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У сучасних умовах набуває особливого значення якість освіти, 

наближення освітнього процесу в Україні до європейських цивілізованих норм. 

Згідно Закону України “Про освіту”, прийнятого в 2017 р., метою освіти 

є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, підвищення освітнього рівня громадян для 

забезпечення сталого розвитку нашої держави тощо. Очевидно, сьогодні 

українська освіта не відповідає сучасним запитам з боку особистості та 

суспільства, потребам економіки, а також світовим тенденціям. Це стало 

причиною реформування освітньої галузі в Україні, включаючи вищу освіту, а 

підвищення її якості досягається за допомогою періодичного моніторингу, 

врахування думки різних зацікавлених осіб, насамперед студентів і 

роботодавців.

Сучасні підходи передбачають набуття учасниками освітнього процесу 

ключових компетентностей та створення ефективних механізмів їх 

запровадження в майбутньому житті випускника. Компетентнісний
г

підхід передбачає спрямованість освітнього процесу на досягнення 

інтегральних результатів у навчанні, якими є загальні (базові, ключові) і 

спеціальні (предметні) компетентності тих, хто навчається. На наш погляд, 

освітня програма спеціальності 014.03 “Середня освіта (Історія)” на випусковій 

кафедрі історії України і методики викладання історії в цілому відповідає 

сучасним вимогам. Вона дає можливість застосовувати набуті знання, уміння і 

навички в майбутній професії -  вчителя історії і суспільствознавчих предметів.
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ОП передбачає підготовку випускників до впровадження традиційних та 

інноваційних технологій навчання в професійній діяльності, набуття 

програмних і фахових (предметних) компетентностей, збалансованих 

результатів навчання, а перелік навчальних дисциплін у рамках освітньої 

програми досить широкий, включає велику частину вибіркових курсів.

В освітній програмі “Середня освіта (Історія)”, що була підготовлена на 

факультеті історії, політології і міжнародних відносин, враховано наступні 

рекомендації, надані проектній групі на випусковій кафедрі:

-  здатність з повагоіЬ і розумінням ставитися до інших світоглядних 

позицій, враховувати тендерний підхід;

-  знати і володіти в ході навчально-виховного процесу навичками 

забезпечення охорони життя та здоров’я.
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