, синтез та порівняння 

історичної інформації з історії країн 

Історія 

Центрально-

Східної Європи у 

давні часи і 

середньовіччя 
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Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем 

стародавньої та середньовічної історії Центрально-

Східної Європи, брати активну участь у дискусіях 

(С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей 

стародавньої та середньовічної історії Центрально-

Східної Європи із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Центрально-Східної Європи 

стародавнього та середньовічного періодів, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С28). 

Центрально-Східної Європи стародавнього та 

середньовічного періодів (D11); 

самостійно аналізувати явища суспільно-

політичного життя у країнах Центрально-

Східної Європи стародавнього та 

середньовічного періодів (D22). 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в контексті історії 

Центрально-Східної Європи ранньомодерного 

періоду, приймати нестандартні рішення у практиці 

викладання історії в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів методики 

викладання і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі (С1). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– факти, явища, процеси, поняття і терміни, 

що характеризують цілісність історичного 

процесу минулого Центрально-Східної Європи 

(D2); 

– особливості історичного, соціологічного, 

економічного, політологічного та 

культурологічного аналізу подій, явищ і 

процесів європейської і світової історії (D11); 

– взаємозв’язок і особливості історії держав 

Історія 

Центрально-

Східної Європи 

ранньомодерного 

часу 
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Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу конкретної історичної інформації з курсу 

(С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси ранньомодерної історії 

Центрально-Східної Європи в контексті формування 

цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо ранньомодерної історії Центрально-Східної 

Європи (С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем 

ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи, 

брати активну участь у дискусіях (С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей 

ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Центрально-Східної Європи 

ранньомодерного періоду, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С 28). 

Центрально-Східної Європи та України (D2); 

– періодизацію історії регіону (D5);  

– сучасні версії і трактування 

найважливіших проблем історії Центрально-

Східної Європи (D2); 

–  особливості історичного шляху держав 

Центрально-Східної Європи, її роль у світовому 

товаристві (D2); 

– термінологію навчального курсу (D5);; 

–  діяльність історичних постатей (D6). 

вміти: 
– чітко і логічно відтворювати базові 

історичні знання з історії Центрально-Східної 

Європи ранньомодерного часу, оцінювати нові 

відомості, факти, події та інтерпретації в 

контексті формування цілісної історичної 

картини (D2); 

– систематизувати різносторонню історичну 

інформацію на основі власних уявлень про 

спільні закономірності історичного процесу; 

аналізувати історичну інформацію, надану у 

різних знакових системах (текст, карта, таблиця, 

схема) (D11);  

– синтезувати історичну інформацію, щоб 

одержати ціле з новою системною властивістю, 

користуючись структурно-логічними схемами 

(D11);  

– орієнтуватися в історичному часі і 

просторі, розглядати історичні явища в розвитку 

та в конкретно-історичних умовах певного часу, 



105 

 

співвідносити історичні події та явища в історії 

народів Центрально-Східної Європи і 

всесвітньої історії, використовувати 

міждисциплінарний підхід (D5, D22); 

– володіти категоріально-понятійним 

апаратом (D5); 

– здійснювати аналіз, синтез ін., мати 

сформоване критичне мислення (D11); 

– порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб, соціальних 

груп(D6); 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми нової історії країн 

Центрально-Східної Європи, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С 1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу конкретної історичної інформації з курсу (С 5 

). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси нової історії Центрально-

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

- термінологію і наукову періодизацію 

предмету (D 5); 

- політичні, соціокультурні, економічні процеси 

історичного розвитку народів Центрально-

Східної Європи в даний період (D 2); 

-  вплив загальноєвропейських та світових 

чинників на результати національного 

відродження та державотворчі процеси народів 

Центрально-Східної Європи (D 2). 

- діяльність історичних осіб (D 6). 

вміти: 
– чітко і логічно відтворювати базові історичні 

знання з історії Центрально-Східної Європи 

Історія 

Центрально-

Східної Європи 

нового часу 
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Східної Європи в контексті формування цілісної 

історичної картини світу (С 11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо нової історії Центрально-Східної Європи (С1 4). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем нової 

історії Центрально-Східної Європи, брати активну 

участь у дискусіях (С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей нової 

історії Центрально-Східної Європи із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Центрально-Східної Європи 

нового періоду, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (С28). 

нового часу, оцінювати нові відомості, факти, 

події та інтерпретації в контесті формування 

цілісної історичної картини розвитку країн 

Центрально-Східної Європи (D 2); 

– розбивати історичну інформацію на 

компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки в 

логіці міркувань, виявляти помилки, 

фальсифікації та стереотипи; а також вміти 

складати таблиці, схеми, графіки (D 11); 

– синтезувати історичну інформацію, щоб 

одержати ціле з новою системною властивістю, 

користуючись стуктурно-логічними схемами (D 

11);  

– орієнтуватися в історичному часі і просторі, 

розглядати суспільні явища в розвитку та в 

конкретно-історичних умовах певного часу, 

співвідносити історичні події, явища в історії 

країн Центрально-Східної Європи, історії 

України і всесвітньої  історії загалом, 

використовувати міждисциплінарний підхід (D 

11); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом 

(D 5); 

– порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб, соціальних груп (D 
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6); 

– самостійно аналізувати явища суспільно-

політичного життя у країнах ранньомодерного 

періоду (D22). 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми новітньої історії Центрально-

Східної Європи, приймати нестандартні рішення у 

практиці викладання історії в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів методики викладання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу конкретної історичної інформації з курсу 

(С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси новітньої історії Центрально-

Східної Європи в контексті формування цілісної 

історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

щодо новітньої історії Центрально-Східної Європи 

(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений 

історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію щодо конкретних проблем новітньої 

історії Центрально-Східної Європи, брати активну 

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

найважливіші факти, події та процеси з історії 

країн Центрально-Східної Європи новітнього 

періоду (D2); 

періодизацію історії Центрально-Східної 

Європи в новітній період (D5); 

наукову термінологію з навчального курсу, 

зокрема «білорусизація», «пакт Молотова – 

Ріббентропа», «санація», «холодна війна», 

«празька весна» та ін. (D5); 

вміти: 

здійснювати характеристику ключових 

історичних постатей історії країн Центрально-

Східної Європи новітнього періоду, зокрема 

Юзефа Пілсудського, Томаша Масарика, 

Міклоша Горті, Кароля ІІ, Бориса ІІІ, 

Олександра І Карагеоргієвича, Тодора Живкова, 

Йосипа Броз Тіто, Александра Дубчека, Ніколае 

Чаушеску, Імре Надя, Леха Валенси, Вацлава 

Гавела, Віктора Орбана, Іона Ілієску, Желю 

Желєва, Слободана Мілошевича, Франьо 

Туджмана та ін. (D6); 

реалізовувати аналіз, синтез та порівняння 

історичної інформації з історії країн 

Центрально-Східної Європи новітнього періоду 

Історія 

Центрально-

Східної Європи 

новітнього часу 
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участь у дискусіях (С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність конкретних історичних постатей новітньої 

історії Центрально-Східної Європи із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати мотиви діяльності історичних осіб, 

соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у країнах Центрально-Східної Європи 

новітнього періоду, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

(D11); 

самостійно аналізувати явища суспільно-

політичного життя у країнах Центрально-

Східної Європи новітнього періоду (D22). 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

Програмні компетентності: 

Здатність володіти концепціями і підходами у 

написанні студентських і учнівських науково-

дослідницьких робіт, спрямованих на здобуття вмінь і 

навичок теоретичних і практичних основ навчання і 

науково-дослідної роботи на посаді вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, орієнтуватися на 

сучасні досягнення (С 1); 

використовувати знання, уміння і навички з вивчення 

політики академічної доброчесності для розв’язання 

конкретних задач у професійній діяльності учителя 

історії і суспільствознавчих предметів під час 

наукового керівництва учнівськими науково-

дослідницькими роботами (С 5); 

використовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки (передусім тих, які сприяють науковій 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати:    

основні засади предметної області майбутньої 

професії, які необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти, зокрема належним 

чином вести наукове керівництво учнівськими 

науково-дослідницькими роботами (D 1); 

специфіку  написання кваліфікаційної роботи 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції у державі та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, а також освітні проблеми, 

пропонувати способи їх розв’язання, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем; формувати 

політичну культуру, ініціативу і 

Науковий семінар 

по кафедрах 

(кафедра 

історіографії і 

джерелознавства, 

кафедра історії 

слов’ян, кафедра 

етнології і 

археології, кафедра 

історії України, 

кафедра 

всесвітньої історії) 
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організації праці) для розв’язання конкретних задач у 

професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів (С 10); 

вдосконалювати здобуті під час навчання 

компетенції, усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через навчання 

і знання принципів академічної доброчесності 

впродовж життя (С 17); 

застосувати професійний і творчий потенціал у царині 

науково-дослідної роботи як в інтересах українського 

суспільства (в освітній і соціальній сферах 

суспільного життя), так і для самореалізації 

особистості (С 26); 

впроваджувати знання про мультикультурність світу і 

керуватися у своїй науковій діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва, 

дотримуючись принципів академічної доброчесності,  

знати  нормативні документи Університету з 

вивчення політики академічної доброчесності (С 28); 

 практично реалізувати набуті знання у вигляді 

шкільних проектів, рефератів, виступів на 

конференціях, прес-конференціях, дискусіях, статтях; 

розробляти та управляти інтернаціональними 

проектами; працювати як автономно, так і в команді в 

межах етики професійних взаємин (С 32). 

підприємливість (D 11); 

термінологію і наукову періодизацію, шляхи 

інституалізації впровадження політики 

академічної доброчесності у написанні 

кваліфікаційних робіт, впровадження цього 

досвіду у розв’язанні стандартних і 

нестандартних комплексних задач у професійній 

педагогічній діяльності в навчальних закладах 

середньої освіти, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (D 25). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен уміти:    

вести пошукову роботу, здійснювати наукові і 

науково-педагогічні дослідження в галузі 

історії, методики викладання історії, 

історичного краєзнавства, застосовуючи 

міждисциплінарний підхід (D 19); 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях; 

застосувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних  професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування та усвідомлення 

власної відповідальності; проводити рефлексію, 

самооцінку та коригування пізнавальної 

діяльності (D 22); 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних У результаті вивчення навчальної дисципліни Історія 
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знань, умінь і навичок із дисципліни «Історія 

українського козацтва» здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов (С1). 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – здатність крізь призму проблем 

українського козацтва до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

С10. Наявність системи знань з історії українського 

козацтва, необхідних для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти; оцінювати нові відомості, 

факти, події та інтерпретації в контесті формування 

цілісної історичної картини України; 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

історії українського козацтва. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчений матеріал з історії українського козацтва, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях.  

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність видатних постатей із середовища 

українського козацтва із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні і зовнішні 

студент повинен знати: 

 передумови виникнення та історичні етапи 

розвитку українського козацтва (D1, D5); 

 хронологію основних подій, їх сутність і 

причинно-наслідковий характер (D1); 

 предмет, джерельну базу, історіографію 

основних проблем (D1); 

 характерні ознаки козацької моделі державності 

та втілення її у процесах формування Війська 

Запорозького (D1); 

 відродження традицій козацтва на сучасному 

етапі (D1); 

 термінологію, зокрема «козацькі клейноди», 

«паланка» (D5); 

 внесок українського козацтва у світову культуру 

(D30); 

 вміти: 

 характеризувати історичні постаті українського 

козацтва, зокрема Д. Вишневецького, С. 

Наливайка, П. Сагайдачного, М. Дорошенка, Т. 

Федоровича, І. Сулими, Б. Хмельницького, І. 

Виговського, Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. 

Брюховецького, П. Дорошенка, Д. 

Многогрішного, І. Самойловича, І. Сірка, І. 

Мазепи, К. Гордієнка, П. Орлика, І. 

Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола, К. 

Розумовського, П. Калнишевського (D6); 

 здійснювати аналіз, синтез ін., мати сформоване 

критичне мислення (D11); 

 поважати різноманіття та мультикультурність 

українського 

козацтва 
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мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп. 

С30. Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української культури козацького періоду в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

світу, керуватися у своїй діяльності принципами 

толерантності та діалогу (D30). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Історична 

географія на уроках історії в середній школі» 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. (С1). 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом історичної географії. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички з історичної географії у практичній 

діяльності – у викладанні історії і суспільствознавчих 

предметів, організації навчально-виховного процесу, 

розробці навчально-методичного забезпечення 

дисциплін. 

С27. Здатність використовувати, здобуті знання, 

уміння і навички спеціальних історичних дисциплін у 

навчально-виховному процесі. 

У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  
- теоретичні основи історичної географії як 

складової спеціальних історичних дисциплін, 

можливості їх використання у шкільній освіті 

(D18); 

- просторову локалізацію історичних подій та 

явищ – від виникнення людського суспільства 

до наших днів – у взаємодії суспільства з 

природою (D18); 

- роль природно-географічних чинників в 

історичному процесі (D18); 

- ключові терміни і поняття із дисципліни (D5); 

вміти:  

- відтворювати знання з історичної географії, 

необхідними для професійної підготовки 

вчителя історії (D18); 

- формувати просторову компетентність учнів 

засобами історії в школі (D17); 

- давати самостійний критичний та 

аргументований аналіз картографічних 

матеріалів (D18); 

-  показати роль природного середовища в 

Історична 

географія на 

уроках історії в 

середній школі 
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етногенезі та соціально-економічному і 

культурному розвитку суспільства (D18); 

- розкрити конкретну просторову локалізацію 

історичного процесу (D18); 

– - виокремлювати головні етапи формування 

територіальних меж та регіональний розподіл 

політичних, етнічних та суспільно-економічних 

утворень у різні історичні епохи (за 

хронологічним принципом) (D5); 

- володіти категоріально-понятійним апаратом 

(D5); 

- використовувати знання, уміння і навички з 

історичної географії для розв’язання конкретних 

задач у професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів (D17). 

- Знати та володіти навичками забезпечення 

охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процесу (D 27). 

Інтегральна компетентність. Аналізувати та 

оцінювати соціальні явища і процеси, які 

відбуваються у світовому співтоваристві та 

сучасному українському соціумі; здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань 

і прийняття рішень у практиці викладання історії в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів соціологічної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

- основні парадигми та напрямки сучасної 

соціології; етапи розвитку соціологічної науки; 

понятійно-категоріальний апарат соціології;  

методологічні і методичні підходи до організації 

соціологічних досліджень D 3; 

- особливості соціологічного підходу до 

вивчення особистості, сім’ї, культури, освіти, 

релігії, реклами, економіки та праці D 9; 

вміти: 

- інтерпретувати вивчений матеріал; 

Соціологія 
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процесу в основній (базовій) середній школі (С1); 

Фахові компетентності. 

Здатність володіти глосарієм дисципліни 

«Соціологія» (С14); 

Здатність до міжособистісної взаємодії на основі 

етичних міркувань (мотивів), вміння працювати в 

колективі й ефективно співпрацювати з учасниками 

навчального процесу; уміння попереджати і 

розв’язувати конфлікти, досягати компромісів;  діяти 

громадсько і соціально відповідально і свідомо та з 

почуттям поваги до оточуючих, усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми; застосовувати 

принципи міждисциплінарного підходу в процесі 

здійснення наукових досліджень; приймати науково 

обґрунтовані рішення (С 18);  

Здатність аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної, європейської та світової 

науки й культури, орієнтуватися в культурному та 

духовному контекстах сучасного українського 

суспільства; усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми; цінувати та поважати 

різноманітність та мультикультурність в Україні; 

здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов’язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу  (С 28). 

застосовувати одержані знання у навчальній та 

професійній діяльності; в процесі розв’язання 

складних соціальних проблем українського 

суспільства D 22. 

Інтегральна компетентність: здатність 

роз’яснювати комплексні проблеми в галузі освітньої 

діяльності, інтеграції знань і прийняття рішень  у 

В результаті оволодіння предметом 

студенти повинні знати: 

сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

Використання 

інформаційних 

ресурсів у процесі 
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практиці викладання історії в навчальних  закладах 

середньої освіти,  що передбачає глибоке 

переосмислення дискусійних положень сучасних 

освітніх технологій (С 1). 

    Інформаційно-цифрова компетентність – 

здатність до впевненого, а водночас критичного 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) для пошуку, обробки, аналізу, 

верифікації інформації із історії України, історичного 

краєзнавства (С 4). 

    Фахові (предметні) компетентності: 

Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії та документальних 

джерел з історії України, вміти їх критично 

аналізувати, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (С 26). 

форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі; використовувати 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси і 

вміти впроваджувати ІКТ в освітній процес D 

20. 

В результаті оволодіння предметом 

студенти повинні вміти: 

здійснювати аналіз та синтез отриманих 

результатів, мати сформоване критичне 

мислення; використовувати знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної та 

професійної підготовки для розв’язання 

конкретних задач у професійній діяльності 

учителя історії і суспільствознавчих предметів 

D 19. 

 

вивчення історії в 

середній школі 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни “Історичні 

портрети політичних та громадських діячів 

слов’янських країн на уроках історії в школіˮ 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (С1). 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із історії слов’янських 

країн у контексті формування цілісної історичної 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

інформацію про ключові персоналії в історії 

слов’янських народів (D6); 

персоніфіковану історію слов’янських народів 

яка необхідна для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (D2, D6); 

вміти: 

характеризувати історичні постаті слов’янських 

народів, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6); 

самостійно організовувати освітній процес на 

уроках всесвітньої історії із врахуванням 

Історичні портрети 

політичних та 

громадських діячів 

слов’янських країн 

на уроках історії в 

школі 
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картини світу. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички із тематики «Історичні портрети політичних і 

громадських діячів слов’янських країн» у практичній 

діяльності – у викладанні історії і суспільствознавчих 

предметів, організації навчально-виховного процесу, 

розробці навчально-методичного забезпечення 

дисциплін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів всесвітньої історії, аналізувати навчальну 

програму та навчально-методичну літературу у 

контексті персоналізованої історії слов’янських 

народів, складати  плани-конспекти уроків, визначати 

тип та форму уроку, враховувати пізнавальні 

можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес із предмету «Всесвітня історія», 

добирати ефективні методи, прийоми, форми і засоби 

навчання, спрямовані на розвиток вікових та 

індивідуальних особливостей учнів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб слов’янських народів із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії. 

вікових та індивідуальних особливостей учнів 

(D12); 

використовувати знання і вміння і навички 

складання історичних портретів політичних та 

громадських діячів слов’янських країн для 

розв’язання конкретних завдань у діяльності 

вчителя історії (D17). 
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Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

(С14)  . 

Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і 

навички із археології, загальної етнології, спеціальних 

історичних дисциплін у навчально-виховному процесі 

(С27). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С37). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати:  

– термінологію та сучасний стан розробки 

теорії етносу, нації, етнічності D 5. 

– проблему співвідношення етнічного і 

культурного, етнічного і релігійного D 5; 

– сутність і типологію етнічних конфліктів D 5 

– значення звичаїв і ритуалів в житті того чи 

іншого представника етносу D 5; 

– культурну спадщину українського народу в 

контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва D 30. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен вміти:  

– володіти теоретичними і практичними 

основами загальної етнології та можливостями 

використання їх у навчальних закладах 

середньої  освіти D 18. 

– здатність діяти на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського 

колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

D 31. 

– аналізувати різні фактори життєдіяльності 

Загальна етнологія 
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етнічних спільнот; 

– робити висновки на основі аналізу статичних 

і динамічних характеристик психології етносу; 

– робити узагальнення та висновки на основі 

аналізу етнічного розвитку світу. 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 

курсу «Теоретичні і методичні аспекти викладання 

історії стародавнього світу в середній школі», 

приймати нестандартні рішення у практиці 

викладання історії в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів методики 

викладання і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі (С 1). 

Здатність забезпечувати особисту та групову 

відовідальність за дотримання виконавської 

дисципліни, здатність реалізації в колективі, 

розкриття себе в колективі, здатність бути 

відповідальною людиною (С 9).  

Здатність відтворювати знання, уміння і навички із 

дисципліни «Теоретичні і методичні аспекти 

викладання історії стародавнього світу в середній 

школі» в практичній діяльності, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-

методичного забезпечення уроків, при веденні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

 теоретичні і практичні основи методики 

навчання історії стародавнього світу, 

орієнтуватися на їх сучасні досягнення; 

структуру шкільного курсу історії 

стародавнього світу D 2; 

 види пізнавальних умінь і можливостей учнів 

з історії стародавнього світу, способи вивчення 

пізнавального інтересу учнів, методичні 

принципи і прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів D 12; 

 способи перевірки та оцінювання результатів 

навчання історії і суспільствознавчих предметів, 

методичну роботу учителя ; 

 способи перевірки та оцінювання результатів 

навчання історії і суспільствознавчих предметів, 

методичну роботу учителя; способи мотивації 

навчання і прагнення до успіху D 17; 

студент повинен вміти: 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому 

числі здатність спілкуватися з представниками 

Теоретичні і 

методичні аспекти 

викладання історії 

стародавнього 

світу в середній 

школі 
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дискусії С11. 

