
Витяг з протоколу  № 12 

 
засідання кафедри історії України і методики викладання історії 

від 16 червня 2020 р. 

 

Присутні   проф. Райківський І.Я., 

доценти Галицька-Дідух Т.В., Дрогомирецька Л.Р.,  

                                                                                       Єгрешій О.І., Кобута С.Й.,  

                                                             Королько А.З., Міщук А.І., Сигидин М.В., 

Ткачівська М.Р., Савчак І.В., Богачевська Л.О., 

ст. лаборант Дзундза С.П. 
 

Порядок  денний:  

 
1.  Обговорення зауважень й пропозицій експертної групи Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, що проводила акредитаційну 

експертизу ОП «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

 

УХВАЛА: 

 

1. Зауваження й пропозиції експертної групи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, що проводила акредитаційну експертизу 

ОП «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

прийняти до відома. 

 

2. Окреслити напрямки роботи, мета яких – удосконалити освітню програму 

спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

 

3. З метою більш активного залучення здобувачів вищої освіти та 

випускників до розроблення ОП створити Раду стейкхолдерів. 

 

4. В оновленій ОП врахувати рекомендації щодо перенесення навчальної 

дисципліни «Методика навчання історії» на 4–5 семестри з метою подолання 

асинхронності відповідно до «Курсової роботи з психолого-педагогічних 

дисциплін і методики навчання історії», а також синхронізувати навчальні 

дисципліни по семестрах.  

 

5. До обов’язкових компонентів оновленої ОП ввести навчальні дисципліни 

«Вступ до спеціальності», «Правознавство», «Методика навчання 

суспільствознавчих предметів», «Теорія та історія держави і права», «Історія 

економіки та економічної думки»; до циклу вибіркових дисциплін включити 

навчальну дисципліну «Вікова психологія». 



 

6. В оновленій ОП врахувати безперервність педагогічної практики в 

закладах освіти:  

І курс – навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча);  

ІІ курс – історико-краєзнавча (в закладах позашкільної освіти);  

ІІІ курс – виробнича педагогічна практика за фахом (5–8 класи); 

ІV курс – виробнича педагогічна практика за фахом (9–11 класи).  

 

7. На підготовку бакалаврської роботи запланувати 6 кредитів (замість 3). 

 

8. В оновленій ОП дисципліни вільного вибору не прив’язувати до певного 

семестру.  

 

9. Згідно з Положенням про освітні програми у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» від 28 січня 2020 р., 

введеного в дію наказом ректора № 61 від 31 січня 2020 р., а саме згідно з п. 

4.5.1, удосконалювати ОП у частині всіх компонентів, крім цілей і 

програмних навчальних результатів. Схвалити введення постійної практики 

перегляду освітніх компонентів ОП 014 «Середня освіта (Історія)» з метою 

врахування тенденцій розвитку науки, технологій, а також змін в галузі 

освіти. 

 

10. З метою поглиблення знань іноземних мов запропонувати здобувачам 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 

«Середня освіта (Історія)» більш активно обирати вибіркові дисципліни з 

вивчення іноземних мов; викладачам кафедри іноземної мови і перекладу, які 

забезпечують викладання іноземної мови на даній ОП, підготувати методичні 

посібники для самостійної роботи студентів спеціальності Середня освіта 

(історія). 

 

11. Рекомендувати Науково-методичній раді Університету винести на 

обговорення питання редагування пункту 3.1 Положення про порядок 

зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», а також у Положенні 

про порядок зарахування результатів неформальної освіти чітко визначити 

результати неформальної освіти, які можуть бути зараховані, та процедури 

їхнього зарахування. 

 

12. Вдосконалити і спростити силабуси; до переліку рекомендованої 

літератури ввести іноземні видання. Доручити викладачам, які читають на 

даній ОП, переглянути інформацію про контрольні заходи в силабусах і 

привести її у відповідність. 

 

13. Переглянути тематику курсових і дипломних робіт на ОП. Відмовитися 

від обов’язкового практичного розділу у кваліфікаційних роботах. 



Пропонувати здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 
теми також бакалаврських робіт, які носитимуть практичний характер. 
Звернути увагу на неприпустимість вписування у курсові і кваліфікаційні 
роботи наукову тематику кафедри, якщо робота не стосується її ні 
хронологічно, ні сюжетно.

14. Активніше залучати здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) 
рівнем спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» до програм міжнародної 
мобільності. Активніше інформувати студентів про можливості стажування 
чи участі в грантових проектах через сайт кафедри історії України і методики 
викладання історії, соціальні мережі, вести роз’яснювальну роботу щодо 
перспектив і можливостей, які відкриває участь у міжнародних проектах.

15. Ввести практичний компонент до атестаційного екзамену. До 
екзаменаційних білетів ввести додаткові питання, спрямовані на перевірку 
результатів навчання, що стосуються суспільствознавчого блоку.

16. Приділити більшу увагу формуванню культури й навичок академічного 
письма, зокрема шляхом уточнення в ОП освітнього компоненту «Теорія і 
методика наукових досліджень та основи академічного письма».

17. На основі зауважень і рекомендацій експертної комісії ініціювати перед 
Науково-методичною радою ЗВО питання перевірки на рівень унікальності 
також і курсових досліджень.

18. При оновленні і удосконаленні ОП гаранту і проектній групі максимально 
враховувати пропозиції роботодавців, спеціалістів-гірактиків, а також 
рекомендації експертної комісії.

19. Ініціювати створення сторінки для громадського обговорення проектів 
ОП та інших нормативних документів на веб-сайті Ради з якості ЗВО.

20. Оприлюднити на веб-сайті університету проект освітньої програми для 
громадського обговорення за місяць до розгляду освітньої програми на 
засіданні випускової кафедри/ випускових кафедр.

Завідувач кафедрою історії України і 
методики викладання історії


