
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітню програму спеціальності

014.03 «Середня освіта (історія)» (перший бакалаврський рівень)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

факультет історії, політології і міжнародних відносин, 

кафедра історії України і методики викладання історії

Освітня програма спрямована на формування системного мислення, 

поглиблення знань, умінь і навичок з історії України, всесвітньої історії, 

краєзнавства, методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін, 

інших предметів. Її предметне поле -  підготувати майбутнього фахівця-вчителя 

історії та суспільствознавчих предметів до самостійної праці в школі, дати 

знання, уміння і практичні навики здобуття знань про історію України, рідний 

край, про джерела цих знань, способи їх використання, форми організації 

діяльності учнів, застосування історичної інформації на уроках і в позашкільній 

діяльності. Така підготовка не просто бажана. Вона необхідна і витікає з 

нормативних вимог до організації освітньо-виховного процесу, безперервної 

історичної освіти в Україні.

Освітня програма забезпечує: здатність до пошуку, обробки та аналізу 

інформації із різних джерел; здатність застосовувати набуті знання на практиці; 

здатність до адаптації, вирішення проблемних ситуацій; здатність формувати в 

учнів предметні компетентності; здатність застосовувати сучасні методи і 

освітні технології; здатність володіти категоріально-понятійним апаратом та 

хронологією історичної науки; здатність розширити знання про краєзнавство як 

комплексне вивчення краю і громадський рух, про методику історико- 

краєзнавчої роботи в школі як одну з важливих форм національно- 

патріотичного виховання школярів; здатність упорядкувати знання студентів 

про організаційні форми і основні напрями шкільної краєзнавчої праці учителя 

та учнів; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, моделювання; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність застосовувати знання у 

педагогічній діяльності; готовність до інноваційної діяльності у шкільній і



позашкільній роботі, як умова формування професіоналізму майбутнього 

фахівця; здатність застосовувати набуті знання на практиці; здатність до 

адаптації, вирішення проблемних ситуацій; здатність формувати в учнів 

предметні компетентності; здатність формувати історичну і громадянську 

свідомість, політичну культуру, національну гідність та історичну національну 

пам’ять; здатність планувати та організовувати освітній процес; та ін.

В освітній програмі спеціальності 014,03 «Середня освіта (історія)» 

(перший бакалаврський рівень), підготовленій фахівцями Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин, враховані наступні рекомендації:

-  застосування краєзнавчої інформації на уроках з історії і в 

позашкільній діяльності;

-  виховання у студентів -  майбутніх учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін -  розуміння ролі і місця краєзнавства в 

системі позашкільної освітньої роботи, любові до рідного краю, поваги 

до праці краєзнавців-дослідників, усвідомлення своєї патріотичної 

ролі в продовженні вивчення і популяризації минулого рідного краю;

-  виокремлення історико-краєзнавчого феномену в науково-дослідній 

роботі у школі.
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