Здатність використовувати знання, уміння і 

навички із дисципліни фундаментальної та 

професійної підготовки для розв’язання конкретних 

задач у професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів С 19; 

Здатність, враховуючи пізнавальні можливості учнів, 

оволодіти сучасними інтерактивними методами 

навчання учнів, формами організації навчання та 

специфікою впровадження новітніх освітніх 

технологій в загальноосвітній школі С 20; 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби навчання учнів середньої школи С 21. 

інших професійних груп різного рівня), 

базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях; 

застосувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних  професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування та усвідомлення 

власної відповідальності D29. 

Інтегральна компетентність (С1).  Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми з теорії та методології 

історіографії, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень  у практиці викладання історії  в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

С12.  Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, здійснення 

історіографічного аналізу зібраної інформації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

Основні магістральні і другорядні напрямки 

розвитку історичної думки від часу виникнення 

її як наукової дисципліни, і аж до наших днів 

(D3); 

Розуміти причини світоглядних еволюцій у 

розумінні історичного процесу (D3); 

Усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

що зумовлювали зміну способу історичної 

думки тощо (D3); 

термінологію та наукову періодизацію 

історіографії (D5); 

вміти: 

Історіографія: 

Теорія і 

методологія 
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С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

історіографії. 

С32. Здатність здійснювати дослідження із 

вітчизняної і всесвітньої історії, історичного 

краєзнавства, використовуючи знання історіографії, її 

теорії і методології.  

здійснювати історіографічний аналіз зібраної 

інформації (D3); 

дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності та неупередженості (D3); 

здійснювати наукові дослідження в галузі 

історії, історичного краєзнавства, опираючись 

на знання теорії і методології історіографії 

(D25). 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С10). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

володіти ґрунтовними знаннями з актуальних 

проблем української революції 1914-1923 рр. з 

метою перенесення їх у площину  навчального 

предмета «Історія України» D 1; 

самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

12; 

застосовувати наукові знання, уміння і навички 

із дисциплін фундаментальної підготовки для 

розв’язання конкретних задач у діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів. 

D 17; 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції української революції 1914-1923 рр., 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості D 22. 

Актуальні 

проблеми 

української 

революції 1914-

1923 рр. у 

шкільному курсі 

історії 
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курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін (С20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової 

історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2); 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання 

(D12); 

– застосовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів (D17); 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

Суспільно-

культурні процеси 

у слов’янських 

країнах у ХІХ – 

початку ХХІ ст. на 

уроках історії 



121 

 

навички із дисциплін фундаментальної і професійної 

підготовки у практичній діяльності – у викладанні 

історії і суспільствознавчих предметів, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-

методичного забезпечення дисциплін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості. 

С30. Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (D22). 

-знати культурну спадщину українського народу 

в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва (D 30). 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової 

історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2); 

вміти: 

Слов’яни і 

європейська 

цивілізація 
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спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Складові професійної компетентності: 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях.  

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості. 

– характеризувати історичні постаті різних 

епох, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6); 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки (D11); 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (D22). 

Інтегральна компетентність – здатність розуміти У результаті вивчення навчальної дисципліни Основи 
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та інтерпретувати вивчений матеріал із дисципліни 

«Основи антропології» у вербальній і невербальній 

формах різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності  (С 1). 

Здатність бути обізнаним із сучасним станом 

розв’язання проблем антропогенезу, а також 

расогенезу; антропологічним складом народів світу; 

проблем історичної антропології та антропологічним 

складом сучасного населення України. (С 14). 

Здатність вчитися і спільно, і автономно, здатність до 

пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових 

вмінь і навичок, організації навчального процесу 

(власного і колективного) під час самостійної роботи 

із дисципліни, підготовки проблемних питань, 

проектів, самостійне набуття нових компетентностей, 

а також здатність виявляти і творчо підходити до 

вирішення проблем, ухвалювати обґрунтовані 

рішення, генерувати нові ідеї, під час методичної 

розробки уроків з основ антропології; брати 

відповідальність і виявляти ініціативу, визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки, вибудовувати свою навчальну траєкторію, 

оцінювати прогрес і результати навчання  (С 19).  

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати методи і способи 

викладання основ антропології в школі (С 27). 

студент повинен 

знати:  

– проблеми розвитку антропологічної науки; 

методи палеоантропологічних досліджень 

(краніметрія, краніоскопія, остеометрія і 

остеоскопія); методи визначення віку і статі 

людини на основі опрацювання 

палеоантропологічного матеріалу; сучасний 

стан розв’язання проблем антропогенезу, а 

також расогенезу; антропологічний склад 

народів світу; проблеми історичної антропології 

та антропологічний склад сучасного населення 

України D 5; 

 

вміти: 
– роз’яснити закони мінливості людського 

організму в просторі (проблеми расогенезу і 

расових відмінностей сучасного людства) і часі 

(проблеми антропогенезу, грані між людиною і 

твариною, фактори антропологічних процесів і 

рушійні сили цих явищ); використовувати 

методи палеоантропологічних і соматологічних 

досліджень в археологічних і етнологічних 

пошуках, тощо; виділяти за даними 

палеоантропологічних і соматологічних 

досліджень певні антропологічні типи 

стародавнього і сучасного населення України D 

17; 

– розробляти наочно-дидактичний матеріал з 

антропології для роботи з учнями; об’єктивно 

антропології 
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аналізувати праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених із проблемних питань антропології в 

навчальних закладах середньої освіти D 18. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці надання освітніх послуг, 

зокрема виховання учнів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю; 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці; 

 

Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей 

сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до оточуючих.  

 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки; 

Фахові компетентності:  

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: 

основи теорії і методології освіти, необхідні для 

професійної діяльності, проектувати і 

здійснювати освітній процес з урахуванням 

сучасної соціокультурної ситуації і рівня 

розвитку особистості. D 7; 

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні  вміти: 

самостійно організовувати навчально-виховний 

процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби навчання D 12; 

використовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін вікової і загальної психології для 

розв’язання конкретних завдань у професійній 

діяльності учителя історії та спеціаліста з 

позакласної, зокрема гурткової роботи D 15; 

аналізувати, генерувати та поширювати 

передовий педагогічний досвід, або генерувати 

інноваційні вирішення для відомих проблем або 

ситуацій, критично оцінювати результати 

власної педагогічної діяльності, впроваджувати 

інтерактивні методи навчання, інноваційні 

навчально-виховні технології, нові ідеї  D 24; 

знати і володіти навичками забезпечення 

Методика виховної 

роботи 
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С 15 Здатність володіти навичками практичного 

використання знань з основ дидактики, психології  та 

педагогічної діяльності, застосовувати сучасні методи 

і освітні технології в середніх загальноосвітніх 

закладах; 

С 20. Здатність аналізувати, досліджувати та 

презентувати педагогічний досвід навчання учнів 

історії і суспільствознавчих предметів у 

загальноосвітній школі. 

 

С 21. Здатність організовувати навчальний процес на 

основі сучасних інтерактивних методів навчання 

учнів, форм організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі.  

С 24. Здатність до усвідомлення суспільного статусу і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, важливості збагачення 

професійних якостей відповідно до нових суспільно-

політичних реалій; усвідомлення необхідності 

подальшого навчання, вивчення, узагальнення і 

поширення передового педагогічного досвіду; 

С 29 здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел або інформації методичного характеру, яка 

змогла би бути застосованою в освітньому процесі, 

зокрема із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; 

С 34  забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в 

освітньо-виховному процесі та в умовах літніх 

охорони життя та здоров’я під час проходження 

різного роду практик в середній школі і 

оздоровчих таборах, зокрема, уміння надати 

першу медичну допомогу тощо D 27;   

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому 

числі здатність спілкуватися з учнями різних 

вікових категорій, представниками інших 

професійних груп різного рівня), базовану на 

здобутих знаннях, демократичних переконаннях 

і гуманістичних цінностях D 28; 

Здатність керувати і спрямовувати навчально-

виховний процес, спираючись на здобуті 

знання, психологічні особливості різних вікових 

і соціальних груп учнів, зокрема в учнівських 

колективах D 29;  

Розуміти значення культури як форми 

людського існування, поважати різноманіття та 

мультикультурність світу і керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва; а 

також проводити діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної 

спадщини в навчальних, наукових і 

просвітницьких цілях D 31. 
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оздоровчих таборів;  

С 37 Здатність формувати високу історичну й 

громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам ՚ять, самоповагу, провадити 

громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації (С12). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С20) . 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати:  
– основні концепції сучасного джерелознавства, 

здійснювати джерелознавчий аналіз зібраної 

інформації, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості D 3; 

– основні групи джерел з історії України; 

– основні публікації джерел та їх 

місцезнаходження;  

– класифікацію історичних джерел; 

– термінологію навчальної дисципліни. 

вміти:  
– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

12. 

організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  D 19. 

Джерела з історії 

України в 

шкільній 

освіті 
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розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С 21). 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру (С 26). 

Програмні та предметні компетентності:  

 

Студент отримує фрагмент джерела на 

староболгарській (церковнослов’янській) або 

латинській мовах доби Середньовіччя (оригінал або 

вже відчитана його версія – у випадку тексту на 

латині) задля типологізації, встановлення авторства та 

часу написання, вичленення незнайомої термінології 

(власні назви – імені, предикати, прізвиська осіб, 

географічні локоніми й хороніми, спеціальні поняття 

– уряди, адміністративну номенклатуру, етноніми 

тощо) та її пояснення, а також коментаря отриманого 

фрагмента джерела. Такий навик буде корисним під 

час прищеплення учням розуміння елементів наукової 

роботи, ознайомлення із живою історією Русі та 

Угорського королівства, проникнення в її 

найпотаємніші глибини 

Реферований переклад статті з іноземної мови 

(лінгвістична, інформаційно-цифрова, 

загальнокультурна компетентність, навчання 

вчитися, а також низка фахово-предметних: 

наявність системи знань із предметної області 

майбутньої професії, основних теорій та концепцій 

сучасної історіографії, джерелознавства, здійснення 

джерелознавчого та історіографічного аналізу 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен:  

володіти знаннями із предметної області 

майбутньої професії, необхідними для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти. Знати і 

розуміти основні концепції, теорії та етапи 

розвитку історії, в цілому, середньовічної історії 

та історії русько-угорських відносин доби 

Середньовіччя D 2. 

Характеризувати історичні постаті, пов’язані з 

історією русько-угорських відносин в період 

середньовіччя D 6. 

Аналізувати, синтезувати та порівнювати 

історичну інформацію із проблематики D 11. 

Русько-угорські 

відносини IX – 

XIV ст. 
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зібраної інформації) 

Студент отримує на переклад, із власної 

ініціативи запропонованої іноземної мови, наукову 

статтю або фрагмент монографії обсягом не більше 15 

сторінок, які повинен перекласти близько до тексту в 

учнівському зошиті, здійснивши чіткий 

бібліографічний її опис та перекладені сторінки. Така 

форма роботи не тільки виховує культуру спілкування 

(невербального) іноземною мовою, а й виховує у 

студентові знання в галузі зарубіжної історіографії 

русько-угорських історичних зв’язків доби 

Середньовіччя, наукову етику ведення конспекту, 

здатність застосовувати сучасні методи і освітні 

технології (online переклади, новітні для цього 

гаджети тощо). 

Опрацювання спеціалізованої музейної експозиції 

(належить до комунікативної, соціальної і 

громадянської, загальнокультурної 

компетентностей, у цілому – навчання вчитися) 

Студент з цією метою самостійно відвідує 

український (наприклад, на Закарпатті) або угорський 

музей (під час екскурсії), у якому присутні 

спеціалізовані тимчасові медієвістичні виставки або 

стаціонарні покази, що відображають аспекти 

двосторонніх відносин. Його завдання передбачає 

опрацювання та класифікацію цієї експозиції за 

характерними критеріями побаченого, наприклад: 

війна, побут і повсякдення, господарство і ремесла, 

світ релігійних уявлень і міфологія, освіта і наука, 

символи влади та ін. Прикінцевим варіантом 
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підготовки є розгорнутий конспект та усний виступ. 

Вітається мультимедійна презентація. Такого роду 

робота важлива для частішого залучення дітей 

відвідувати музеї, вміння пояснити експозицію, дати 

чіткий розлогий, а головне, цікавий коментар до будь-

якого артефакту, прививати висококультурні цінності, 

вміти логістично грамотно побудувати такі відвідини 

музею, знати головні тематичні музеї України, 

Угорщини, Європи і світу, в цілому. 

Археологічний артефакт (належить до 

лінгвістичної, інформаційно-цифрової, 

компетентності, компетентності у природничих 

науках та технологіях, загальнокультурної та 

екологічної компетентностей, у цілому – навчання 

вчитися) 

У цьому випадку студент має справу із живим 

світком матеріальної минувшини – окремим 

археологічним артефактом (музейний експонат, 

приватна власність, підйомний матеріал під час 

польових досліджень, тощо), які раз по раз являються 

світові під час археологічних розкопок в Україні й 

Угорщині. За допомогою інструментарію спеціальних 

історичних дисциплін (CІД) та даних археології він 

має навчитися атрибутувати цей предмет 

дослідження, датувати, пов’язати із чітким колом осіб 

та пояснити його використання, зіставити і порівняти 

з іншими типологічно схожими артефактами, вміти 

встановити його вартість, відчитати на ньому 

імовірний напис, перекласти його та відкоментувати. 

Дитина зможе відчути «дух епохи», торкнутися 
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своїми руками до «живої історії», а відтак ще більше 

полюбити її, коли матиме справу, хоча б час від часу, 

із такими елементами занять. Сучасні технології 

дадуть змогу студентові такого роду завдання 

проводити online (інклюзивна освіта), застосовувати 

новітні гаджети тощо. Відвідини археологічних 

досліджень (наприклад, у Галичі, сповненому великої 

кількості сюжетів русько-угорських відносин ХІІ–

XIV ст.) виховає в учнів розуміння важливості дбати 

про екологію краю, грамотного ведення такого роду 

студій. C 1. 

         

         Програмні та предметні компетентності 

розвиваються суміжно, в контексті виконання низки 

теоретичних і практичних завдань, передбачених 

програмовими вимогами навчальної дисципліни, а 

також суміжних дисциплін, як от «Історія Середніх 

віків», «Історія України» тощо. У процесі їхнього 

виконання студент (майбутній вчитель) 

вдосконалюватиме комунікативну, лінгвістичну, 

інформаційно-цифрову, соціальну у громадянську 

компетентності, виробить навик постійно вчитися, 

шукати нове і вдосконалюватися у вже відомому, 

виростатиме у власному соціокультурному просторі 

та, безперечно, володітиме широким спектром 

фахових, предметних компетентностей вчителя-

професіонала  C. 19. 

 

       Археологічний артефакт (належить до 

лінгвістичної, інформаційно-цифрової, 
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компетентності, компетентності у природничих 

науках та технологіях, загальнокультурної та 

екологічної компетентностей, у цілому – навчання 

вчитися) 

У цьому випадку студент має справу із живим 

світком матеріальної минувшини – окремим 

археологічним артефактом (музейний експонат, 

приватна власність, підйомний матеріал під час 

польових досліджень, тощо), які раз по раз являються 

світові під час археологічних розкопок в Україні й 

Угорщині. За допомогою інструментарію спеціальних 

історичних дисциплін (CІД) та даних археології він 

має навчитися атрибутувати цей предмет 

дослідження, датувати, пов’язати із чітким колом осіб 

та пояснити його використання, зіставити і порівняти 

з іншими типологічно схожими артефактами, вміти 

встановити його вартість, відчитати на ньому 

імовірний напис, перекласти його та відкоментувати. 

Дитина зможе відчути «дух епохи», торкнутися 

своїми руками до «живої історії», а відтак ще більше 

полюбити її, коли матиме справу, хоча б час від часу, 

із такими елементами занять. Сучасні технології 

дадуть змогу студентові такого роду завдання 

проводити online (інклюзивна освіта), застосовувати 

новітні гаджети тощо. Відвідини археологічних 

досліджень (наприклад, у Галичі, сповненому великої 

кількості сюжетів русько-угорських відносин ХІІ–

XIV ст.) виховає в учнів розуміння важливості дбати 

про екологію краю, грамотного ведення такого роду 

студій.   
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     Термінологічний диктант (належить до 

лінгвістичних, загальнокультурних 

компетентностей, але, насамперед, має стосунок до 

формування фахово-предметних) 

Під час практичного заняття студент отримує 

комплекс термінів, які має вміти розлого пояснити 

(чимало з них латинського або угорськомовного 

походження), датувати (використовуються 

компетентності у рамках СІД і міждисциплінарні 

підходи) та чітко пов’язати з конкретними 

історичними подіями (причинно-наслідкові зв’язки, 

наявність системи знань основних теорій і концепцій 

сучасної історіографії, джерелознавства, здійснення 

джерелознавчого та історіографічного аналізу 

зібраної інформації; вміння їх критично аналізувати, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості), назвавши джерело чи комплекс 

джерел, в яких вони згадуються. Понятійно-

категоріальний апарат доби, що вивчається – один із 

найбільш насичених, а відтак потребує від 

майбутнього вчителя кращого і простішого засвоєння 

з метою доступнішого пояснення учням школи.  C. 14 

 

        Розробка медієвістичного туристичного 

маршруту (комунікативна компетентність, 

лінгвістична, громадянська, загальнокультурна 

компетентність, навчання вчитися та здорового 

способу життя, поєднана із низкою фахових) 

Збір та обробка даних про перелік медієвістичних 

пам’яток тієї чи іншої частини нашого краю і держави 
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чи Угорщини мають допомогти студентові скласти 

мапу туристичного маршруту, чітко прописати 

логістику та кошторис витрат поїздки, рекламу, 

екскурсійну програму й дозвілля (тут присутні навики 

підприємницької діяльності, міждисциплінарні 

підходи до справи, здатність керувати групами людей 

та вміння себе поводити в колективі). Окреслений 

елемент повинен дозволити краще зрозуміти 

організацію і проведення пішохідних, велосипедних 

чи автобусних екскурсій, особливо пам’ятками, 

котрим властива середньовічна історія наших двох 

країн. Через участь у таких екскурсіях дітьми (і 

вчителями школи, батьками дітей також) краще 

засвоюється навчальний матеріал, розвивається 

любов до рідного краю та його історії, 

загальнокультурні цінності, почуття патріотизму, 

свого статусу у суспільстві та вагомості власної 

професійної діяльності, а водночас застосування 

вчителем на практиці як теоретичних, так і 

практичних знань, вмінь, навичок, а також здатності 

до розуміння теоретичних і практичних засад 

економічної науки та підприємницької діяльності, 

основних особливостей сучасної світової та 

національної економіки, формування економічної 

грамотності і підприємливості.  C. 27. 
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С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

зброєзнавства та уніформістики. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички зі зброєзнавства та уніформістики у 

практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. 

С27. Здатність використовувати, здобуті знання, 

уміння і навички із спеціальних історичних дисциплін 

у навчально-виховному процесі. 

Студенти повинні знати: 

– джерела зі зброєзнавства і уніформістики 

(D18). 

– термінологію та наукову періодизацію 

фахових предметів (D5); 

 

Студенти повинні вміти: 

– використовувати знання, уміння і навички зі 

зброєзнавства та уніформістики для розв’язання 

конкретних задач у професійній діяльності 

учителя історії і суспільствознавчих предметів 

(D 17); 

– володіти теоретичними і практичними 

основами зброєзнавства та уніформістики, 

можливостями їх використання у шкільній 

освіті (D 18). 

Зброєзнавство і 

уніформістика на 

уроках історії 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності:  

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

культурну спадщину українського народу в 

контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва D 30;  

знати та володіти навичками забезпечення 

охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процесу D27; 

етнографічне районування України;  

основні підходи та версії; основні 

антропологічні, демографічні, лінгвістичні, 

Українознавство в 

шкільному курсі 

історії 
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в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я 

учнів в освітньо-виховному процесі (С34). 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С37). 

 

етнокультурні, психологічні характеристики 

населення України. 

вміти:  

Застосовувати наукові знання, уміння і навички 

із дисциплін фундаментальної підготовки для 

розв’язання конкретних задач у діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів 

D17. 

Здатність діяти на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського 

колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

D 31. 

аналізувати етнічні процеси, події, факти в 

історії України  

аналізувати різні параметри життєдіяльності 

етнічних спільнот України 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

 знати: 

– теоретичні і практичні основи методики 

викладання народознавства, орієнтуватися на їх 

сучасні досягнення D 8; 

– знати та володіти навичками забезпечення 

охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процессу D 27. 

– термінологію з народознавства; 

Методика 

викладання 

народознавства в 

школі 
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процесу в основній (базовій) середній школі. 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї, 

вміння диференціювати традиційні та інноваційні 

способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

знати зміст навчальних програм та підручників, 

засоби, методи та основні прийоми навчання, способи 

перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання 

їхніх навчальних досягнень, форми позакласної та 

позашкільної роботи ін (С16). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

  Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С20). 

