
Підсумки громадського обговорення  

освітньо-професійної програми «Історія та археологія» 

 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки  

Спеціальність 032 Історія та археологія  

Дата затвердження попередньої редакції ОПП: 26.04.2019 р.     

Терміни громадського обговорення ОПП: 03.03.2020 – 03.04.2020 

 

 
ПІБ 

стейк-

холде-

ра 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вче

-не звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, 

що 

пропо-

нують-

ся 

Нова 

редакція 

розділу ОП 

Прим

ітки  

 

Паніна 

І. Г. 

НПП, 

випускник 

К.і.н., ст.  

викл. каф. 

міжнародн

их 

відносин і 

зовнішньої 

політики 

Особлив

ості 

програм

и 

Спеціалізації з 

історії України, 

всесвітньої 

історії, 

спеціальних 

галузей 

історичної 

науки 

Археологічна 

практика  на 

базі Інституту 

археології НАН 

України, 

архівно-

музейна, 

педагогічна 

практики. 

Курси лекцій 

запрошених 

спеціалістів у 

різних галузях 

історичної 

науки. 

Програми 

академічної 

мобільності для 

студентів. 

Зробити 

наголос 

на 

галузевом

у та 

регіональ

ному 

аспекті 

Програма 

орієнтована 

на підготовку 

фахівця в 

галузі історії 

з широким 

гуманітарним 

світоглядом 

Під час 

підготовки 

освітньої 

програми 

було 

враховано 

регіональний 

аспект: 

програма 

вирізняється 

з-поміж 

інших тим, 

що 

зберігається 

ядро 

класичної 

історичної 

освіти, 

водночас 

забезпечуєтьс

я 

різноманітніс

ть та 

практикорієн

тованість.  

 

 



Довжук 

І.В. 

НПП Докт. істор. 

наук, проф., 

проф. каф. 

документозн

авства  Перея

слав-

Хмельницько

го 

державного 

педагогічног

о 

університету 

імені 

Григорія 

Сковороди 

Підходи 

до 

викладан

ня та 

навчання 

Стратегія 

навчання: 

cтудентоцентро

ване, 

проблемно-

орієнтоване, 

комунікативне, 

міждисципліна

рне; 

самонавчання. 

Методика 

навчання: 

лекції, 

семінарські,  

практичні і 

лабораторні 

заняття, 

колоквіуми, 

дискусії із 

розв’язанням 

ситуаційних, 

проблемних  

завдань і 

використанням 

кейс-методів, 

ділових і 

рольових ігор, 

тренінгів, 

індивідуальних 

завдань. 

Відзначит

и 

практикор

ієнтованіс

ть 

навчання, 

запровад

ження 

дижитал-

технологі

й, наголос 

на 

самотійні 

роботі 

здобувачі 

вищої 

освіти. 

Стратегія 

навчання: 

cтудентоцент

роване, 

проблемно-

орієнтоване, 

практико-

орієнтоване, 

комунікативн

е викладання 

та навчання з 

обов’язковим

и елементами  

самонавчання 

Викладання: 

проблемні та 

мультимедійн

і лекції, 

семінарські,  

практичні і 

лабораторні 

заняття, 

колоквіуми, 

дискусії із 

розв’язанням 

ситуаційних, 

проблемних  

завдань і 

використання

м кейс-

методів, 

ділових і 

рольових 

ігор, 

тренінгів, 

індивідуальн

их завдань, 

інтерактивни

х методів, 

електронне 

навчання; 

самостійна 

робота  

здобувачів 

вищої освіти. 

 

Загоро

дня 

Г.В. 

 

роботодаве

ць 

директор 

ЗСО № 4 

м. Вінниця 

Каталог 

дисциплін 

освітньої 

програми 

та їх 

Логіко-

Методика 

навчання 

історії в 

школі (7 с.); 

Педагогіка і 

психологія 

Поглибл

ення 

методич

ної 

підготов

Врахувати 

при 

форматуванні 

переліку 

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

 



Рибак 

І. М.   

НПП 

 

завідувач 

відділу 

суспільних 

дисциплін До

нецького 

обласного 

інституту 

післядиплом

ної 

педагогічної 

освіти, 

учитель-

методист 

вищої 

категорії. 

 

структура 

схема 
(6 с.) 

Педагоічна 

практика (8 

с.) 

ки ВО, а також 

підготовці 

сертифікован

их освітніх 

програм 

Гуменч

ук  

І.А. 

Здобувач  

освіти 

Студентка 4 

курсу СВО 

«Бакалавр» 

ОПП 

«Історія та 

археологія» 

Каталог 

дисциплін 

освітньої 

програми 

та їх 

Логіко-

структура 

схема 

 Включе

ння до 

каталог

у 

історіог

рафічної 

дисципл

іни 

Врахувати 

при 

форматуванні 

переліку 

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

ВО, а також 

підготовці 

сертифікован

их освітніх 

програм 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри                                                       Н. Р. Темірова 

 

Секретар                                                                                           І. І. Мартинчук 

 
 


