
Відгук

на освітню програму спеціальності

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

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
1 1  •  • • •  •  • • •  •  •  •  Стефаника», факультет історії, політологи і міжнародних відносин,

1 • ••• •• • • ••• кафедра історії України і методики викладання історії

Якість освіти набуває особливої ваги в сучасному світі. Українське 

суспільство повною мірою усвідомлює важливість якісної освіти для 

випереджального розвитку, країни. Якісний рівень освіти забезпечується за 

допомогою моніторингу -  систематичних процедур збору даних про важливі 

аспекти освіти на всіх рівнях з метою безперервного відстеження її стану та 

прогнозу розвитку.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його з сучасними 

потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є 

орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей та на 

створення ефективних механізмів їх запровадження. Саме компетентності є 

тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня, випускника до 

життя, його подальшого розвитку й активної участі в житті суспільства.

Освітня програма спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» 

забезпечує: 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; здатність проводити 

музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу; 

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; здатність здійснювати дослідження із 

вітчизняної і всесвітньої історії, методики викладання історії і



суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства; здатність аналізувати, 

досліджувати та поширювати передовий педагогічний досвід; та ін.

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

факультету історії, політології і міжнародних відносин, враховані такі 

рекомендації:

-  здатність співпрацювати та працювати в команді;

-  здатність застосовувати в освітньому процесі інформаційні та 

комунікаційні технології, творчість і винахідливість, інноваційні знання й 

технології тощо.

Начальник відділу освіти 
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