– зміст і завдання народознавчої роботи з 

учнями на уроках; 

вміти: 
– брати участь у командній роботі, 

застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування, усвідомлення 

власної відповідальності D 29; 

– здатність діяти на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського 

колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

D 31; 

– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

12; 

– здійснювати планування, організацію та 

реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів 

на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів D 13; 

застосовувати наукові знання, уміння і навички 

із дисциплін фундаментальної підготовки для 
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Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я 

учнів в освітньо-виховному процесі. (С34) 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С37). 

розв’язання конкретних задач у діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів 

D 17. 

Складові професійної компетентності 

Інтегральна компетентність - здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчально-виховному процесі 

через застосування компетентнісного підходу на 

уроках історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей 

сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до оточуючих (С6). 

здатність вчитися самостійно й автономно, 

розробляти власну траєкторію саморозвитку 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– знати термінологію («компетентнісний 

підхід», «загальні і предметні компетентності», 

«дитиноцентризм» ін.), знати класифікацію 

компетентностей, характеристики загальних і 

предметної компетентностей ін., необхідні для 

професійної діяльності D5; 

– теоретичні і практичні основи методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення D8; 

– концепції, ключові положення та 

проблематику сучасних освітніх технологій, 

сучасні підходи до компетентнісного підходу, 

необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти, сучасні інтерактивні методи 

навчання учнів, форми організації навчання та 

специфіку впровадження новітніх освітніх 

Компетентнісний 

підхід у 

професійний 

підготовці вчителя 

історії 
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упродовж навчання в університеті та усього життя,  

оцінювати прогрес і результати навчання (С7). 

здатність генерувати нові ідеї, вміння 

диференціювати традиційні та інноваційні способи 

вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі (С8). 

здатність забезпечувати особисту та групову 

відповідальність за дотримання виконавської 

дисципліни,  вміння визначати і наполегливо 

реалізовувати поставлені завдання і взяті обов’язки 

(С9). 

Фахові (предметні) компетентності:  

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

С14.   

Здатність володіти системою знань із методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

знати зміст навчальних програм та підручників, 

засоби, методи та основні прийоми навчання, способи 

перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання 

їхніх навчальних досягнень, форми позакласної та 

позашкільної роботи та ін. С16. 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. С20.   

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

технологій в загальноосвітній школі, в яких 

реалізується компетентнісний підхід D10; 

– Знати ефективні види та методи контролю 

знань, умінь і навичок учнів в умовах 

компетентнісного підходу (D14), 

 

вміти: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал 

у вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності 

D5; 

– самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби навчання, володіти стратегією 

компетентнісного підходу D12; 

– здійснювати планування, організацію та 

реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів 

на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів, використовувати 

різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) 

навчання в умовах компетентнісного підходу 

(D13), 

– застосовувати в освітньому процесі ефективні 

види та методи контролю знань, умінь і навичок 

учнів в умовах компетентнісного підходу (D14), 

– оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні 

проблеми, пропонувати способи їх розв’язання 
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прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів С21. 

Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні 

освітні технології навчання С22. 

Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів С23. 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері 

освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем С29. 

Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності 

С35. 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді С37.. 

(D24), 

– організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях, 

використовувати компетентнісний підхід для 

практичного розв’язання життєвих проблем, 

пошуку свого «Я» в професії, в соціальній 

структурі, формувати політичну культуру, 

ініціативу і підприємливість; застосовувати 

найбільш ефективні методи і прийоми у 

навчально-виховному процесі (D28), 

– брати участь у командній роботі, 

застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування, усвідомлення 

власної відповідальності (D29), 

– діяти на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, усвідомлювати 

рівні можливості  кожного члена педагогічного 

й учнівського колективів, враховувати 

гендерний підхід, проводити громадянсько-

патріотичне виховання D31; 

– вдосконалювати з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання 

компетенції, усвідомлювати призначення 

професії «вчитель», а також потреби 
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систематично підвищувати професійну 

кваліфікацію через навчання в університеті і 

впродовж життя D32. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– теоретичні і практичні основи методики 

навчання історії, орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення D 12;  

– критерії відбору і принципи структурування 

змісту навчальних курсів у навчальних закладах 

середньої освіти;  

– закономірності, принципи, методи, форми і 

засоби навчання та виховання учнівської 

молоді;  

– види пізнавальних умінь і можливостей учнів 

з всесвітньої історії, способи вивчення 

пізнавального інтересу учнів, методичні 

принципи і прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів; 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

12; 

– застосовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів D 17. 

Методичні аспекти 

викладання нової і 

новітньої історії у 

шкільному курсі 

всесвітньої історії 
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розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Складові професійної компетентності: 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях.  

С20. Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– знати та володіти навичками забезпечення 

охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процесу (D27). 

вміти: 

– характеризувати видатні історичні постаті 

різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6); 

– аналізувати, генерувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки з курсу шкільного 

краєзнавства (D11); 

– самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, 

вибираючи продуктивні методи, прийоми, 

форми та засоби навчання (D12); 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал 

у письмовій і усні формі різного обсягу й 

складності, дотримуючись правил грамотності 

і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів для освітнього процесу (D15); 

– здійснювати наукові й науково-педагогічні 

дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, історичного краєзнавства; 

застосовувати міждисциплінарний підхід 

Основи шкільного 

краєзнавства 
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курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів. 

С24. Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп. 

С30. Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

С31. Здатність проводити музейну, пам’ятко-

охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу 

роботу. 

С32. Здатність здійснювати дослідження із 

вітчизняної і всесвітньої історії,  методики 

(D25); 

– організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, 

народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу, 

спрямовану на збереження і використання 

історико-культурної спадщини з навчальною, 

науковою і просвітницькою метою (D26). 

– володіти навичками забезпечення охорони 

життя та здоров’я під час навчально-виховного 

процесу (D27); 

– знати культурну спадщину українського 

народу в контексті світової культури, 

поважати різноманіття та мультикультурність 

світу; керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва (D 30). 
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викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

історичного краєзнавства. 

С34. Здатність забезпечувати охорону життя і 

здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі. 

Інтегральна компетентність – на основі 

засвоєних знань, умінь і навичок із дисципліни 

«Міжнародні відносини та геополітика другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.: персоналії» здатність 

розв’язувати теоретичні та практичні проблеми в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки (С 1); 

Здатність застосовувати знання із царини 

предмету під час роботи в середній школі, виготовити 

портрети історичних діячів, які вирішально вплинули 

на геополітику (С 5); 

Здатність відтворювати історичні знання, 

хронологію подій, відображати важливі процеси, 

пов’язані із всесвітньоісторичною канвою (С 11); 

Здатність виважено аргументувати власну 

позицію, систематизувти матеріал із всесвітньої 

історії, брати активну участь у полеміках і дискусіях 

(С 17); 

      Здатність  організовувати ефективну 

міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього 

процесу (в тому числі  здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного 

рівня), базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях;   

застосувати оптимальну стратегію діяльності і 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– вагомі факти, події та розуміти ключові 

процеси світової історії другої половини ХХ ст. 

– поч. ХХІ ст., основні теорії та концепції 

сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснювати джерелознавчий та 

історіографічний аналіз зібраної інформації; 

термінологію і наукову періодизацію 

дисципліни (D 2); 

вміти: 

давати фахову оцінку історичним постатям, які 

залишили вагомий слід в історії європейської 

цивілізації зазначеної історичної пори (D 6); 

аналізувати факти з пропонованого спецкурсу 

синтезувати інформацію, екстраполювати логіку 

історичних подій на сучасність (D 11); 

самостійно оцінювати суспільно-політичні 

явища та процеси європейської історії зламу 

тисячоліть (D 22). 

Міжнародні 

відносини та 

геополітика другої 

половини ХХ – 

початку ХХІ ст.: 

персоналії 
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приймати обґрунтовані рішення у складних і часом 

непередбачуваних  професійних і життєвих ситуаціях, 

що потребує застосування нових підходів і 

прогнозування та усвідомлення власної 

відповідальності (С 25); 

Здатність на основі вивчення історичних фактів 

всесітньої історії формувати високу історичну й 

громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам’ ՚ять, здатність використати 

на практиці здобуті знання із дисципліни з метою 

проведення громадянсько-патріотичного виховання 

серед молоді (С 28). 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу (С 11). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової 

історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти D 2; 

– культурну спадщину українського народу в 

контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва D 30; 

– основні тенденції і закономірності 

історичного культурологічного процесу. 

вміти: 
– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

Історія світової 

культури на 

уроках історії і 

суспільствознавчи

х предметів 
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в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С 19). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С 20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів(С 21). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С 28). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С 30). 

12; 

– застосовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів D 17; 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції світової культури, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості D 22. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

У ході вивчення дисципліни студенти 

знайомляться з теоретико-методологічними 

засадами, предметом, об’єктом, метою та 

завданнями спецкурсу, що дає можливість 

студентам знати: 

– основні та актуальні проблеми тематики 

даного курсу D 1;  

Історія 

українського 

війська в шкільних 

курсах історії 
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методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С10). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, 

факти, події і процеси із всесвітньої історії у 

контексті формування цілісної історичної картини 

світу (С11). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях (С17).  

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

 

– важливі дати та події з історії українських 

військових формацій з метою перенесення їх у 

площину навчального шкільного предмету 

«Історія України». D 1;  

вміти:  

– характеризувати історичні постаті різних 

епох, розуміти роль і місце людини в історії  

українського війська D 6. 

– самостійно організовувати навчально-

виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи 

інноваційні методи, прийоми, форми та методи 

навчання D 12. 

– застосовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисципліни історія українського 

війська для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів D 17. 

 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність на 

основі засвоєних знань, умінь і навичок із дисципліни 

«Українська діаспора в країнах Західної Європи і 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– факти, події та процеси вітчизняної історії, які 

Українська 

діаспора в країнах 

Західної Європи і 
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Америки наприкінці ХІХ – початку ХХІ ст.» 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу історичної інформації з 

дисципліни. 

С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

яка стосується західної української діаспори, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 

С11. Здатність системно відтворювати історичні 

знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії 

країн Західної Європи і Америки, які дотичні до 

української діаспори, у контексті формування цілісної 

історичної картини світу. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчений матеріал з історії західної української 

діаспори, аналізувати і систематизувати, порівнювати 

і формувати й науково аргументувати власну 

позицію, брати активну участь у дискусіях.  

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

стосуються становлення та розвитку української 

діаспори у країнах Західної Європи і Америки 

(D1); 

- факти, події та процеси історії країн Західної 

Європи і Америки, пов’язані з українською 

діаспорою (D2); 

- видатні історичні постаті з середовища 

української діаспори (D6); 

– культурну спадщину західної української 

діаспори (D30); 

вміти: 
– аналізувати, синтезувати, порівнювати 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові знання з історії західної 

української діаспори (D11); 

– характеризувати ключові історичні постаті з 

середовища української діаспори, розуміти роль 

і місце людини в історичному процесі (D6);  

– керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва, поважати різноманіття та 

мультикультурність світу (D30). 

Америки 

наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. 
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діяльність історичних осіб – видатних представників 

західної української діаспори – із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп. 

С30. Здатність до оволодіння базовими знаннями з 

історії культури української діаспори в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С10). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С20)  . 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

знати: 

- зміст навчального матеріалу історії 

України давньої і середньовічної доби та сучасні 

підходи до цілей і структури шкільних курсів 

історії України даного періоду D 1; 

- методи та методичні прийоми, засоби 

навчання давньої і середньовічної історії 

України у школі D 17; 

- вікові особливості сприйняття учнями 

навчального матеріалу даного історичного 

періоду; 

- особливості системи перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок учнів; 

- види пізнавальних умінь і можливостей 

учнів, способи активізації пізнавального 

інтересу учнів при навчанні історії України 

давньої і середньовічної доби; 

- форми організації навчального процесу, 

включаючи інноваційні, сучасні педагогічні 

Методичні аспекти 

викладання 

давньої і 

середньовічної 

історії України у 

школі 
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розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

 

технології навчання давньої і середньовічної 

історії України в школі. 

вміти: 

– володіти ґрунтовними знаннями з історії 

України давньої і середньовічної доби з метою 

перенесення їх у площину  навчального 

предмета «Історія України» D 1. 

– самостійно організовувати освітній процес 

із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

12. 

– здійснювати планування, організацію та 

реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів 

на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів D 13. 

– застосовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів; брати участь у командній роботі, 

застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування, усвідомлення 

власної відповідальності D 29. 
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Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації (С12). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру 

(С26). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– основні концепції сучасного джерелознавства, 

здійснювати джерелознавчий аналіз зібраної 

інформації, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості D 3; 

– основні групи джерел з історії міжнародних 

відносин; 

– основні публікації джерел та їх 

місцезнаходження;  

– класифікацію історичних джерел; 

– термінологію навчальної дисципліни. 

вміти:  
– застосовувати знання про джерела з історії 

міжнародних відносин нового і новітнього 

періодів історії під час проведення уроків із 

предмету «Всесвітня історія» у закладах 

середньої освіти; застосовувати знання про 

джерела з історії міжнародних відносин нового і 

новітнього періодів історії під час проведення 

уроків із предмету «Історія України» у закладах 

середньої освіти D 17; 

– організовувати комплексний пошук 

історичних джерел з історії міжнародних 

відносин нового та новітнього часу; здійснювати 

неупереджений аналіз та інтерпретацію цих 

джерел D 19. 

Джерела з історії 

міжнародних 

відносин нового і 

новітнього часу на 

уроках у школі 
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 На основі засвоєних знань, умінь і навичок із 

дисципліни «Імперська політика Росії у XVIII ст.» 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів історичної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов (С1). 

Здатність чітко і логічно відтворювати базові 

історичні знання з історії Російської імперії на уроках 

історії і суспільствознавчих предметів, оцінювати 

нові відомості, факти, події та інтерпретації в 

контексті формування цілісної історичної картини, 

необхідних для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С11). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички для 

розробки навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, зокрема логічно-структурних схем ін. 

(С19). 

Здатність визначати мету і  завдання шкільного курсу 

історії, аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу із частини предмету «Всесвітня 

історія», який стосується історії Росії (С20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес на уроках з історії Росії, добирати 

ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання 

(С21). 
Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції історії російської імперської ідеї та 

російсько-українських стосунків, дотримуючись 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– факти, явища, процеси, поняття і терміни, що 

характеризують цілісність історичного процесу 

минулого Російської держави;  

– особливості історичного, соціологічного, 

економічного, політологічного та 

культурологічного аналізу подій, явищ і 

процесів російської, європейської і світової 

історії (D2);  

– взаємозв’язок і особливості історії Росії та 

України (D2);  

– сучасні версії і трактування найважливіших 

проблем історії імперської ідеї Росії (D2);  

– особливості історичного шляху Російської 

держави, її роль у світовому товаристві (D2). 

вміти: 
– самостійно організовувати освітній процес на 

уроках із предмету «Всесвітня історія» із 

тематики історії Росії із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів (D12); 

– вибирати продуктивні методи, прийоми і 

форми навчання історії Росії в школі (D12); 

– використовувати наукові знання, уміння і 

навички з історії імперської ідеї Росії у 

розв’язанні конкретних завдань вчителя історії 

(D17); 

самостійно і об’єктивно оцінювати суспільні 

явища, процеси і тенденції, пов’язані з історією 

українсько-російських взаємовідносин в 

Імперська 

політика Росії у 

шкільному курсі з 

історії 
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принципів наукової об’єктивності й неупередженості 

(С28). 

контексті зародження та розвитку імперської ідеї 

Росії (D22). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Тенденції 

розвитку української національно-державної ідеї в 

XVI – XVIII ст.» здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов (С1). 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу в контексті дисципліни. 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією з 

тематики розвитку української національно-

державної ідеї в ранньомодерний період. 

С28. Самостійно оцінювати процеси і тенденції 

розвитку української національно-державної ідеї у 

XVI–XVIII ст., дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

 чинники, що зумовили виникнення і 

формування державної ідеї, її наріжні принципи 

(D 5); 

 сутність ідеї Руського князівства та причини 

невдачі її реалізації, боротьбу за збереження 

державної автономії Гетьманщини в останній 

чверті XVII – початку XVIII ст. та її наслідки 

(D5); 

 основні етапи згасання ідеї автономізму у 

Гетьманщині в 20-60-х рр. XVIII ст. (D 5); 

 знати термінологію, зокрема «українська 

національно-державна ідея», «козацький 

сепаратизм», періодизацію розвитку української 

національно-державної ідеї (D 5) 

 вміти: 

 аналізувати, синтезувати і порівнювати 

інформацію із ранньомодерної історії України 

(D11); 

 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з 

історії розвитку української національно-

державної ідеї у XVI–XVIII ст. (D11); 

 самостійно оцінювати явища, процеси і 

Тенденції розвитку 

української 

національно-

державної ідеї в 

XVI – XVIII ст. 
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тенденції, пов’язані з історією розвитку 

української національно-державної ідеї у XVI–

XVIII ст. (D 22); 

дотримуватися принципів наукової 

об’єктивності та неупередженості (D 22). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Суспільно-

політичні процеси в слов’янських країнах у 

міжвоєнний період у шкільній програмі  історії» 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (С 1). 

Здатність орієнтуватися в історичному часі і просторі, 

розглядати суспільні явища в розвитку та в 

конкретно-історичних умовах певного часу, 

співвідносити історичні події, явища в історії країн 

Центрально-Східної Європи, історії України і 

всесвітньої  історії загалом, використовувати 

міждисциплінарний підхід (С 11); 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію з напряму 

«Історія словян новітньої доби» а також через 

навчання впродовж життя (С 19); 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

основні теорії та концепції сучасної 

історіографії, джерелознавства, здійснювати 

джерелознавчий та історіографічний аналіз 

зібраної інформації; термінологію і наукову 

періодизацію; політичні, соціокультурні, 

економічні процеси історичного розвитку 

слов’янських народів в міжвоєнний період; 

вплив загальноєвропейських та світових 

чинників на результати державотворчих та 

суспільно-політичних процесів в слов’янських 

країнах Центрально-Східної Європи; діяльність 

історичних осіб (D 2); 

вміти: 
Використовуючи сучасні інтерактивні методи 

навчання учнів, впроваджуючи новітні освітні 

технології в загальноосвітній школі, 

відтворювати базові історичні знання з історії 

країн Центрально-Східної Європи новітнього 

часу, оцінювати нові відомості, факти, події та 

інтерпретації в контесті формування цілісної 

історичної картини розвитку країн Центрально-

Східної Європи (D 12); 

Суспільно-

політичні процеси 

в слов’янських 

країнах у 

міжвоєнний період 

у шкільній 

програмі історії 
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переносити систему наукових історичних знань, умінь 

і навичок у площину навчального предмета 

«Всесвітня історія, Історія Центрально-Східної 

Європи» в умовах викладання дисципліни в школі (С 

20);  

генерувати інноваційні вирішення для відомих 

проблем або ситуацій, критично оцінювати 

результати власної педагогічної діяльності, 

впроваджувати інтерактивні методи навчання,  

інноваційні навчально-виховні технології,  нові ідеї 

(С 21); 

Здатність чітко і логічно відтворювати базові 

історичні знання з історії слов’янських народів у 

міжвоєнний період, оцінювати нові відомості, факти, 

події та інтерпретації в контесті формування цілісної 

історичної картини Європи, необхідних для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти (С 28). 

самостійно на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в країнах Центрально-Східної Європи, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності 

й неупередженості, пропонувати способи 

розв’язання суспільних проблем, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних та 

суспільних проблем, для розвязання конкретних 

завдань у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавства (D 17); 

оцінювати суспільно-політичні явища і процеси 

в світі, зокрема в словянських країнах, 

дотримуючись принципів наукової обєктивності 

та неупередженості (D 22). 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С10). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність визначати мету та завдання шкільних курсів 

історії і суспільствознавчих предметів, аналізувати 

навчальну програму та навчально-методичну 

літературу, складати  плани-конспекти уроків, 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

– володіти ґрунтовними знаннями з історії 

України ранньомодерної доби з метою 

перенесення їх у площину  навчального 

предмета «Історія України» D 1; 

– історичні постаті ранньомодерної доби історії 

України, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі D 6. 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

Сучасні підходи до 

вивчення 

ранньомодерної 

історії України у 

школі 
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визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С20)  . 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С21). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 

12; 

– застосовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів D 17; 

характеризувати історичні постаті різних епох, 

розуміти роль і місце людини в історичному 

процес D 6. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Компетентності в природничих науках і 

технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (С10). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

– основні та актуальні проблеми тематики 

даного курсу D 1;  

– важливі дати та події Українського 

національного відродження ХІХ–поч. ХХ ст. з 

метою перенесення їх у площину навчального 

шкільного предмету «Історія України» D 1;  

– культурну спадщину українського народу в 

період українського національного відродження 

в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

демократичними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва D 30. 

вміти:  

– характеризувати історичні постаті різних епох, 

розуміти роль і місце людини в Українському 

національному відродженні ХІХ – поч. ХХ ст. 

D 6; 

Українське 

національне 

відродження ХІХ – 

поч. ХХ ст. 
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аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях (С17).  

