
УКРАЇНА
Снятинський район Івано-Ф ранківська область

ЗАБОЛОТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
________ О б'єднаної територіальної громади______

78315 смт. Заболотів пл..С.Бандери,3 тел\факс (03476) 43578, е-таїгаЬоІсДІУ-гасІаФ і.иа

ВІДГУК

на освітню програму спеціальності
і

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

ДВНЗ «П рикарпатський національний університет імені Василя  

Стефаника», Ф акультет історії, політології і міжнародних відносин, 

кафедра історії України і методики викладання історії

Утворення об’єднаних територіальних громад у сільських регіонах, 

уперше в новій історії державного управління в Україні, створило умови, коли 

всі управлінські та фінансові повноваження зосереджені в єдиному органі 

управління -  місцевій раді та її виконавчому органі. Тому вкрай важливо, щоб 

органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад 

використали одне з вагомих власних управлінських повноважень, яке їм надала 

реформа децентралізації -  право і можливість на формування ефективної 

системи забезпечення освітніми послугами мешканців громади.

У свою чергу, сучасні процеси глобалізації і стрімкий розвиток 

інформаційних технологій у світі кардинально змінюють сутність такого 

соціального процесу, як освіта (у тому числі й середня освіта). Повертаючись 

до громади, необхідно констатувати, що є певні очікування мешканців, що 

створення об’єднаної територіальної громади справді допоможе покращити 

їхнє життя, зробить публічні послуги (включаючи послуги шкільної освіти) з 

боку влади більш якісними та такими, які відповідатимуть рівню європейських



А тому підготовлена фахівцями Факультету історії, політології і 

міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» освітня програма спеціальності 014.03 «Середня освіта 

(Історія)» (перший бакалаврський рівень) дає можливість по-новому 

переосмислити зміст якості освіти, бо саме вона є головною для отримувачів 

освітніх послуг (учнів) і їхніх законних представників (батьків).

Разом з тим, слід констатувати, що зазначена освітня програма 

спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» забезпечує: здатність до 

пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації 

навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне 

керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні 

цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну 

траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя; 

вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, 

факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування 

мультимедійних засобів), здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ -  у навчанні, на роботі, вдома, у вільний 

час; здатність проводити музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, 

туристично-краєзнавчу роботу, яка зараз є вкрай необхідною для поліпшення 

розвитку соціальної інфраструктури ОТГ.

В освітній програмі «Середня освіта (Історія)», підготовленій фахівцями 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин, враховані такі 

рекомендації:

-  здатність застосовувати інтерактивні методі сучасні освітні технології 

навчання;

-  здатність здійснювати різноаспектні дослідж ^ із вітчизняної історії,

методики викладаніп^
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