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності 

історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30) 

– аналізувати, генерувати, зіставляти необхідну 

історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки D 11; 

– самостійно оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в Українському 

національному відродженні ХІХ – поч. ХХ ст., 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності 

й неупередженості D 22. 
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Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, що потребують інтеграції 

знань і прийняття рішень у практиці викладання 

історії і суспільствознавчих предметів у навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. (С1). 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї 

у сфері громадянської освіти, вміння диференціювати 

традиційні та інноваційні способи вирішення завдань 

та знаходити межі їхнього застосування у 

навчальному процесі з даного предмету. 

С13. Здатність володіти базовими правовими та 

економічними знаннями, вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

С20.  Здатність визначати мету та завдання шкільного 

курсу «Громадянська освіта», аналізувати його 

навчальну програму, складати плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес із предмету «Громадянська освіта», 

добирати продуктивні методи, прийоми, форми і 

засоби навчання, спрямовані на розвиток 

індивідуальних особливостей учнів. 

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних успіхів учнів із 

У результаті вивчення дисципліни студент 

повинен  

знати: 

- визначення та суть поняття громадянська 

освіта (D4) 

-сутність, особливості, проблеми та тенденції 

розвитку громадянської освіти у світі та в 

Україні (D4);  

- сучасний стан громадянської освіти в Україні, 

його структуру (D4); 

- нормативну базу, що регулює діяльність 

організацій громадянського суспільства;  

- понятійний апарат із даного курсу, 

користуватися літературою та довідковим 

матеріалом із даної проблематики; сформувати у 

студентів первинні практичні навички щодо 

застосування одержаних теоретичних знань для 

аналізу поточних змін у розвитку громадянської 

освіти в Україні (D4); 

-  знати ефективні методи контролю знань, умінь 

і навичок учнів із предмету «Громадянська 

освіта» (D14); 

вміти: 

- організовувати освітній процес із предмету 

«Громадянська освіта» із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, 

застосовуючи правильні прийоми і засоби 

навчання (D12); 

- Здійснювати планування, організацію та 

реалізацію сучасних інноваційних технологій 

Громадянська 

освіта як фактор 

формування 

загальних 

компетентностей 
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предмету «Громадянська освіта». 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів неупередженості. 

С36. Здатність реалізовувати громадянські права та 

обов՚язки в демократичному громадянському 

процесі, виховувати в учнів правову свідомість та 

культуру. 

навчання предмету «Громадянська освіта» на 

основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів (D13); 

- використовувати у ході навчання предмету 

«Громадянська освіта» продуктивні методи і 

види контролю знань, умінь і навичок (D14); 

- самостійно оцінювати глобальні суспільні 

явища, використовуючи принципи об’єктивності 

та неупередженості (D22); 

- виховувати в учнів правову свідомість і 

культуру (D23); 

- розуміти основні теорії розвитку держави і 

права (D23). 

Інтегральна компетентність (С 1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С 10. Наявність системи знань із вітчизняної історії, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 

С 14.  Здатність володіти категоріально-понятійним 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

- термінологію та наукову періодизацію фахових 

предметів (D 5); 

вміти: 

– володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної 

історії з метою перенесення їх у площину  

навчального предмета «Історія України» (D 1); 

– самостійно організовувати освітній процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання 

(D 12); 

застосовувати наукові знання, уміння і навички 

із дисциплін фундаментальної підготовки для 

розв’язання конкретних задач у діяльності 

Методичні аспекти 

викладання історії 

України ХІХ – 

початку ХХ ст. у 

школі 
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апаратом, хронологією та науковою періодизацією. 

С 19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної і професійної 

підготовки у практичній діяльності – у викладанні 

історії і суспільствознавчих предметів, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-

методичного забезпечення дисциплін. 

С 20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. 

С 21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів. 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів 

(D 17). 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

– термінологію та сучасні методи усно 

історичних досліджень, методику підготовки, 

проведення та аналізу інтерв’ю, правила роботи 

із респондентами D 5;. 

– усну культурну спадщину українського 

народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; 

керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва D 30. 

Усна історія в 

сучасній школі 
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спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці. 

Здатність володіти категоріально-понятійним 

апаратом, хронологією та науковою періодизацією 

(С14). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із 

дисциплін фундаментальної і професійної підготовки 

в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру (С26). 

Здатність до оволодіння базовими знаннями 

української та світової культури в контексті 

готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

Здатність формувати історичну свідомість, 

громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С37). 

вміти: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал 

в усній і письмовій формах різного обсягу й 

складності, дотримуючись правил грамотності і 

вимог до написання наукових та навчальних 

текстів D 15; 

– використовувати наукові знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних завдань у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів D 17; 

– організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел усного характеру D 19; 

– здатність діяти на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до різних світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського 

колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання 

на основі демократичних цінностей D 31. 
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Програмні компетентності 
 (С1).Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі  та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень  у практиці 

викладання історії  в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі. 

(С5) здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 (С10) Наявність системи знань з історії 

західноукраїнських земель міжвоєнного періоду, 

необхідної для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 

(С12) Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій історіографії, джерелознавства з питань 

суспільних та етнополітичних процесів у Західній 

Україні 1920-1930-х рр., здійснення джерелознавчого 

та історіографічного аналізу зібраної інформації.  

(С17) Здатність усвідомлювати та інтерпретувати 

вивчений історіографічний та джерелознавчий 

матеріал із курсу, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію, брати активну участь у дискусіях. 

(С26) Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел про суспільну та етнополітичну ситуацію в 

Згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні: 

знати: 
- основні тенденції суспільного та 

етнополітичного життя на території Західної 

України у 1920-1930-х рр. крізь призму 

історичних джерел та історіографії (D1); 

-  основні концепції сучасного українського 

джерелознавства та історіографії (D3); 

вміти:  
- здійснювати аналіз історичних джерел з 

історії західноукраїнських земель під владою 

Польщі, Румунії та Чехословаччини у 

міжвоєнний період (D3); 

- проводити історіографічний аналіз вказаного 

історичного періоду (D3); 

- синтезувати, аналізувати і порівнювати 

ключові історіографічні праці із вказаної 

проблематики (D11); 

- організовувати комплексний пошук, аналіз та 

інтерпретацію основних джерельних пам’яток та 

праць істориків про становище на Західній 

Україні в міжвоєнний період (D19). 

Західна Україна в 

1920-1930-х рр. в 

суспільному та 

етнополітичному 

вимірах: джерела 

та історіографія 
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Західній Україні в міжвоєнний період. 

У результаті вивчення навчального курсу студенти 

повинні знати: 

найважливіші факти, події, процеси з історїі 

міжнародних відносин ХХ – початку ХХІ ст., 

необхідні для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти (D2) 

вміти: 

самостійно організовувати освітній процес із 

предмету «Всесвітня історія» у 10-11 класах, 

вибираючи продуктивні методи, прийоми та форми 

навчання (D12); 

застосовувати наукові знання, уміння і навички, що 

стосуються історії міжнародних відносин ХХ – 

початку ХХІ ст., для розв’язання конкретних завдань 

у діяльності вчителя історії і сульпільствознавчих 

предметів (D17) 

 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми курсу «Історія міжнародних 

відносин ХХ – початку ХХІ ст. у циклі шкільної 

програми», що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

У результаті вивчення навчального курсу 

студенти повинні знати: 

найважливіші факти, події, процеси з історїі 

міжнародних відносин ХХ – початку ХХІ ст., 

необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (D2) 

вміти: 

самостійно організовувати освітній процес із 

предмету «Всесвітня історія» у 10-11 класах, 

вибираючи продуктивні методи, прийоми та 

форми навчання (D12); 

застосовувати наукові знання, уміння і навички, 

що стосуються історії міжнародних відносин ХХ 

– початку ХХІ ст., для розв’язання конкретних 

завдань у діяльності вчителя історії і 

сульпільствознавчих предметів (D17). 

Історія 

міжнародних 

відносин (ХХ – 

початок ХХІ ст.) у 

всесвітньо-

історичному 

циклі шкільної 

програми 
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середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

С11. Наявність системи знань з історії міжнародних 

відносин ХХ – початку ХХІ ст., необхідних для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти.  

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і 

навички із дисципліни «Історія міжнародних відносин 

ХХ – початку ХХІ ст.» у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисципліни, при аналізі поточних 

суспільних процесів в Україні і світі, при веденні 

дискусії. 

С20. Здатність визначати мету та завдання шкільного 

курсу «Всесвітньої історії» в 10-11 кл., аналізувати 

навчальну програму та навчально-методичну 

літературу, яка стосується історії міжнародних 

відносин ХХ – ХХІ ст.  

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес із шкільного курсу «Всесвітня 

історія», добирати ефективні методи, прийоми і 

форми навчання. 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Організація 

позакласної гурткової роботи в школі» здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

вміти: 

–знати теоретичні та практичні основи 

Організація 

позакласної 

гурткової роботи 

в школі 
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практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що 

передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (С1). 

Комунікативна – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації (усна відповідь, реферат, есе, конкурсна 

історико-краєзнавча робота, доповідь на науково-

звітній конференції ін.) (С16). 

Соціальна і громадянська компетентність – 

здатність до міжособистісної взаємодії у формі 

групової роботи, дискусій, всеукраїнських та 

регіональних рухів, історико-географічних 

експедицій, ін. на основі етичних міркувань (мотивів), 

вміння працювати в колективі й ефективно 

співпрацювати з учасниками навчального процесу; 

уміння попереджати і розв’язувати конфлікти, 

досягати компромісів; діяти громадсько і соціально 

відповідально і свідомо та з почуттям поваги до 

оточуючих, усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми (С6). 

Екологічна компетентність і здоровий спосіб 

життя – це здатність на основі вивченого матеріалу 

(характеристики пам’яток історії та культури рідного 

краю, їхньої музеєфікації) усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я 

людини, прагнення до його збереження; здатність до 

педагогіки і психології, особливості організації 

та проведення навчально-виховної роботи 

відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти (D7); 

–організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, 

народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу, 

спрямовану на збереження і використання 

історико-культурної спадщини з навчальною, 

науковою і просвітницькою метою (D26); 

–організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

грунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях (D28); 

–брати участь у командній роботі, застосовувати 

оптимальну стартегію діяльності і приймати 

обгрунтовані рішення у складних і часом 

непередбачуваних професійних і життєвих 

ситуаціях, що потребує застосування нових 

підходів і прогнозування, усвідомлення власної 

відповідальності (D29). 
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здійснення професійної діяльності згідно з вимогами 

охорони праці й техніки безпеки; здатність і бажання 

дотримуватися здорового способу життя (на прикладі 

ведення гурткової шкільної і позашкільної 

пам’яткоохоронної, пошукової, екскурсійної роботи) 

(С9). 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, 

формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях (С6). 

Здатність проводити музейну, пам’ятко-охоронну, 

народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу (C31) 

Інтегральна компетентність. Здатність знати 

основну хронологію подій спецкурсу за вибором;  

термінологічно-понятійний апарат дисципліни; 

періодизацію повсякденного життя українців ХХ ст.; 

основні вияви повсякденного життя українців в часи 

військових випробувань Першої і Другої світових 

воєн, міжвоєнної доби та періоду радянського 

тоталітаризму та за умов незалежної України (С 1).   

Управлінська– здатність забезпечувати особисту та 

групову відповідальність за дотримання виконавської 

дисципліни,  вміння визначати і наполегливо 

реалізовувати поставлені завдання і взяті на себе 

обов’язки (С 9); 

  Фахові (предметні) компетентності: 
Здатність володіти навичками практичного 

використання знань з основ дидактики та педагогічної 

діяльності, застосовувати сучасні методи і освітні 

технології в середніх загальноосвітніх закладах при 

У ході вивчення дисципліни студенти на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) 

знайомляться з теоретико-методологічними 

засадами, предметом, об’єктом, метою та 

завданнями спецкурсу. Це дає можливість 

студентам застосовувати знання, уміння і 

навички із дисципліни «Історія повсякденності у 

шкільних курсах історії» у викладанні предмету, 

організації навчально-виховного процесу, 

розробці навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, при аналізі поточних суспільних 

процесів в Україні і світі, при веденні дискусії.  

D 12; 

аналізувати, досліджувати та презентувати 

педагогічний досвід навчання учнів з названої 

дисципліни у загальноосвітній школі, 

Історія 

повсякденності в 

шкільних курсах 

історії 



166 

 

читанні названого предмету С 19; 

Здатність застосовувати набуті знання 

закономірностей повсякденного життя українського 

суспільства ХХ ст. на практиці в школі; 

екстраполювати історичні епохи, проводити історичні 

паралелі у контексті соціальної історії ХХ ст. С 20; 

Здатність розрізняти фактичний матеріал соціальної 

та політичної історії України у процесі викладання 

предметів гуманітарного циклу в середній школі; С 

21;  
Здатність розрізняти світобачення і ментальність 

кожного історико-культурного періоду; зіставляти 

основні факти соціальної історії українського народу 

з фактичним матеріалом соціальної історії у 

всесвітньоісторичному вимірі ХХ ст. в умовах 

шкільних курсів; С 30; 

Здатність формувати високу історичну й 

громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам ՚ять, провадити 

громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. С 

37. 

застосовувати набуті знання закономірностей 

повсякденного життя українського суспільства 

ХХ ст. на практиці в школі; екстраполювати 

історичні епохи, проводити історичні паралелі, 

аналізувати історичне минуле у контексті 

соціальної історії ХХ ст.; зокрема сприяти 

визначенню учнями ЗОШ місця і ролі 

«пересічних» («маленьких») людей  в подіях 

історичного минулого України новітньої доби  D 

17; 
«соціалізуватися», стати командною 

людиною, застосовувати оптимальну стратегію 

діяльності і приймати обгрунтовані рішення у 

складних ситуаціях; D 29; 

          зіставляти набуті учнями шкіл знання з 

історії повсякденного життя зі знаннями з історії 

України ХХ ст.; зіставляти набуті учнями ЗОШ 

знання з історії української культури зі знаннями 

з історії української культури; керуватися у 

своїй діяльності принципами толерантності, 

поліконфесійності, плюралізму D 30; 

формувати високу історичну й громадянську 

свідомість, національну гідність та історичну 

національну пам՚ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. D 31. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, приймати нестандартні 

рішення у практиці навчання суспільнознавчих 

дисциплін в навчальних закладах середньої освіти та 

у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

 теоретичні і практичні основи методики 

навчання історії і суспільствознавчих предметів, 

орієнтуватися на їх сучасні досягнення; 

Теорія і методика 

навчання 

суспільнознавчих 

дисциплін 
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застосування теорій та методів методики викладання і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ – у навчанні і на практиці, під час навчання 

суспільнознавчих дисциплін у школі. 

Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі під час 

навчання суспільнознавчих дисциплін, працювати в 

команді з дотриманням етичних норм і цінностей 

сучасного мультикультурного суспільства, діяти 

громадсько і соціально відповідально та з почуттям 

поваги до оточуючих.  

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й 

автономно, розробляти власну траєкторію 

саморозвитку та компетентності упродовж навчання в 

університеті та усього життя,  оцінювати прогрес і 

результати свого навчання. 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї, 

вміння диференціювати традиційні та інноваційні 

способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього 

застосування у навчальному процесі в ролі вчителя 

суспільнознавчих дисциплін. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати 

тенденції розвитку сучасної освіти; сучасні 

підходи до цілей і структури шкільних курсів 

історії і суспільствознавчих предметів; критерії 

відбору і принципи структурування змісту 

навчальних курсів у навчальних закладах 

середньої освіти; закономірності, принципи, 

методи, форми і засоби навчання та виховання 

учнівської молоді;  особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти і сучасної 

педагогічної науки (D8); 

 види пізнавальних умінь і можливостей учнів 

з історії і суспільствознавчих предметів, 

способи вивчення пізнавального інтересу учнів, 

методичні принципи і прийоми активізації 

пізнавальної діяльності учнів (D8); 

 методи формування навичок самостійної 

роботи й розвиток творчих здібностей і 

логічного мислення учнів (D14); 

 способи перевірки та оцінювання результатів 

навчання історії і суспільствознавчих предметів 

(D14); 

 сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі (D10); 

вміти: 

 розуміти та інтерпретувати вивчений 
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особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і 

наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки. 

С16. Здатність володіти системою знань із методики 

викладання суспільнознавчих предметів, знати зміст 

навчальних програм та підручників, засоби, методи та 

основні прийоми навчання, способи перевірки знать 

та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх 

навчальних досягнень, форми позакласної та 

позашкільної роботи та ін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів суспільнознавчих предметів, аналізувати 

навчальну програму та навчально-методичну 

літературу, складати  плани-конспекти уроків, 

визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес під час уроків із предметів 

«Правознавство», «Громадянська освіта», добирати 

ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання, 

спрямовані на розвиток вікових та індивідуальних 

особливостей учнів. 

С22. Здатність застосовувати інтерактивні методи і 

сучасні технології навчання під час уроків 

суспільнознавчих предметів. 

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів із 

суспільнознавчих предметів. 

С24. Здатність користуватися вербальними і 

матеріал з дисципліни у вербальній і 

невербальній формах різного обсягу й 

складності, дотримуючись грамотності (D15); 

 самостійно проводити уроки, визначаючи 

мету, форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх 

тривалість, зміст; вибирати продуктивні 

технології, методи, прийоми і засоби навчання, 

відбирати і готувати навчальні матеріали (D12); 

 володіти методикою проведення різних форм 

організації навчального процесу, 

використовувати методи формування навичок 

самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення учнів; володіти 

технологіями оцінювання рівнів навчальних 

досягнень учнів з історії і суспільствознавчих 

предметів (використовуючи індивідуальний і 

диференційований підхід), вести педагогічне 

спостереження; формувати загальні і предметні 

компетентності в учнів; способи мотивації 

навчання і прагнення до успіху (D14, D12); 

 аналізувати і генерувати передовий 

педагогічний досвід, що вивчається у 

дисципліні, генерувати інноваційні вирішення 

для відомих проблем або ситуацій, критично 

оцінювати результати власної педагогічної 

діяльності, впроваджувати інтерактивні методи 

навчання, інноваційні навчально-виховні 

технології, нові ідеї під час підготовки (план-

конспект) і під час симуляції уроку (D13); 

 самостійно оцінювати освітні проблеми, 
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невербальними засобами передачі навчальної 

інформації із суспільнознавчих предметів, 

дотримуючись грамотності і вимог до написання 

навчальних текстів. 

С29. Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у 

сфері освіти, визначати сприятливі умови для її 

прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання суспільно 

важливих та особистих проблем. 

С35. Здатність усвідомлювати суспільний статус і 

призначення професійної діяльності вчителя 

суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку пізнавальної діяльності.  

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов՚язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, виховувати правову 

свідомість та культуру в учасників освітнього 

процесу. 

С37. Здатність формувати громадянську позицію, 

політичну культуру, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. 

пропонувати способи їх розв’язання, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем; вміти планувати 

навчальну діяльність, застосовувати найбільш 

раціональні способи навчальної праці, 

проводити рефлексію, самооцінку та 

коригування пізнавальної діяльності; формувати 

ініціативу (D24); 

 організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях; 

застосувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування та усвідомлення 

власної відповідальності (D28); 

 виховувати правову свідомість і культуру в 

учнів на уроках предмету «Правознавство» 

(D23); 

 брати участь у командній роботі, приймати 

обґрунтовані рішення у непередбачуваних 

життєвих ситуаціях (D29) 

 приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості, враховувати 

гендерний підхід (D31); 
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вдосконалювати з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетенції, 

самостійно будувати гіпотези і план розв’язання 

пізнавальних задач чи відповіді на запитання 

евристичного характеру, вчитися вибирати й 

будувати альтернативи в процесі розв’язання 

проблем; усвідомлювати призначення 

професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, а також потреби 

систематично підвищувати професійну 

кваліфікацію через навчання впродовж життя 

(D32). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних 

знань, умінь і навичок із дисципліни «Держави Азії, 

Африки та Латинської Америки у шкільному курсі 

історії» здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів історичної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі (С1). 

Комунікативна – здатність письмово й усно 

спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою; користуватися вербальними і 

невербальними засобами передачі історичної 

інформації (усна відповідь, реферат, есе, доповідь на 

науково-звітній конференції ін.) (С2). 

 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

- зміст навчального матеріалу історії країн Азії, 

Африки та Латинської Америки та сучасні 

підходи до цілей і структури шкільних курсів 

всесвітньої історії; методи та методичні 

прийоми, засоби навчання історії країн Азії, 

Африки та Латинської Америки у школі (D2); 

 

вміти: 

- чітко і логічно відтворювати базові історичні 

знання з історії країн Азії, Африки та Латинської 

Америки, оцінювати факти, явища, процеси, 

події та інтерпретації; інтегрувати теоретичні 

знання з історії країн Азії, Африки та Латинської 

Америки у практичну діяльність у закладах 

загальної середньої освіти (D17); 

- використовувати в майбутній професійній 

Держави Азії, 

Африки та 

Латинської 

Америки у 

шкільному курсі 

історії 
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Інтегральна компетентність (С1). Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

Наявність системи знань основних теорій та 

концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснення джерелознавчого та історіографічного 

аналізу зібраної інформації (С12). 

Здатність  визначати мету та завдання шкільних 

курсів історії і суспільствознавчих предметів, 

аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти 

уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати 

пізнавальні можливості учнів ін. (С20) . 

Здатність самостійно організовувати навчально-

виховний процес, добирати ефективні методи, 

прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на 

розвиток вікових та індивідуальних особливостей 

учнів (С 21). 

Здатність організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру (С 26). 

діяльності знання з історії країн Азії, Африки та 

Латинської Америки; відповідно до мети уроку 

та змісту навчального матеріалу організовувати 

освітній процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, обераючи 

продуктивні методи, прийоми та засоби 

навчання; підготувати та провести урок з історії 

країн Азії, Африки та Латинської Америки 

різних типів і в різних (традиційних та 

нетрадиційних) формах (D12); 

володіти прийомами самореалізації і розвитку 

індивідуальності у межах професії, виявляти 

готовність до професійного зростання: 

правильно коментувати, анотувати або 

редагувати тексти і документи; спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово, 

вміння правильно розмовляти та писати різними 

комунікативними стилями, а саме неофіційним, 

офіційним та науковим (D15). 
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7. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

Профіль програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» 

Середня освіта (Історія) 

Обов’язковий блок 

Тип диплому 

та обсяг програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС  

Вищий навчальний заклад ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», факультет історії, політології і міжнародних відносин, 

кафедра історії України 

Рівень програми HPK – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 7 рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Історія),  які володіють знаннями з історії України, 

всесвітньої історії, методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін, сучасних 

освітніх технологій, історичного краєзнавства та інших суміжних гуманітарних наук; 

здатних  вирішувати стандартні і нестандартні комплексні задачі в професійній 

педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів історичних наук, освіти,  методики викладання 

ін. і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Освітня програма 

спрямована на формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії і 

суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних 

технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, 

що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 

праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних 

робити істотний внесок у майбутнє регіону й України. 

В Характеристика програми 

1 Назва галузі знань та 

спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка.  

014 Середня освіта (Історія) 

2 Фокус програми Освітня програма 014 Середня освіта (Історія) базується на 

оволодінні фундаментальними знаннями у галузі історії зі здатністю 

до застосування цих знань у навчально-виховному процесі,  

використання  сучасних методів,  інноваційних технологій навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 Особливості 

програми 

Унікальність програми в тому, що підготовка фахівців – вчителів 

історії і суспільствознавчих предметів на Прикарпатті  відбувається в 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Програма передбачає підготовку випускників до 

впровадження традиційних та інноваційних технологій навчання в 

професійній діяльності. 

С  Програмні компетентності 
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 Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти 

та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів 

професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі. 

 

 
Складові професійної компетентності 

 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською 

– державною мовою; здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

Лінгвістична (С3) – здатність отримувати і передавати професійну інформацію іноземною 

мовою; уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 

Інформаційно-цифрова компетентність (С4) – здатність до впевненого, а водночас 

критичного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для пошуку, 

обробки, аналізу, верифікації інформації з різноманітних джерел.  

Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в команді з дотриманням 

етичних норм і цінностей сучасного мультикультурного суспільства, діяти громадсько і 

соціально відповідально та з почуттям поваги до оточуючих.  

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й автономно, розробляти власну 

траєкторію саморозвитку упродовж навчання в університеті та усього життя,  оцінювати 

прогрес і результати навчання. 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї, вміння диференціювати традиційні та 

інноваційні способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього застосування у 

навчальному процесі. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за 

дотримання виконавської дисципліни,  вміння визначати і наполегливо реалізовувати 

поставлені завдання і взяті обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

 С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії, необхідної для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти. 

С11. Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із 

всесвітньої історії у контексті формування цілісної історичної картини світу. 

С12.  Наявність системи знань основних теорій та концепцій сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснення джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної 

інформації. 

С13. Здатність володіти базовими правовими та економічними знаннями, вміти 

застосовувати їх у навчальній та професійній діяльності. 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією. 

 С15. Здатність до розуміння теоретичних і практичних засад педагогіки, психології і 

сучасних освітніх технологій. 

С16. Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів, знати зміст навчальних програм та підручників, засоби, 

методи та основні прийоми навчання, способи перевірки знать та умінь учнів та критерії 

оцінювання їхніх навчальних досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи та ін. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, 
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порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну участь у 

дискусіях.  

С18. Здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння працювати з матеріалом суміжних  

гуманітарних наук під час вирішення навчальних і наукових завдань, мати синтетичне 

мислення. 

 С19. Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної і 

професійної підготовки у практичній діяльності – у викладанні історії і суспільствознавчих 

предметів, організації навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів історії і суспільствознавчих 

предметів, аналізувати навчальну програму та навчально-методичну літературу, складати  

плани-конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні 

можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес, добирати ефективні 

методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на розвиток вікових та 

індивідуальних особливостей учнів. 

С22. Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні освітні технології навчання. 

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень 

учнів. 

С24. Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп. 

С26. Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  або інформації методичного характеру 

С27. Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і навички із археології, загальної 

етнології, спеціальних історичних дисциплін у навчально-виховному процесі. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості. 

С29. Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти, визначати сприятливі 

умови для її прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання суспільно важливих та 

особистих проблем. 

С30. Здатність до оволодіння базовими знаннями української та світової культури в 

контексті готовності студентів до спілкування у мультикультурному середовищі на основі 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

С31. Здатність проводити музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, туристично-

краєзнавчу роботу. 

С32. Здатність здійснювати дослідження із вітчизняної і всесвітньої історії,  методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства. 

С33. Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати передовий педагогічний досвід. 

С34. Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі. 

С35. Здатність усвідомлювати суспільний статус і призначення професійної діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів, здійснювати самооцінку та корегування 

пізнавальної діяльності.  

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські права та обов՚ язки з метою розвитку 

демократичного громадянського суспільства, виховувати правову свідомість та культуру в 

учасників освітнього процесу. 

С37. Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну культуру, 

національну пам’ять, провадити громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. 
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D Результати навчання 

1 Володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної історії з метою перенесення їх у площину  

навчального предмета «Історія України». 

 2 Знати найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти. 

3 Знати основні концепції сучасної історіографії, джерелознавства, здійснювати 

джерелознавчий та історіографічний аналіз зібраної інформації, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості. 

 4 Володіти базовими знаннями з правознавства і політології, необхідними для вчителя 

суспільствознавчих предметів. 

 5 Знати термінологію та наукову періодизацію фахових предметів. 

6  Характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі. 

7 Знати теоретичні і практичні основи педагогіки і психології, особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи відповідно до положень нормативно-правової бази 

національної системи освіти. 

 
8 Знати теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні досягнення. 

9 Знати і використовувати основи та інструментарій суміжних гуманітарних наук, що 

формують фахову професійність. 

10 Знати концепції, ключові положення та проблематику сучасних освітніх технологій. 

11 Вміти аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки. 

12 Самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби навчання. 

 
13 Здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів. 

14 Знати і застосовувати в освітньому процесі ефективні види та методи контролю знань, 

умінь і навичок учнів. 

15 Розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів. 

16 Використовувати іноземну мову на рівні необхідному для професійної діяльності. 

17 Застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної підготовки 

для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів. 

18 Володіти теоретичними і практичними основами археології, загальної етнології, 

спеціальних історичних дисциплін та можливостями використання їх у шкільній освіті. 

19 Організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру. 

20 Використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси і вміти впроваджувати ІКТ в 

освітній процес. 
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21 Аналізувати, генерувати та поширювати передовий педагогічний досвід, критично 

оцінювати результати власної педагогічної діяльності. 

22 Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості. 

23 Аналізувати основні концепції, теорії та етапи розвитку держави і права, реалізовувати 

положення законодавства в конкретних життєвих ситуаціях, виховувати правову свідомість 

і культуру. 

24 Оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні проблеми, пропонувати способи їх 

розв’язання,  що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання 

для розв’язання власних та суспільних проблем. 

25 Здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства; застосовувати 

міждисциплінарний підхід. 

26 Організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу, 

спрямовану на збереження і використання історико-культурної спадщини з навчальною, 

науковою і просвітницькою метою. 

27 Знати та володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процесу. 

28 Організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

ґрунтується на здобутих знаннях, демократичних і гуманістичних цінностях. 

29 Брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, 

усвідомлення власної відповідальності. 

30 Знати культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

31 Здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

суспільства та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний підхід, 

проводити громадянсько-патріотичне виховання. 

32 Вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання протягом життя. 

E Перелік навчальних дисциплін  

№ п/п 1. Цикл загальної підготовки 

1.1 Обов’язкові дисципліни 

Кредити 

ЄКТС 

Семестр 

1.  Історія української культури 3 3 

2.  Філософія 3 5 

3.  Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 3 

4.  Політологія 3 3 

5.  Фізична культура - - 
 1.2 Вибіркові дисципліни 

1.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ 
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6.  Іноземна мова (англійська) 9 3, 4 
 1.2.2 Дисципліни вільного вибору студента   

7.  Старослов’янська мова 3 5 

8.  Латинська мова 3 5 
9.  Основи риторики 3 5 

10.  Правознавство 3 6 

11.  Менеджмент і маркетинг 3 6 

12.  Економічна теорія 3 6 

13.  Філософія освіти і науки 3 4 

14.  Релігієзнавство 3 4 

15.  Культурологія 3 4 

 2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

  

16.  Іноземна (перша) мова 6 2 

17.  Історія первісного суспільства 3 1 

18.  Історія стародавніх Греції і Риму 3 2 
19.  Історія стародавнього Сходу 3 1 

20.  Історія середніх віків 6 4 

21.  Археологія 3 1 

22.  Психологія 9 3, 4 

23.  Педагогіка 9 3 

24.  Сучасні освітні технології 3 5 

25.  Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін 3 6 

26.  Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів 9 6, 7 

27.  Давня і середньовічна історія України 6 1, 2 

28.  Історія України пізнього середньовіччя (XІV – сер. XVII ст.) 3 3 

29.  Історія України ранньомодерної доби (сер. XVII – XVIII ст.) 3 4 

30.  Історія України ХІХ – поч. ХХ ст. 6 5, 6 

31.  Історія України І пол. ХХ ст. 3 7 

32.  Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. 3 8 

33.  Спеціальні історичні дисципліни 3 4 

34.  Історичне краєзнавство, музеєзнавство 3 2 

35.  Історія країн Західної Європи і Америки (XVI – поч. XIX ст.) 3 5 

36.  Історія країн Західної Європи і Америки (XIX – поч. ХХ ст.) 3 6 

37.  Історія країн Західної Європи і Америки (ХХ – поч. ХХІ ст.) 3 7 

38.  Історія країн Азії і Африки в нові і новітні часи 6 7, 8 

39.  Джерелознавство і архівознавство 3 1 

40.  Теорія і методика наукових досліджень 3 4 

 2.1.2. Практична підготовка   

41.  Курсова робота  3 4 

42.  Підготовка дипломної роботи 3 7,8 

43.  Навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча) 6 1 

44.  Виробнича цільова педагогічна практика в школі 9 8 

45.  Літня педагогічна практика 3 6 

46.  Археологічна (навчальна) практика 3 2 

47.  Атестація (дипломна робота)  1,5 8 

48.  Атестація (комплексний державний іспит) 1,5 8 

 2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 
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49.  Сучасні інформаційні технології 3 2 

50.  Безпека життєдіяльності і цивільний захист 3 2 

51.  Вступ до спеціальності 3 1 

52.  Історія ЦСЄ в давні часи і середньовіччя 3 1 

53.  Історія ЦСЄ ранньомодерного часу 3 2 

54.  Історія ЦСЄ нового часу 3 3 

55.  Історія ЦСЄ новітнього часу 3 4 

 2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента   

56.  Науковий семінар по кафедрі історіографії і джерелознавства  6 5, 6, 7, 8 

57.  Науковий семінар по кафедрі історії слов`ян 6 5, 6, 7, 8 

58.  Науковий семінар по кафедрі етнології і археології  6 5, 6, 7, 8 

59.  Науковий семінар по кафедрі історії України  6 5, 6, 7, 8 

60.  Науковий семінар по кафедрі всесвітньої історії 6 5, 6, 7, 8 

61.  Історія українського козацтва 3 5 

62.  Історична географія на уроках історії в середній школі 3 5 

63.  Соціологія 3 5 

64.  Використання інформаційних ресурсів у процесі вивчення історії в 

середній школі 

3 5 

65.  Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських 

країн на уроках історії в школі  

3 6 

66.  Загальна етнологія 3 6 

67.  Теоретичні і методичні аспекти  викладання історії стародавнього світу 

в середній школі 

3 6 

68.  Історіографія: теорія і методологія  3 7 

69.  Актуальні проблеми Української революції 1914–1923 рр. у шкільному 

курсі історії 

3 7 

70.  Суспільно-культурні процеси у слов’янських країнах у ХІХ – поч. ХХІ 

ст. на уроках історії  

3 7 

71.  Слов’яни і європейська цивілізація 3 5 

72.  Основи антропології 3 5 

73.  Методика виховної роботи  3 5 

74.  Джерела з історії України в шкільній освіті 3 5 

75.  Русько-угорські відносини ІХ – ХІV ст. 3 6 

76.  Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії 3 6 

77.  Українознавство в шкільному курсі історії 3 6 

78.  Методика викладання народознавства в школі 3 7 

79.  Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя історії 3 7 
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80.  Методичні аспекти викладання нової і новітньої історії  у шкільному 

курсі всесвітньої історії   

3 7 

81.  Основи шкільного краєзнавства 3 8 

82.  Міжнародні відносини та геополітика 2 пол. ХХ–поч. ХХІ ст.: 

персоналії 

3 8 

83.  Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих 

предметів 

3 6 

84.  Історія українського війська в шкільних курсах історії 3 6 

85.  Українська діаспора в країнах Західної Європи і Америки (ХІХ – 

початок ХХ ст.)  

3 6 

86.  Методичні аспекти викладання давньої і середньовічної історії України 

у школі  

6 5 

87.  Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на 

уроках історії у школі 

6 5 

88.  Імперська політика Росії у шкільному курсі історії  6 5 

89.  Тенденції розвитку української національної ідеї у ХVІ – ХVІІІ ст.  3 6 

90.  Суспільно-політичні процеси у слов’янських країнах у міжвоєнний 

період у шкільній програмі історії  

3 6 

91.  Сучасні підходи до вивчення ранньомодерної історії України у школі 3 6 

92.  Українське національне відродження ХІХ – поч. ХХ ст.  3 6 

93.  Громадянська освіта як фактор формування загальних компетентностей  3 6 

94.  Методичні аспекти викладання історії України ХІХ – початку ХХ ст. 

у школі 

6 7 

95.  Усна історія в сучасній школі 6 7 

96.  Західна Україна 1920–1930-х рр. в суспільному й етнополітичному 

вимірах: джерела та історіографія 

6 7 

97.  Історія міжнародних відносин (ХХ – початок ХХІ ст.) у всесвітньо-

історичному циклі шкільної програми 

3 8 

98.  Організація позакласної гурткової роботи в школі  3 8 

99.  Історія повсякденності у шкільних курсах історії 3  8 

100.  Теорія і методика навчання суспільнознавчих дисциплін  3 8 

101.  Держави Азії, Африки та Латинської Америки у шкільному курсі 

історії  

3 8 

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та результатами навчання 
(компетентностями) (таблиця 1) 

 

Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та компетентностями   (таблиця 2) 
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G Форми організації та технології навчання 

 Освітній процес побудований на принципах студентоцентричного особистісно 

орієнтованого навчання на основі компетентнісного підходу.  

Навчання в університеті здійснюється за такими формами: –  очна (денна) – заочна. 

Освітній  процес в університеті реалізується у таких формах: навчальні заняття, самостійна 

робота, практична підготовка, контрольні заходи.  

Основними видами навчальних занять є: лекція, практичне, семінарське, індивідуальне 

заняття, консультація тощо. Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента 

включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-

дослідну роботу. 

– Практична підготовка є необхідним компонентом підготовки фахівців певного 

освітнього ступеня. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі 

одержаних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

– технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, 

інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікативні, технологія співпраці тощо). 
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Н 

 
Форми та методи оцінювання результатів навчання 

-підходи до викладання та навчання: програмою передбачено навчання і застосування 

методики максимальної активізації студентів під час занять шляхом організації ділових 

ігор, виконання творчих завдань, підготовки презентацій, рефератів, доповідей і 

повідомлень. Під час навчання акцентується увага на проблемних та актуальних питаннях 

впровадження традиційних та інноваційних технологій навчання в професійній діяльності. 

Стимулюється самонавчання студентів та групові завдання з метою набуття навичок 

роботи у команді та самостійного пошуку вирішення проблеми. Практичні професійні 

навички набуваються під час проходження відповідного виду практики. 

Система оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни передбачає поточний, 

модульний та семестровий контролі знань, які дозволяють перевірити досягнення 

програмних результатів навчання, заявлені в ОП. Поточний контроль (усний або 

письмовий, тестування ін.) здійснюється під час проведення лекційних, семінарських, 

індивідуальних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної 

дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Модульний контроль (підсумкові контрольні роботи, колоквіуми) проводиться на підставі 

оцінювання знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. Завдання модульного контролю – перевірка і засвоєння 

певного матеріалу (теми), вміння самостійно опрацьовувати тексти, здатність осмислювати 

зміст даної частини дисципліни, вміння в усній чи письмовій формі подати засвоєний 

матеріал. Форми модульного контролю та система оцінювання рівня знань визначається 

кафедрою та відображається у робочій програмі дисципліни ((РПД) і силабусі.  

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену чи заліку, визначених 

навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі, 

визначеному у РПД.  

Залік виставляється як сума оцінок за поточний контроль знань та результатів складання 

змістових модулів і оголошуються студентам на останньому семінарському занятті. 

Екзамен проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань, їх перелік та 

критерії оцінювання включаються до РПД. У всіх видах контролю є завдання, що 

перевіряють самостійну роботу студентів. 

Формами державної атестації студентів є захист дипломної роботи і комплексний 

державний екзамен. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів для здобувачів 

вищої освіти досягається відповідністю ОП навчальній та робочій програмам дисциплін, 

вчасністю інформування та наявністю чітких та зрозумілих форм контрольних заходів та 

критеріїв. 

– За рівнем контролю розрізняють: самоконтроль, кафедральний, інститутський 

(факультетський), ректорський, міністерський.  

–  

– оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за шкалою – («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно з можливістю повторного складання», «незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни») і вербальною – («зараховано», «не 

зараховано з можливістю повторного складання» та «не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни»).  

 Рекомендований блок 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 
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 1. Особиста заява. 

2. Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

3. Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних. 

4. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до нього. 

5. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання: 

1. Українська мова та література. 

2. Історія України. 

3. Іноземна мова або географія. 

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см та електронне фото. 

7. Копія ідентифікаційного коду. 

J Вимоги до вступників 
– бажання працювати у загальноосвітніх навчальних закладах; 

– бажання отримати високий рівень професійної підготовки, щоб бути успішним в умовах 

конкурентного середовища;  

–  інтерес до історії; 

– готовність здійснювати науково-освітні дослідження та формувати їх результати; 

– бажання будувати кар’єру у сфері освіти. 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 
 Система кураторства академічних груп, всеукраїнські і міжнародні програми науково-

освітньої і науково-дослідної підготовки, програми обміну та академічної мобільності 

студентів,  підтримка молодіжних ініціатив ін. 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 
 Стипендіальне забезпечення, соціальна підтримка студентів, забезпечення гуртожитком, 

соціальна інфраструктура університету,  елементи консультативної та соціальної підтримки 

в рамках проведення тематичних бесід, навчальних семінарів, тренінгів та ін., допомога у 

вирішенні проблемних ситуацій,  забезпечення безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу.  

 вдосконалення та розвиток інфраструктури щодо покращення комфортних умов навчання 

для осіб з особливими освітніми потребами, системи дистанційного навчання, медичних 

та консультаційних послуг, користування електронними ресурсами бібліотеки, а також 

ресурсами проектно-освітнього центру «Агенти змін»,  молодіжного центру Paragraph,  

студентського простору «Campus»,  Центру інноваційних освітніх технологій «PNU-

EcoSystem», що створений в університеті в рамках реалізації грантового проекту програми 

ERASMUS+ КА 2: «MOPED» - «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання 

інноваційних інструментів викладання» ін. 

 Навчально-методичне забезпечення: освітня програма, навчальний план, робочий 

навчальний план, комплекси навчально-методичного забезпечення, ін. навчальні матеріали, 

робочі програми практик, методичні рекомендації тощо. 

 Інформаційний пакет спеціальності 
 Бібліотека: 

– ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів та 

баз даних; 

– інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами; 

– консультування працівниками бібліотеки 

 Навчальні ресурси: 

– довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, 

міжбібліотечні позики, відеотека; 
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– продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

– доступ до електронних бібліотечних ресурсів Наукової бібліотеки; 

– доступ до електронного навчального середовища http://d-learn.pu.if.ua/; 

– технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; 

– електронні ресурси бібліотеки, зокрема електронні хрестоматії. 

 Академічна підтримка – консультації з вибору окремих вибіркових дисциплін, 

проектування індивідуальних навчальних траєкторій ін. 

 Персональне консультування 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування – вчитель історії і суспільствознавчих предметів загальноосвітнього 

навчального закладу; 

– педагог-організатор; 

– керівник гурткової роботи у середньому навчально-виховному 

закладі; 

– керівник шкільного краєзнавчого музею у середньому навчально-

виховному закладі; 

– керівник гурткової роботи у Центрі туризму і краєзнавства 

учнівської молоді; 

– працівник Центру роботи з обдарованою учнівською молоддю; 

– методист-консультант відділу освіти в державних органах влади. 

2 Продовження 

освіти 

Навчання за програмами: 

8 рівня HPK, другого циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

http://d-learn.pu.if.ua/
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Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних 

досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів: 

– визначення принципів та процедур системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

– удосконалення планування освітньої діяльності;  

– опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців з питань періодичного 

перегляду освітньої програми; 

– анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін; 

– анкетування щодо обізнаності здобувачів вищої освіти з процедурами проведення 

контрольних заходів, їх критеріями ін.; 

– внутрішній аудит з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів,  

реалізації практичної підготовки); 

– програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

– щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; 

– рейтингове оцінювання кафедр за підсумками навчального року; 

– періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти; 

– соціологічні опитування студентів і випускників; 

– опитування студентів і потенційних роботодавців з питань проходження практики; 

– моніторинг статистики працевлаштування випускників; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом 

(розклади занять, консультацій, графіки виконання курсових, ІНДЗ, модульних контролів, 

розклади екзаменів, практик, атестації, взірці нормативних документів, бланків заяв, проведення 

тестувань тощо); 

– забезпечення публічності інформації про діяльність Університету та його підрозділів, зокрема 

про освітні програми, кваліфікації, атестацію, графіки навчального процесу, критерії оцінювання; 

– забезпечення системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях 

працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти, а також ін. процедури і заходи. 

Основними завданнями моніторингу є отримання об’єктивної інформації про якість освітнього 

процесу шляхом проведення як внутрішнього, так і зовнішнього контролів відповідно до завдань 

державної політики в галузі освіти, під час яких дається оцінка стану та результатів навчальної 

діяльності, рівню навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення 

навчального процесу.  

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

– Комісія науково-методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу; 

– Постійна комісія Вченої ради ПНУ з моніторингу якості надання освітніх послуг; 

– Навчально-методичний відділ; 

– Центр дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності; 

– Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Забезпечення зворотного зв’язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 
– опитування студентів щодо оцінки рівня якості викладання навчальних дисциплін ОП перед 

проведенням конкурсного заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу; 

– опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості викладання і проведення 

контрольних заходів навчальної дисципліни після складання екзаменів; 

– опитування здобувачів вищої освіти і випускників  щодо якості освітньої програми.  
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– неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами; 

– з питань порушення академічної доброчесності студенти можуть звернутись за телефоном 

довіри; 

– участь студентів у проектуванні і перегляді змісту освітньої програми; 

– представники студентства входять до складу Вченої ради факультету й університету, через які 

мають можливість впливати на всі рішення в університеті. 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 
використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; 

стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами; 

система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу; 

участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах; 

висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 

наукометричних виданнях; 

навчання в аспірантурі та докторантурі; 

вирішальним для конкурсного відбору є відповідність фаху, професіоналізм та відповідність 

професійності конкретного викладача цілям навчальної дисципліни; 

установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів; 

наставництво молодих викладачів. 

 Р Індикатори якості освітньої програми 

 – відгуки і пропозиції незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми; 

– відгуки і пропозиції від здобувачів і випускників вищої освіти щодо якості змісту та 

викладання навчальних дисциплін; 

– відгуки і пропозиції від працедавців; 

– перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт; 

– індекс працевлаштування випускників;  

– акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією. 

При створенні цієї програми були використані такі джерела: 

‒ Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі 

вищої освіти; 

‒ Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері міжнародних економічних 

відносин; 

‒ Розроблення освітніх програм : метод. рекомендації Академії педагогічних наук України / 

В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В Г. Кременя. – К. : ДП 

«НВЦ «Пріоритети», 2014. – 108 с.; 

Концепція і стратегія розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  
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Таблиця 1. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та результатами навчання (компетентностями) 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

D1 х                          х х х х 

D2                 х х х х           

D3                               

D4    х      х х х                   

D5  х  х      х х х х х   х х х х х х х   х х х х х 

D6 х                х х х х       х х х х 

D7             х         х х х х      

D8                         х х     

D9  х х х   х х х     х х                

D10                        х  х     

D11 х                х х х х       х х х х 

D12                      х х х  х     

D13                        х  х     

D14                       х х  х     

D15   х   х х х х       х х х х х     х х х х х х 

D16      х х х        х               

D17           х х х х х                

D18                     х          

D19  х                   х          

D20           х х                   

D21                       х х х      

D22 х х  х      х    х х  х х х х       х х х х 

D23    х      х                х     

D24             х             х     

D25                         х      

D26                          х     

D27     х                  х        

D28     х х          х       х   х     

D29     х     х             х х  х х    

D30 х  х   х        х х      х          

D31   х      х    х  х х     х     х     

D32                       х   х     
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Таблиця 1. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та результатами навчання (компетентностями) (продовження) 

 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  

D1 х х         х х  х   х х           х  

D2     х х х х   х х  х   х х    х х х х  х   х 

D3   х      х х х х     х х        х     

D4              х    х             

D5 х х х  х х х х х х  х х х   х х   х х х х х      

D6 х х  х х х х х    х  х   х х    х х х х      

D7             х х х   х             

D8              х   х х             

D9    х          х    х             

D10              х   х х             

D11 х х   х х х х   х х  х   х х    х х х х  х  х х 

D12             х х х                

D13              х   х              

D14              х   х х             

D15 х х   х х х х   х х х х х х х х   х          

D16                               

D17             х х  х х              

D18   х х            х  х          х   

D19   х      х х х х  х  х х  х  х     х х х х х 

D20              х х  х  х            

D21             х х   х х             

D22 х х   х х х х         х х    х х х х  х х х х 

D23              х   х х             

D24             х х х  х х   х          

D25    х      х х х     х         х х х х х 

D26    х         х х х                

D27              х х     х           

D28              х х     х х          

D29 х х            х                 

D30 х х  х          х   х х             

D31          х    х х х х х             

D32              х   х х   х          
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Таблиця 1. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та результатами навчання (компетентностями) (продовження) 

 61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  

D1 х        х               х х х    

D2     х  х   х х    х       х х  х   х  

D3        х      х             х   

D4                              

D5 х х х   х  х    х    х   х          х 

D6 х    х      х    х      х х  х х     

D7             х                 

D8                  х х           

D9   х                           

D10                   х           

D11 х          х    х      х х   х    х 

D12     х  х  х х   х х    х х х х  х х  х  х  

D13                  х х       х    

D14                   х           

D15             х        х         

D16                              

D17  х   х  х  х х  х    х х х  х   х х  х х х  

D18  х    х      х    х              

D19    х          х             х   

D20    х                          

D21                              

D22   х      х х х           х х     х х 

D23                              

D24             х      х           

D25        х             х         

D26                     х         

D27  х           х    х х   х         

D28             х      х           

D29       х      х     х х       х    

D30 х     х    х       х    х  х  х     

D31      х       х    х х х           

D32                   х           
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Таблиця 1. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та результатами навчання (компетентностями) (продовження) 

 90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  100.  101.  

D1  х х  х  х      

D2 х       х    х 

D3       х      

D4    х         

D5     х х       

D6  х х          

D7         х    

D8           х  

D9             

D10           х  

D11   х    х      

D12 х х  х х   х  х х х 

D13    х       х  

D14    х       х  

D15      х     х х 

D16             

D17 х х   х х  х  х  х 

D18             

D19      х х      

D20             

D21             

D22 х  х х         

D23    х       х  

D24           х  

D25             

D26         х    

D27             

D28         х  х  

D29         х х х  

D30   х   х    х   

D31      х    х х  

D32           х  
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Таблиця 2. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та компетентностями. 
 1. 1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
С1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

С2   х   х х х х       х х х х х     х х х х х х 
С3      х х х        х               
С4           х х                   

С5 х                х х х х       х х х х 
С6     х х          х       х   х     

С7                       х   х     
С8                        х  х     

С9     х     х             х х  х х    
С10 х                          х х х х 
С11                 х х х х           

С12                               
С13    х      х х х                   
С14  х  х      х х х х х   х х х х х х х   х х х х х 

С15             х         х х х х      
С16                         х х     
С17 х                х х х х       х х х х 
С18  х х х   х х х     х х                

С19           х х х х х                
С20                      х х х  х     
С21                      х х х  х     

С22                        х  х     
С23                       х х  х     
С24   х   х х х х       х х х х х     х х х х х х 

С25 х                х х х х       х х х х 
С26  х                   х          
С27                     х          

С28 х х  х      х    х х  х х х х       х х х х 
С29             х          х х  х     
С30 х  х   х        х х      х          
С31                          х     

С32                         х      
С33                       х х х      
С34     х                  х        

С35                       х   х     
С36    х      х             х х  х     
С37   х      х    х  х х     х     х     
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Таблиця 2. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та компетентностями (продовження) 
 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  
С1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

С2 х х   х х х х   х х х х х х х х   х          
С3                               
С4              х х  х  х            

С5 х х   х х х х   х х  х   х х    х х х х  х  х х 
С6              х х     х х          
С7              х   х х   х          

С8              х   х              
С9 х х            х                 
С10 х х         х х  х   х х           х  
С11     х х х х   х х  х   х х    х х х х  х   х 

С12   х      х х х х     х х        х     
С13              х    х             
С14 х х х  х х х х х х  х х х   х х   х х х х х      

С15             х х х   х             
С16              х   х х             
С17 х х   х х х х   х х  х   х х    х х х х  х  х х 

С18    х          х    х             
С19             х х  х х              
С20              х                 

С21              х х                
С22              х   х х             
С23              х   х х             
С24 х х   х х х х   х х х х х х х х   х          

С25 х х  х х х х х    х  х   х х    х х х х      
С26   х      х х х х  х  х х  х  х     х х х х х 
С27   х х            х  х          х   

С28 х х   х х х х         х х    х х х х  х х х х 
С29             х х х  х х   х          
С30 х х  х          х   х х             

С31    х          х х                
С32    х      х х х     х         х х х х х 
С33             х х   х х             
С34              х х     х           

С35              х   х х   х          
С36              х   х х             
С37          х    х х х х х             
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Таблиця 2. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та компетентностями (продовження) 
 61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  
С1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

С2             х        х         
С3                              
С4    х                          

С5 х          х    х      х х   х    х 
С6             х      х           
С7                   х           

С8                  х х       х    
С9       х      х     х х       х    
С10 х        х               х х х    
С11     х  х   х х    х       х х  х   х  

С12        х      х             х   
С13                              
С14 х х х   х  х    х    х   х          х 

С15             х                 
С16                  х х           
С17 х          х    х      х х   х     

С18   х                           
С19  х   х  х  х х  х    х х х  х   х х  х х х  
С20     х  х  х х   х х    х х х х  х х  х  х  

С21     х  х  х х   х х    х х х х  х х  х  х  
С22                   х           
С23                   х           
С24             х        х         

С25 х    х      х    х      х х  х х     
С26    х          х             х   
С27  х    х      х    х              

С28   х      х х х           х х     х х 
С29             х      х           
С30 х     х    х       х    х  х  х     

С31                     х         
С32        х             х         
С33                              
С34  х           х    х х   х         

С35                   х           
С36                              
С37      х       х    х х х           
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Таблиця 2. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та компетентностями (продовження) 
 90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  100.  101.  
С1 х х х х х х х х х х х х 
С2      х     х х 
С3             
С4             
С5   х    х      
С6         х  х  
С7           х  
С8    х       х  
С9         х х х  
С10  х х  х  х      
С11 х       х    х 
С12       х      
С13    х         
С14     х х       
С15         х    
С16           х  
С17   х    х      
С18             
С19 х х   х х  х  х  х 
С20 х х  х х   х  х х х 
С21 х х  х х   х  х х х 
С22           х  
С23    х       х  
С24      х     х х 
С25  х х          
С26      х х      
С27             
С28 х  х х         
С29           х  
С30   х   х    х   
С31         х    
С32             
С33             
С34             
С35           х  
С36    х       х  
С37      х    х х  
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ГЛОСАРІЙ ФАХОВИХ ТЕРМІНІВ ТА 

ТЕРМІНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Археологія – це наука, яка вивчає розвиток людства з часу його виникнення й до 

часу формування національних держав, – від епохи палеоліту до пізнього 

середньовіччя, – на базі, переважно, речових джерел – пам’яток археології 

(поселень, виробничих об’єктів, поховань, культових споруд, тощо).  

Боністика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає паперові грошові знаки 

як історичне джерело.  

Бонапартизм – термін, що вживався для визначення військових диктатур 

Наполеона Бонапарта і Луї Бонапарта. Виникнення бонапартизму було реакцією 

на крайнощі процесу лібералізації суспільного життя. Бонапартизм заснований на 

визнанні доцільності обмеження політичного лібералізму, у тому числі 

політичних партій, рухів. Авторитарна диктатура, що діяла в інтересах нації, 

розглядалася як найкращий гарант індивідуальних соціальних прав та 

економічних свобод, громадянського миру. У політичній традиції бонапартизм 

трактується як лавірування між інтересами окремих соціально-політичних груп і 

класів.  

Бюргерство – 1) всі жителі західноєвропейського середньовічного міста; 2) 

історико-культурний термін, що вживається для позначення ділових і 

інтелігентських прошарків населення середньовічного міста (торгівці, ремісники, 

лихварі, нотаріуси, художники тощо), в середовищі яких зароджувались 

ранньобуржуазні відносини, гуманістичний і протестантський світогляд, культура 

Ренесансу і рух Реформації.  

Велике князівство Литовське – держава, що виникла на початку ХІІІ ст., 

проіснувала до 1569 р. (т. зв. Люблінської унії). До складу князівства входили, 

крім литовських, українські та білоруські землі.  

Версальсько-Вашингтонська система – світовий порядок встановлений 

державами-переможцями головним чином Великобританією, США, Францією 

після Першої світової війни, була розрахована на закріплення після воєнного 

переділу світу і спрямована не тільки переможених держав, але і проти 

національного визвольного руху колоніях і залежних країнах.  

Галицько-Волинське князівство – назва держави, утвореної в 1199 р. внаслідок 

об’єднання Волинським князем Романом Мстиславичем Галицького та 

Волинського князівств.  

Галицько-Руська Матиця – просвітнє, літературно-видавниче товариство, 

утворене в 1848 р. з ініціативи Головної руської ради для пропагування освіти, 

розвитку літератури і мистецтва на території Східної Галичини.  

Геральдика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає герби як історичне 

джерело.  

Демос – в Стародавній Греції вільне населення, що володіло громадянськими 

правами (на відміну від метеків, періеків, рабів). З кінця V–IV ст. до н.е. демосом 

називають бідні верстви (переважно міського) населення.  

Деспотія – форма державного правління, за якої вся верховна державна влада 

(законодавча, виконавча і судова) сконцентрована в руках спадкоємного 

правителя або вузької групи осіб, не обмежених законом, які, спираючись на 
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складний військово-бюрократичний апарат, свавільно розпоряджаються долею 

своїх підданих.  

Джерело історичне – носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку 

природи і суспільних відносин і відбиває той чи інший бік людської діяльності.  

Задунайська Січ – організація колишніх запорізьких козаків, які після 

зруйнування в 1776 р. російським царатом Запорізької Січі, переселилися на 

територію підвладну Туреччині і тут у 1776 р. в гирлі Дунаю організували першу 

Запорізьку Січ, яка ще відома під назвою Усть-Дунайської. Проіснувала до 1828 

р.  

Запорізька Січ – військово-політична організація українського козацтва, 

укріплений козацький табір за дніпровськими порогами, військово-

адміністративний центр Війська-Запорізького Низового. Вважають, що перша 

Запорізька Січ була заснована Дмитром Вишневецьким в 1556 р. на о. Мала 

Хортиця.  

Західно-Українська Народна Республіка – українська держава, що фактично 

існувала протягом 1918–1919 рр., на території Західної України зі столицею у 

Львові.  

Імперіалізм – період в історії індустріального суспільства (70-ті рр. XIX ст. – 20-

ті рр. XX ст.), безпосередньо пов’язаний із існуванням особливої моделі 

монополістичного капіталізму. Як термін імперіалізм (від лат. imperium – влада, 

панування) вживають для означення політики або практики поширення впливу чи 

контролю однієї держави на інші, слабші чи менш розвинені.  

Інвеститура – 1) світська: символічний акт, церемонія введення васала у 

володіння феодом за допомогою вручення васалу предмету (кільце, ціпок, 

рукавички, прапор, жменя землі, пучок соломи), що символізував нерухоме майно 

або право на нього; 2. церковна – призначення і церемонія введення єпископа або 

абата в посаду.  

Індустріалізація в СРСР – комплекс заходів з прискореного розвитку 

промисловості, вжитих ВКП(б) у період другої половини 20-х до кінця 30-х рр. 

Проголошена як партійний курс XIV з'їздом ВКП(б) (1925 р.).  

Історизм – принцип мислення і дослідження, що передбачає розгляд усіх 

предметів і явищ у їх розвитку, або в їх історії; з'ясування того, як вони виникли, 

змінювалися і стали цьогорічними.  

Карпатська Україна (до 26 жовтня 1938 р. Підкарпатська Русь) – автономна 

республіка у складі Чехословаччини в 1938–1939 рр.; Українська незалежна 

держава у Закарпатті в березні 1939 р.  

Київська Русь – назва давньоруської феодальної держави з центром у Києві, яка 

виникла на рубежі VІІІ – ІХ ст. внаслідок об’єднання східнослов’янських племен 

(племінних князівств) і охоплювала територію в період її найбільшої могутності 

від Карпат до Волги, від Балтики і до Чорного моря.  

Колективізація – створення великих колективних господарств на основі 

селянських дворів. Найрадикальніше колективізація відбувалася у сільській 

місцевості, де вона нагадувала війну режиму проти селянства. Історики називають 

колективізацію однією з причин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.  

Консерватизм – визначення ідейно-політичних, ідеологічних і культурних течій, 

що спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному 
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житті. Для консерватизму характерні прихильність до існуючих та установлених 

соціальних систем і норм, «скептичне» сприйняття ідей рівності людей, 

неприйняття революцій та радикальних реформ, обстоювання еволюційного 

органічного, максимально повільного розвитку  

Культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх 

поколінь об'єктів культурної спадщини. Об'єкти культурної спадщини, які 

знаходяться на території України, охороняються державою. Охорона об'єктів 

культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.  

Маґдебурзьке право – середньовічне міське право, за яким місто звільнялося від 

управління і суду великих землевласників та створювало власні органи місцевого 

самоврядування. Виникло в ХІІІ ст. у м. Магдебург (Німеччина).  

Макіавелізм – термін, що позначає політику, яка нехтує нормами моралі. 

Пов’язаний з іменем італійського політичного мислителя, громадського діяча і 

письменника Нікколо Макіавеллі 1469–1527 рр., який вважав головною причиною 

лиха Італії її політичну роз’єднаність, подолати яку здатна лише сильна державна 

влада («Государ» та інші праці). Ради зміцнення держави вважав дозволеними 

будь-які засоби.  

Методологія історії – наука про способи пізнання; теоретичне узагальнення 

конкретно-історичного дослідження у вигляді методів, принципів, науково-

історичних понять тощо.  

Метрологія – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає розвиток систем мір, 

що існували в минулому, встановлення реального обсягу мір, розгляд їх 

кількісного співвідношення, відповідності сучасним метричних вимірам.  

Модернізація – термін, що характеризує різні аспекти переходу від традиційного 

до індустріального суспільства. Процес модернізації мав комплексний характер й 

полягав у формуванні капіталістичної системи суспільного виробництва, 

заснованої на індустріальній технології й приватному підприємництві, 

розширеному виробництві й переході від разового багатства до капіталу, 

поширенні адекватних форм виробничого й особистого споживання, домінуванні 

класової форми соціальної стратифікації, утворенні ліберально-демократичної 

державно-правової системи, зростанні урбанізації, секуляризації й раціоналізації 

суспільної свідомості.  

Музеєзнавство (музеологія) – це наукова дисципліна, що вивчає історію та 

закономірності розвитку музеїв, їхні суспільні функції, питання теорії і методики 

музейної справи, тобто внутрішню організацію, систему наукового 

комплектування музейних фондів, документування й зберігання колекцій, а також 

методики побудови музейних експозицій, виставок, різних видів і форм науково-

освітньої діяльності музеїв.  

Народовці – суспільно-політична течія серед молодої західноукраїнської 

інтелігенції ліберального напрямку, що виникла в 60-х роках ХІХ ст. у Галичині, 

на Буковині та Закарпатті. Проводила культурно-освітницьку роботу, 

організувала Товариство імені Шевченка у Львові (1873 р.), українські інституції 

«Просвіта», «Руська Бесіда» та ін. 1899 р. народовці з частиною радикалів 

організували Українську національно-демократичну партію, яка відіграла основну 

роль в уряді ЗУНР. З 1919 р. ця партія стала називатися «Українська трудова 



197 

 

партія». 1925 р. ввійшла до Українського національно-демократичного об'єднання 

(УНДО).  

Національна ідея – акумулятор прогресивних національних програм, політичних 

ідей, гасел, цінностей, рушій національного прогресу, основа національно-

визвольних рухів, національної самосуверенізації.  

Націонал-комунізм – національно орієнтований напрям у комуністичному русі, 

що виник 1917–1920 рр. серед частини бездержавних народів колишньої 

Російської імперії. Його прибічники вважали, що створення комуністичної 

економіки приведе до знищення як соціального, так і національного гноблення. 

Водночас вони вважали, що комунізм потрібно не уніфікувати за російським 

зразком, а пристосовувати до специфічних національних умов.  

Нова економічна політика (НЕП) – економічна політика, яка проводилася в 

Радянських республіках починаючи з 1921 р. Нова економічна політика мала на 

меті відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму.  

Нумізматика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає монети, монетне 

виробництво, історію грошового обігу та техніку монетної справи, методи їх 

використання як джерела.  

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) – була створена на 

основі підписаної у Вашингтоні 4 квітня 1949 р. угоди. Договір безстроковий, 

однак передбачається можливість виходу з нього будь-якого учасника після 

закінчення 20-річного терміну і через рік після його заяви про денонсацію 

договору.  

Палеографія – спеціальна історична дисципліна, що вивчає стародавню 

писемність, її еволюцію, характерні особливості, зовнішні ознаки рукописних 

пам'яток.  

Пацифікація у Галичині – репресивна акція, проведена польською владою у 

вересні-листопаді 1930 р. проти українського цивільного населення Галичини.  

Перша світова війна – глобальний воєнний конфлікт, який відбувався перш за 

все в Європі між 1914 р. і 1918 р. Під час неї загинуло понад дев'ять мільйонів 

солдат і цивільних жителів  

План Маршалла – економічна програма допомоги країнам Європи для 

«відновлення і розвитку», запропонована 5 червня 1947 р. Держсекретарем США 

Джорджем Маршаллом (1880–1959 рр.) для підтримки слабких європейських 

економік.  

Поліс – місто-держава, колектив громадян, що володів правом верховної 

власності на землю і усвідомлював свою єдність перед лицем рабів, негромадян 

(метеків) і іноземців (варварів).  

Принципат – у Стародавньому Римі специфічна форма монархії, за якої 

формально зберігаються республіканські установи.  

Промислова революція – перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до 

великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в 

Англії у другій половині XVIII ст. і впродовж XIX ст. поширився на інші країни 

Європи, США та Японію. Важливою складовою промислової революції було 

впровадження у виробництво і транспорт робочих машин і механізмів, які 

замінили ручну працю людей.  
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Рабство – система суспільних взаємин, де людина є власністю іншої людини 

(пана, рабовласника, хазяїна), общини або держави.  

Рейхскомісаріат «Україна» – адміністративна одиниця нацистського 

окупаційного режиму в роки Другої світової війни.  

Слов’яни – велика група споріднених за мовою та культурою індоєвропейських 

народів, що живуть у Східній і Центральній Європі та утворюють три гілки: 

східнослов’янську (українці, білоруси, росіяни), західнослов’янську (поляки, 

кашуби, чехи, словаки, лужичани), південнослов’янську (серби, болгари, хорвати, 

словенці, боснійці, македонці, чорногорці).  

Соціалізм – ідеологія, що ставить за мету досягнення загальної справедливості 

через відсутність експлуатації; загальну соціальну рівність; передбачає побудову 

суспільства без бідних і багатих, досягнення однакових умов праці, заробітної 

плати, можливостей в освіті, охороні здоров'я; сповідує рівність політичних прав і 

свобод.  

Сфрагістика (сігіллографія) – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає 

печатки як історичне джерело.  

Теократія – державний устрій, за якого верховним правителем держави 

вважається саме божество, що виражає свою волю за посередництвом особливо 

до того призначених осіб, тобто жрецького стану або духівництва.  

Теорія історії – галузь загальних уявлень про історію в цілому 

(загальноісторична теорія) або про якісь інші процеси і явища (маркова теорія, 

теорія манора, норманська теорія тощо); найвищий рівень історичного пізнання, 

коли узагальнюються конкретно-історичні події.  

Українська Народна Республіка – українська держава, що існувала в 1917–1920 

рр. на території Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві.  

Універсали Української Центральної Ради – державно-політичні акти, 

грамоти-прокламації, які видавала Українська Центральна Рада для широкого 

загалу. Всього УЦР видала 4 Універсали, які визначили етапи Української 

держави – від автономної до самостійної.  

Фалеристика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає історію орденів, 

відзнак, медалей, хрестів, виникнення та розвиток нагородної системи, а також 

відповідні документи та статистику.  

Феодалізм – політична і соціально-економічна система, за якої володіння землею 

визначалося особистою відданістю, несенням військової і трудової повинності. 

Знать (герцоги, графи, барони) володіла землями, подарованими монархом, і на 

час війни постачала йому озброєних воїнів. Рицарі одержували землю від своїх 

сеньйорів, а залежні селяни (віллани) жили на землі, що перебувала під 

юрисдикцією її власника. Єпископів і абатів наділяли землею світські феодали в 

обмін на відправлення релігійних обрядів. Церква також давала релігійну санкцію 

панівним політичним і соціальним відносинам. В свою чергу, церква 

користувалася результатами праці і послугами селянства. 

Філософія історії – складова методології; сукупність теоретичних проблем 

історії. Вперше термін застосував представник епохи Просвітництва Вольтер 

(1694–1778 рр.).  

Халіфат – форма організації державної влади у мусульманських країнах, коли в 

руках правителя зосереджені світські та релігійні функції.  
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Холодна війна – особлива система міжнародних відносин після Другої світової 

війни (друга половина 40-х – початок 90-х рр. ХХ ст.), що характеризується 

глобальним ідеологічним, політичним, військовим, науково-технічним, 

економічним та культурним протистоянням США та СРСР та очолюваних ними 

військово-політичних блоків – НАТО (Північноатлантичного альянсу) та ОВД 

(Організації Варшавського Договору), яке поєднувалося з гонкою озброєнь, 

високим ступенем загрози нової світової війни. «Холодна війна» як явище 

світової історії другої половини ХХ століття мала глобальний багатовекторний 

вплив на всю післявоєнну історію.  

Хрестові походи – походи (1096–1270 рр.) на Близький Схід (у Сірію, Палестину, 

Північ ну Африку), організовані західноєвропейськими феодалами і католицькою 

церквою під прапором боротьби проти «невірних» (мусульман), звільнення Гробу 

Господнього і Святої землі (Палестини). 

 

Накопичення кредитів  
Процес нагромадження кредитів, встановлених за досягнення результатів 

навчання освітніх компонентів у формальних контекстах, а також за інші види 

навчальної діяльності, що реалізовані в неофіційних і неформальних контекстах. 

Студент може накопичувати кредити з метою здобуття кваліфікації, відповідно до 

вимог закладу, який присуджує ступені; документального підтвердження 

особистісних досягнень для навчання впродовж життя.  

Встановлення кредитів  
Процес встановлення відповідної кількості кредитів кваліфікаціям, ступеневим 

програмам або окремим освітнім компонентам. Кредити встановлюють повним 

кваліфікаціям чи програмам відповідно до національного законодавства або 

практики з посиланням на національні і/або Європейські рамки кваліфікацій. 

Вони призначаються освітнім компонентам, наприклад, розділам курсів, 

дипломним роботам (дисертаціям), навчанню на базі організації та практиці, 

беручи за основу розподіл 60 кредитів на один академічний рік денної форми 

навчання, відповідно до розрахованого навантаження, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання кожного компонент.  

Форми (методи) оцінювання  
Сукупність письмових, усних і практичних тестів/екзаменів, проектів, виступів, 

презентацій і портфоліо, що використовуються для оцінювання прогрессу особи, 

яка навчається, і з'ясування досягнень результатів навчання для кожного 

компонента.  

Критерії оцінювання  
Опис того, що особа, яка навчається, повинна робити, і на, якому рівні, з метою 

демонстрації досягнень результатів навчання.  

Форми (Методи) та критерії оцінювання освітнього компонента повинні 

відповідати і узгоджуватися з результатами навчання, визначеними для нього, та з 

формами навчальної діяльністі, які використовувалися.  

Присвоєння кредитів  
Формальне надання отримання студентами та іншими особами, що навчаються, 

кредитів, встановлених кваліфікаціям і/ або їх компонентам, за умови досягнення 

ними визначених результатів навчання. Національні органи влади повинні 
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вказувати заклади, які уповноважені присвоювати кредити ЄКТС. Кредити 

присвоюються кожному студенту після завершення обов'язкових видів навчальної 

діяльності і досягнення визначених результатів навчання, що підтверджується 

відповідним оцінюванням. Якщо студенти та інші особи, які навчаються, досягли 

результатів навчання в інших формальних, неформальних, чи неофіційних 

навчальних контекстах або часових рамках, кредити можуть присвоюватися через 

оцінювання та визнання цих результатів навчання.  

Уміння (компетенція)  

Європейська рамка кваліфікацій (ЄРК) визначає уміння (компетенцію) як 

здатність використовувати знання, навички і особисті, соціальні та/або 

методологічні здібності у робочих чи навчальних ситуаціях для професійного і 

особистісного розвитку. У контексті Європейської рамки кваліфікацій уміння 

(компетенція) описується в термінах відповідальності та автономії.  

Сприяння розвитку умінь (компетенцій) – об’єкт усіх освітніх програм. Уміння 

(компетенції) розвиваються в усіх модулях (одиницях) курсу і оцінюються на 

різних етапах програми. Деякі уміння (компетенції) вузькоспеціалізовані 

(стосуються конкретної галузі навчання), інші загальні (спільні для будь-якого 

ступеневого курсу). Розвиток умінь (компетенцій), зазвичай, відбувається в 

інтегрований та циклічний спосіб впродовж всієї програми.  

Неперервний професійний розвиток (НПР)  
Неперервний професійний розвиток, як аспект навчання впродовж життя, що 

іноді відноситься до неперервної професійної освіти, описує навички, знання та 

досвід, які особа здобуває формально та неформально у процесі фахової 

діяльності, і на яких базуються її основні кваліфікації та практика. Усе частіше у 

професійних і технічних сферах існує офіційна вимога продовжувати навчання та 

розвивати знання, навички і уміння(компетенції) впродовж усієї фахової 

діяльності, щоб йти в ногу з часом і працювати в безпеці, законно і ефективно. 

Формальний НПР, що є професійною вимогою, затверджується та 

документується. Все частіше роботодавці очікують від працівника офіційного 

оригінального запису про НПР, і в результаті, це стало важливим елементом у 

навчальному плані.  

Каталог курсу (Інформаційний пакет)  
Каталог курсу(інформаційний пакет) містить детальну, зручну для користувача, 

найновішу інформацію про навчальне середовище у закладі (загальна інформація 

про заклад, його ресурси та послуги, а також академічна інформація про програми 

та індивідуальні освітні компоненти), який має бути заздалегідь доступним 

студентам до їх вступу в установу і під час всього навчання, щоб дати їм 

можливість зробити правильний вибір і якомога ефективніше використовувати 

свій час.  

Каталог курсу слід розмістити на веб-сторінці навчального закладу із зазначенням 

назви курсів/предметів національною мовою (чи регіональною мовою, якщо це 

доцільно) та англійською мовою з метою легкого доступу для всіх зацікавлених 

сторін. Навчальний заклад самостійно вирішує щодо формату Каталогу та 

послідовності представлення інформації. Каталог доцільно надрукувати 

заздалегідь до початку навчання, щоб потенційні студенти змогли зробити свій 

вибір.  



201 

 

Навчальний курс  
Самодостатній, формально структурований навчальний досвід. Він повинен 

містити цілісний і чіткийперелік результатів навчання,визначені форми 

навчальної діяльності узгоджені з часом відведеним в навчальному плані та 

відповідними критеріями оцінювання.  

Кредит (ЄКТС)  
Кредити ЄКТС відображають обсяг навчання, що базується на визначених 

результатах навчання та пов’язаному з ними навантаженні. 60 кредитів ЄКТС 

призначаються результатам навчання і відповідному навантаженню повного 

навчального року або його еквіваленту, що, зазвичай, охоплює ряд освітніх 

компонентів, яким (на основі результатів навчання та навантаження) 

призначаються кредити. Кредити ЄКТС, в основному, виражаються цілими 

числами.  

Кредитна мобільність  

Мобільність студента за обміном, який перебуває в закладі, що його приймає, 

протягом певного періоду, впродовж якого він/вона виконує певні види 

діяльності, яким встановлені навчальні кредити, що в подальшому визнаються 

закладом, який скеровував студента на навчання.  

Перенесення кредитів  
Процес, за якого кредити, присвоєні одним відповідним органом вищої освіти, 

визнаються та нараховуються відповідно до вимог програми іншого закладу; або 

процес, що дозволяє кредитам здобутим за певною програмою відповідати 

вимогам іншої програми.  

Цикл  
Однією із цілей Болонської декларації у 1999 було «прийняття системи, що 

ґрунтується на двох основних циклах, доступеневому і ступеневому». У 2003 році 

докторське навчання включено у Болонську структуру і віднесено його до 

третього циклу. ЄПВО визначив ієрархію трьох циклів вищої освіти (перший 

цикл, другий цикл, третій цикл). Усі кваліфікації вищої освіти у ЄПВО визначені 

в межах цих трьох циклів.  

Дескриптори циклу (рівня)  
Загальноприйняті положення стосовно очікуваних результатів для кожного з 

трьох циклів. Хорошим прикладом дескрипторів циклу (рівня), в загальному,є так 

звані Дублінські дескриптори, які (разом з ЄКТС) стали підґрунтям для рамки 

кваліфікацій ЄПВО.  

Ступенева мобільність  
Навчальна мобільність з метою здобуття ступеня, навіть якщо тільки частина 

програми засвоюється закордоном. Наприклад, спільне запровадження 

ступеневих програм і спільне присудження ступеню.(Проект з відображення 

університетської мобільності (Mapping University Mobility Project), 2015).  

Ступенева програма  
Перелік освітніх компонентів, який передбачає присудження ступеня студенту 

після успішного завершення усіх вимог.  

Додаток до диплома  

Додаток до диплома є документом, що супроводжує диплом про вищу освіту і 

забезпечує стандартизований опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу 
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навчання завершеного власником цього документу. Він видається вищим освітнім 

закладом відповідно до стандартів погоджених Європейською комісією, Радою 

Європи і ЮНЕСКО. Додаток до диплома є також частиною інструментів 

прозорості рамки Європас.  

Він містить такі вісім розділів інформації:  

 власник диплома;  

 кваліфікація;  

 рівень і функція;  

 зміст і отримані результати;  

 засвідчення додатка;  

 деталі відповідної національної системи вищої освіти (забезпечується 

Національними Академічними Інформаційними Центрами із Визнання 

(NARICs));  

 будь-яка додаткова відповідна інформація.  

Випускники усіх країн, що беруть участь у Болонському процесі, мають право 

отримати Додаток до диплома автоматично, безплатно і поширеною 

Європейською мовою.  

Дублінські дескриптори  
Дублінські дескриптори є дескрипторами циклу (або «дескрипторами рівня») 

представлені у 2003 і запроваджені у 2005 році як Рамка Кваліфікацій ЄПВО. 

Вони пропонують загальні твердження типових очікуваних досягнень і 

здатностей, пов’язаних з присудженнями ступенів, які відображають завершення 

кожного (Болонського) циклу чи рівня. Дескриптори формулюють термінами, що 

стосуються рівнів умінь (компетенцій), а не результатів навчання, і вони дають 

змогу розрізняти різні цикли між собою у загальних рисах. Дескриптор рівня 

включає такі п’ять компонентів:  

 

 і розуміння;  

 

 

 

Еразмус+  
Програма Європейського Союзу для освіти, навчання, молоді та спорту з 2014-

2020 (Положення (ЄС) №1288/2013).  

Європейська система перенесення і накопичення кредитів (ЄКТС)  
Це орієнтована на особу, яка навчається, система перенесення і накопичення 

кредитів, що ґрунтується на принципі прозорості процесів навчання, викладання й 

оцінювання. Мета ЄКТС полягає у сприянні процесу планування, запровадження 

й оцінювання освітніх програм, а також мобільності студентів через визнання 

навчальних досягнень, кваліфікацій та періодів навчання.  

Європейська система кредитів професійно-технічної освіти і підготовки 

(ECVET) 

Європейська система кредитів професійно-технічної освіти і підготовки сприяє 

перенесенню, визнанню і накопиченню результатів навчання з метою здобуття 

кваліфікації. Це децентралізована система, що базується на добровільній участі 
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країн-учасниць і зацікавлених сторін у професійній підготовці, зважаючи на 

національне законодавство і положення. Ця система надає методологічну рамку 

для опису кваліфікацій на основі результатів навчання з використанням одиниць, 

які дозволяють призначати бали, що переводяться, країнами-учасницями з 

різними освітніми системами і рамками кваліфікацій. Європейська система 

кредитів професійно-технічної освіти і підготовки ґрунтується на угоді партнерів 

стосовно прозорості кваліфікації і взаємній довірі зацікавлених сторін (ECVET, 

2010).  

Освітній компонент  
Це самодостатній і формально структурований навчальний досвід (такий як: 

навчальний курс, модуль, практика).  

Європас мобільність  
Європас це пакет з п’яти документів (резюме, мовний паспорт, Європас 

мобільність, додаток до сертифіката, додаток до диплома), які спрямовані на 

спрощене і чітке розуміння навичок та кваліфікацій у Європі. Європас 

мобільність це документ для запису знань і навичок, набутих в іншій 

європейській країні і завершених в закладах, що залучені у процес мобільності 

особи (заклад, що скеровує та заклад, що приймає).  

Європейський простір вищої освіти (ЄПВО)  
Європейський простір вищої освіти (ЄПВО) був запущений на десяту річницю 

Болонського процесу, у березні 2010 року, під час Будапештсько-Віденської 

конференції міністрів. Ґрунтуючись на основній цілі Болонського процесу з 

моменту його започаткування у 1999 році, ЄПВО створений для забезпечення 

більш порівнянних, сумісних, узгоджених та привабливих систем вищої освіти у 

Європі.  

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (ЄРК)  
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя є 

загальноприйнятою Європейською рекомендаційною (еталонною) рамкою, яка 

дозволяє країнам Європейського Союзу поєднувати свої системи кваліфікацій 

одна з одною. Вона була затверджена Європейським парламентом і Радою 23 

квітня 2008 року. ЄРК використовує вісім відповідних рівнів, що ґрунтуються на 

результатах навчання, які визначаються трьома категоріями - знання, навички і 

уміння (компетенції). Це зміщує акцент від вхідних даних (тривалість 

навчального досвіду, тип закладу) до реальних знань власника кваліфікації і його 

здатності демонструвати уміння. Це робить кваліфікації чіткішими і більш 

зрозумілими для різних країн і систем Європейського Союзу.  

Гнучкість  
Стосується заходів, які забезпечують більшу гнучкість вищої освіти. Ідея цієї 

концепції у тому, щоб відкрити вищу освіту більшій кількості людей і збільшити 

адаптивність до численних світів у сучасних суспільствах. Це також відноситься 

до гнучкості у розробці програми/навчального плану і підходів до навчання і 

викладання.  

Формальне навчання  
Навчання, яке типово забезпечується освітньою або навчальною установою, 

структуроване (в плані навчальних цілей, часу навчання та підтримки навчання) і 
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призводить до отримання сертифікату. Формальне навчання є власним вибором з 

точки зору особи, яка навчається.  

Рамка кваліфікацій європейського простору вищої освіти (РК-ЄПВО)  

У ЄПВО рамки кваліфікацій знаходяться на двох рівнях. Всеохоплююча рамка 

(РК-ЄПВО) затверджена у 2005 році і всі країни учасниці зобов’язалися розвивати 

національні рамки кваліфікацій, які є сумісними з цією всеохоплюючою рамкою.  

Національна рамка кваліфікацій для вищої освіти охоплює усі кваліфікації у 

системі вищої освіти. Вона показує очікувані результати навчання для даної 

кваліфікації і спосіб руху особи, яка навчається між кваліфікаціями.  

Мета РК-ЄПВО організувати кваліфікації національної вищої освіти у 

всеохоплюючу широко-європейську рамку кваліфікацій. У межах цієї рамки 

кваліфікації визначаються згідно з рівнями складності і труднощів (бакалавр, 

магістр, доктор).  

РК-ЄПВО визначає три основні цикли, які описуються Дублінськими 

дескрипторами. Вони пропонують загальні положення типових очікувань від 

досягнень і здібностей стосовно присуджених ступенів, що відображають 

закінчення кожного циклу. Перший і другий цикли характеризуються також 

шкалою кредитів.  

Вільний ініціатор (вільне незалежне переміщення осіб, які навчаються» 

(«freemovers»))  

Студент, який бере участь у кредитній мобільності поза межами організованої 

студентської програми мобільності (наприклад Erasmus+). Вільний ініціатор 

вибирає заклад для навчання і організовує свою кредитну мобільність у ньому.  

Таблиця розподілу оцінок  
Таблиці розподілу оцінок показують спосіб використання існуючої національної 

чи інституційної шкали – або відкритий доступ або вибіркові системи – і дозволяє 

порівнювати статистичний розподіл оцінок у паралельній референтній групі іншої 

установи. Вони відображають статистичний розподіл позитивних оцінок 

(прохідна оцінка і вище) присвоєних у кожній галузі навчання у конкретному 

закладі.  

Неофіційне навчання  
Навчання, яке є результатом повсякденної діяльності, що стосується роботи, сім’ї 

чи дозвілля, що не організовується або структурується на основі цілей, часу або 

підтримки навчання; це може бути ненавмисно з перспектив особи, яка 

навчається; прикладами результатів навчання, набутих шляхом неформального 

навчання, можуть бути: навички набуті впродовж життя і внаслідок професійного 

досвіду, навички управління проектами, навички у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, набуті на роботі, у процесі вивчення мови, 

міжкультурні навички, набуті під час перебування за кордоном, навички у сфері 

ІКТ набуті поза межами роботи,навички набуті у волонтерській діяльності, 

культурних заходах, спорті, роботі з молоддю і через діяльність вдома 

(наприклад, догляд за дитиною) (Рекомендація Ради 2012/C 398/01).  

Спільний ступінь  
Єдиний документ, що присуджується вищими навчальними закладами, які 

пропонують спільну програму. Спільний ступінь визнається на національному 

рівні, як присудження спільної програми (EQAR, 2015).  
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Спільна програма  
Інтегрований навчальний план (освітня програма), що координується і 

пропонується спільно різними вищими навчальними закладами, і веде до 

подвійних/множинних ступенів або спільного ступеня (там же).  

Особа, яка навчається  
Індивідуум, задіяний у навчальному процесі (формальному, неформальному чи 

неофіційному навчанні). Студенти це особи, які навчаються, які включені у 

формальний навчальний процес.  

Угода про навчання  
Формалізоване погодження трьох сторін залучених у процес мобільності – 

студент, заклад, що відправляє на навчання та заклад чи 

організація/підприємство, що приймає – для сприяння кредитної мобільності і її 

визнання. Угода про навчання підписується трьома сторонами перед початком 

мобільного періоду з наміром надати студенту підтвердження, що кредити, які 

він/вона успішно здобуде під час періоду мобільності, будуть визнані.  

Навчальна мобільність  
Навчальна мобільність зазвичай розуміється як фізична мобільність, за якої особа, 

яка навчається,/студент переміщається у заклад іншої країни для вивчення всієї 

програми, або її частини. Переважна більшість такої мобільності відбувається у 

контексті запланованих і організованих програм. Кредити за такої мобільності 

формально визнаються закладом, що відправляє студента на навчання.  

Існує значна кількість ‘вільних ініціаторів’ із мобільності, яка залежить від їх 

власної ініціативи.  

Для осіб, які навчаються, поряд із фізичною мобільністю все більш доступною 

стає віртуальна мобільність. Це також відбувається завдяки організації спільних 

навчальних планів або навчальних планів спільного користування, або завдяки 

відкритим університетам, відкритим освітнім ресурсам, масовим відкритим он-

лайн курсам (MOOCs), або іншим онлайн матеріали.  

Результати навчання  
Твердження про те, що особа, яка навчається, знає, розуміє і здатна виконувати 

після завершення процесу навчання. Досягнення результатів навчання необхідно 

оцінювати за допомогою процедур, що ґрунтуються на чітких і прозорих 

критеріях. Результати навчання призначають як окремим освітнім компонентам, 

так і програмам в цілому. Вони використовуються у Європейських і національних 

рамках кваліфікацій для опису рівня відповідної кваліфікації.  

Навчальна траєкторія  
Навчальна траєкторія це маршрут/шлях, обраний особою, яка навчається, для 

поступового опанування знаннями і здобуття бажаного ряду умінь (компетенцій). 

Навчальна траєкторія може бути ‘приписом’ (покажчиком)з допомогою 

інституційних рекомендацій та положень (включно з визнанням попереднього 

навчання і досвіду). Різні навчальні траєкторії можуть вести до присудження 

однакової кваліфікації. По суті концепт ‘навчальна траєкторія’ акцентує увагу на 

виборі студента у досягненні бажаних освітніх цілей.  

Дескриптори рівня  
Дивись «Дескриптори циклу (рівня)» і «Дублінські дескриптори». 

Навчання впродовж життя  
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Уся навчальна діяльність, здійснена впродовж життя, з метою поліпшення знань, 

навичок і умінь (компетенцій)з особистої, цивільної, соціальної перспективи і/або 

пов’язаної з працевлаштуванням (Communication (2001) 678).  

Програми і служби, які роблять внесок у навчання впродовж життя у секторі 

вищої освіти, можуть включати програми з провідними тенденціями, неперервну 

освіту, вечірні заняття, спеціальні програми для студентів з неповним робочим 

днем, доступ до бібліотек/ресурсів вищих навчальних закладів, дистанційне 

навчання, підготовчі курси, цільове керівництво, консультації і ряд інших дій та 

ініціатив.  

Масові відкриті онлайн курси (MOOCs)  
Курси, які дозволяють відкритий вступ з безплатним записом і реалізуються в он-

лайн режимі, зазвичай з автоматизованою підтримкою, або взаємною підтримкою 

членів віртуальної групи. Вони часто мають велику кількість зарахованих осіб, які 

навчаються.  

Вікно мобільності  
Вікно мобільності це період часу зарезервованого заздалегідь для міжнародної 

студентської мобільності, яке вставляється у навчальний план навчальної 

програми (Ференц та ін., 2013 (Ferenczetal.)).  

Модуль  
Одиниця курсу в системі, де кожна одиниця курсу має однакову кількість 

кредитів, або кратну їй.  

Національна рамка кваліфікацій (НРК)  
Інструмент для класифікації кваліфікацій відповідно до переліку критеріїв 

досягнутих встановлених освітніх рівнів, який спрямований на інтеграцію і 

координацію національних підсистем кваліфікацій і поліпшує прозорість, доступ, 

прогресію та якість кваліфікацій з врахуванням вимог ринку праці і 

громадянського суспільства (Рекомендації Ради 2012/С 398/01).  

Національні рамки кваліфікацій охоплюють усі освітні кваліфікації – або усі 

кваліфікації вищої освіти, в залежності від політики відповідної країни – в 

освітній системі. Вони показують, що, особи, які навчаються, повинні знати, 

розуміти і здатні робити на основі даної кваліфікації (результатів навчання), а 

також як кваліфікації в системі поєднуються, тобто як особи, що навчаються, 

можуть рухатися між кваліфікаціями в освітній системі.  

Національні рамки кваліфікацій розвиваються компетентними громадськими 

владними структурами відповідної країни у співпраці з широким колом 

зацікавлених сторін – включно і з вищими навчальними закладами, студентами, 

науково-педагогічними працівниками і працедавцями.  

Неформальне навчання  
Навчання, яке відбувається через заплановану діяльність (на основі навчальних 

цілей, часу навчання), і з використанням певної форми навчальної підтримки 

(наприклад, стосунки особа, яка навчається, - викладач); може охоплювати 

програми для передачі фахових навичок, поширення грамотності дорослих і 

надання базової освіти для ранніх випускників; досить типові випадки для 

неформального навчання включають корпоративні тренінги, завдяки яким 

організації оновлюють і покращують навички своїх працівників, для прикладу, 

навички у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, структурованого он-
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лайн навчання(наприклад, використання відкритих освітніх ресурсів), і курси, 

організовані громадянськими суспільними організаціями для своїх членів, 

цільової групи, або загальної громадськості (там же).  

Відкриті освітні ресурси (OER)  
Цифровані матеріали, які пропонуються безплатно і відкрито для освітян, 

студентів та осіб, котрі займаються самоосвітою,з метою багаторазового 

використання у викладанні, навчанні і дослідницькій діяльності; вони включають 

навчальний зміст, інструменти програмного забезпечення для створення, 

використання і поширення змісту, а також ресурси для їх реалізації, для прикладу 

відкриті ліцензії; відкриті освітні ресурси стосується накопиченої цифрової 

власності, яку можна упорядковувати з метою подальшого використання, не 

обмежуючи можливості для зацікавлених у ній осіб (там же).  

Програма (освітня)  
Комплекс (перелік) освітніх компонентів, який ґрунтується на результатах 

навчання, що визнаються з метою присудження відповідної кваліфікації.  

Прогресія  
Процес, який надає можливість особам, які навчаються, переходити з одного 

рівня кваліфікації до наступного та мати доступ до освітніх програм, що 

здійснюють підготовку для отримання кваліфікацій вищого рівня порівняно з 

тими, які вже ними здобуто.  

Норми прогресії  

Перелік норм, що визначають умови прогресії осіб, які навчаються, в межах 

кваліфікації та на шляху до здобуття інших кваліфікацій.  

Кваліфікація  
Будь-який ступінь, диплом, або інший сертифікат, виданий компетентним 

органом, що підтверджує успішне завершення визнаної програми навчання. 

Забезпечення якості  

Процес або система процесів, прийнятих на національному та інституційному 

рівнях, для забезпечення якості освітніх програм і присуджених кваліфікацій.  

Забезпечення якості повинно гарантувати навчальне середовище, у якому зміст 

програм, навчальні можливості та потужності відповідають цілям. Забезпечення 

якості часто має відношення до контексту постійного вдосконалення циклу 

навчання (тобто, забезпечення і поліпшення діяльності).  

Визнання (академічне визнання)  

Схвалення і прийняття курсів, кваліфікацій, чи дипломів одного вищого 

навчального закладу (вітчизняного чи іноземного) іншим з метою зарахування 

студента на подальше навчання.  

Академічне визнання може потребуватися для академічного зростання в іншому 

закладі, а в деяких випадках для доступу до іншої фахової діяльності на ринку 

праці (академічне визнання у професійних цілях). Стосовно Європейського 

простору вищої освіти, можна розглядати три основних рівні визнання, а також, 

пов’язані з ними інструменти (як пропонується Лісабонською конвенцією та 

Болонською декларацією):  

(i) визнання кваліфікацій, включно з попереднім навчанням та професійним 

досвідом, дозволяючи вступ, або повторний вступ до вищої освіти;  
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(ii) визнання короткого періоду навчань у взаємозв’язку зі студентською 

мобільністю, вважаючи основним інструментом ЄКТС (Європейську систему 

перенесення і накопичення кредитів);  

(iii) визнання повних ступенів, вважаючи додаток до диплома основним 

інструментом (Vlăsceanu L., et al, 2004).  

Визнання кредитів  
Процес, через який навчальний заклад засвідчує, що результати навчання, 

досягнуті й оцінені в одному навчальному закладі, задовольняють (деякі або усі) 

вимоги відповідної програми, її компонента або кваліфікації.  

Визнання неофіційного і неформального навчання  
Процес, через який навчальний заклад засвідчує, що результати навчання, 

досягнуті й оцінені в іншому контексті (неофіційне чи неформальне навчання), 

задовольняють (деякі або усі) вимоги окремої програми, її компонента або 

кваліфікації.  

Визнання попереднього навчання і досвіду  
Затвердження результатів навчання з офіційної освіти, або неофіційного, чи 

неформального навчання, здобутих перед запитом на перевірку (Рекомендації 

Ради 2012/С 398/01).  

Визнання професійних кваліфікацій  
Директива 2005/36/EC встановлює норми для держав-членів Європейського 

Союзу про доступ до здобуття регульованої професії на основі відповідної 

фахової кваліфікації. Директива ставить умову, щоб приймаюча держава-член 

визнавала професійні кваліфікації здобуті в іншій державі-члені, що дозволяє 

власнику відповідної кваліфікації отримати таку саму професію у приймаючій 

державі,з метою доступу чи отримання професії.  

Визнання професійних кваліфікацій приймаючою державою-членом дозволяє 

власникам кваліфікації здобувати у державах-членах доступ до тієї ж професії, на 

яку вони кваліфікувалися у вітчизняній державі-члені і бути працевлаштованим у 

приймаючій державі-члені за таких самих умов, як і у своїй країні (Директива 

2005/36/EC).  

Студент  
Особа, яка навчається, що зарахована на формальну освітню програму.  

Студентоцентроване навчання  
Підхід у навчанні, що характеризується інноваційними методами викладання, 

спрямованими на поліпшення навчання у процесі взаємодії викладачів і студентів, 

і вбачає у студентах важливих активних учасників їхнього власного навчання, 

формування переносних навичок,для прикладу, вирішення проблеми, критичне та 

рефлективне мислення (ESU, 2010). 

Студентоцентрований підхід (student-centeredapproach) розглядає здобувача 

вищої освіти як суб’єкта з власними унікальними інтересами, потребами і 

досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього 

процесу. Протилежністю цього підходу є парадигма студента як об’єкта навчання, 

не спроможного на повноцінну агентність, а відтак такого, що потребує 

виховання і догляду. У цій парадигмі заклад вищої освіти патерналістично 

вирішує, що і як мають вчити студенти. Студентоцентрований підхід передбачає 

взаємоповагу між студентом і викладачем, реальну вибірковість дисциплін, 
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участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах 

акредитації освітніх програм, наявність процедур реагування на студентські 

скарги та ін. Посилюється роль викладача як фасилітатора. Він не лише читає 

лекції, а й організовує інтерактивне спілкування, сприяє особистісному розвитку 

студентів, формує атмосферу взаєморозуміння і довіри. 

Академічна довідка  
Найновіша інформація про прогрес студентів у навчанні: які навчальні 

компоненти вони засвоїли, кількість кредитів ЄКТС, які вони заробили, та оцінки, 

які вони отримали. Це є важливий документ для реєстрації прогресу та визнання 

навчальних досягнень, включно із мобільністю студентів. Більшість навчальних 

закладів видають академічні довідки, користуючись своїми інституційними 

базами даних.  

Перенесення (кредитів)  
Процес зарахування кредитів, що присвоєні в одному контексті (програмі, 

закладі) і визнані в іншому контексті, з метою отримання кваліфікації. Кредити, 

присвоєні студенту в рамках однієї програми, можуть бути перенесені із закладу 

для накопичення в іншій програмі того ж самого або іншого навчального закладу. 

Перенесення кредитів – це ключ до успішної навчальної мобільності. Навчальні 

заклади, факультети, кафедри можуть укладати угоди, які забезпечують 

автоматичне визнання і перенесення кредитів.  

Затвердження  

Процес підтвердження уповноваженим органом того, що особа здобула 

результати навчання, оцінені відповідним стандартом, і складається з таких 

чотирьох чітких фаз:  

1. Ідентифікація через діалог відповідних знань особи.  

2. Документація для візуалізації знань особи.  

3. Формальне оцінювання цих знань.  

4. Сертифікація результатів оцінювання, що веде до часткової або повної 

кваліфікації (Рекомендація Ради 2012/С 398/ 01).  

Віртуальна мобільність  
Міждержавне електронне навчання, тобто, коли студент проходить дистанційні 

курси навчання, запропоновані вищим навчальним закладом за кордоном. 

Віртуальна мобільність допомагає поліпшувати та доповнювати фізичну 

мобільність. Віртуальна мобільність може також відігравати важливу роль в 

стратегії інтернаціоналізації закладу (MApping UNIversity MObility) project, 2015).  

Навчання на базі організації  
Навчання забезпечується університетом, коледжем або іншим провайдером 

навчання безпосередньо на робочому місці, зазвичай, під наглядом особи з тієї 

самої організації, а також фаховим наставником ззовні(Шотландська Рада 

Фінансування, 2015).  

Навантаження  
Визначення часу, який, зазвичай, необхідний особі, яка навчається, для 

завершення усіх форм навчальної діяльності, таких як лекції, семінари, проекти, 

практична робота, практика, самостійне навчання, що вимагається для досягнення 

визначених результатів навчання у формальних навчальних середовищах. 

Відповідність навантаження денної форми навчання одного академічного року 60-
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ти кредитам часто затверджується національними нормативно-правовими 

положеннями. У більшості випадків навантаження складає від1500 до 1800 годин 

на один навчальний рік. Це означає, що один кредит відповідає 25 - 30 годинам 

роботи. Слід розуміти, що такий розрахунок відображає типове навантаження, і 

що для окремих студентів реальний час для досягнення результатів навчання 

варіюватиметься.  

Навчальна практика  
Спланований період отримання досвіду поза межами закладу (наприклад, на 

робочому місці), з метою допомоги студенту розвинути конкретні навички, 

знання і розуміння, що є частиною його програми.  

Сертифікат про проходження навчальної практики  
Документ видається після закінчення практики організацією/підприємством, що 

приймає практикантів для проходження практики, до нього можна додавати інші 

документи, наприклад, рекомендаційний лист(характеристику). Сертифікат про 

проходження практики має на меті забезпечити прозорість та наголосити (зробити 

акцент) на цінності досвіду, отриманого в результаті практики. 

Голістичний підхід (holistic approach) – цілісний підхід до розгляду певних 

питань. Так, у процесі акредитації освітніх програм важливо враховувати повну 

картину організації освітнього процесу. Окремі недоліки, прорахунки, брак 

ресурсів іноді можуть збалансовуватися правильно вибраною стратегією і 

пов’язаними з нею перспективами розвитку. З іншого боку, 4 очевидно сильні 

сторони освітньої програми, що випливають тільки з виконання деяких критеріїв 

оцінювання якості освітніх програм, не можуть бути виправданням для 

ігнорування інших критеріїв. 

Liberalartseducation (вільне творче навчання) – концепція, розрахована на 

самостійне формування здобувачем вищої освіти траєкторії власного навчання. 

Вона значною мірою спирається на курси вільного вибору. Цей підхід 

спрямований на персональне зростання здобувачів вищої освіти, включно з їхніми 

інтелектуальними спроможностями, здатністю приймати рішення, мати широкий 

світогляд тощо, а також на підвищення якості освітнього процесу ЗВО. 

Пов’язаний із західною традицією навчання “вільним мистецтвам”, зокрема 

представленою в системі американських liberalartscolleges, що відносяться до 

закладів вищої освіти. Цей підхід принципово відрізняється від професійної 

підготовки й залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень. 

Силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

викладача і студента. В ньому представляються процедури (у т.ч. стосовно 

deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної 

доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. В силабусі мають 

бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить перед своєю дисципліною. 

Студент має зрозуміти, чого він/вона зможе навчитися, чим саме може бути 

корисним цей курс. Силабус окреслює концептуальний перехід від “здобування 

знань” і “одержання практичних навичок” до компетентностей, що їх може 

засвоїти студент, вивчаючи цей курс. Силабус включає в себе анотацію курсу, 

мету (компетентності), перелік тем, матеріали для читання, правила стосовно 

зарахування пропущених занять. На відміну від робочого тематичного 3 плану і 

навчально-методичного комплексу дисципліни, силабус створюється для 
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студента. 

Гарант освітньої програми – науково-педагогічний або науковий працівник, 

який/яка несе відповідальність за її якість, має науковий ступінь та/або вчене 

звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, 

стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Цей 

працівник/працівниця може виступати гарантом лише однієї освітньої програми. 

Також може бути, а може не бути одночасно її керівником чи завідувачем 

кафедри. 

Удаваний (фейковий, фіктивний) освітній процес є введенням в оману 

стейкхолдерів (зацікавлених сторін) і шахрайством. Його зміст полягає у 

створенні видимості освітнього процесу з метою прикриття його фактичної 

відсутності. Це явище має місце, наприклад, у тому разі, коли здійснення 

освітнього процесу (проведення занять, контрольних заходів та ін.) 

документується, однак насправді він не здійснюється: студенти та викладачі 

переважно не присутні на цих заняттях, письмові завдання не виконуються, 

виставлення оцінок відбувається без реального оцінювання здобувачів вищої 

освіти тощо. 

Визначення терміну «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» від Національного агентства з питань 

якості освіти 

Спеціалізація виступає синонімом для визначення «освітня програма» в тому 

розумінні, яке надається останній Законом України «Про вищу освіту» 2014 р. 

Будь-яка спеціалізація є освітньою програмою, але не будь-яка освітня програма 

може виступати спеціалізацією (зокрема через можливу маркетингову мотивацію 

її відкриття). Іноді мають місце непорозуміння із застосуванням терміну 

«спеціалізація». Зараз він також означає формальний запис в диплом про вищу 

освіту – як уточнення до ширшої спеціальності. Якщо ЗВО намагається 

представити певний цілісний блок вибіркових дисциплін як спеціалізацію – такий 

крок буде помилковим. У цьому випадку потрібно вести мову про minor. 


