
Рецензiя
професiйну програму пiдготовки сryдентiв

Першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти

галузi знань 01 OcBiTa / Педагогiка
спецiальностi 014 Середня ocBiTa

предмеТноi спецiальностi 014.03 Середня ocBiTa (Iсторiя)

за освiтньо-професiйною програмою: Середrrя ocBiTa (Iсторiя,

правознавство)
пiдготовка висококвалiфiкованих вчителiв, а особливо вчителiв-

iсторикiв на етапi реформуваннrI середньот освiти е доситъ актуаJIьним.

освiтньо-професiйна програма, Що представлена дJIя розгляду з метою

рецензування, розроблена робочою групою провiдних фахiвцiв випусковоТ

кафедри icTopiT мнУ iMeHi в.о. Сухомлинського, що не перший piK готують

для навчальних закладiв MicTa Миколаева та областi вчителiв icTopiT та

правознавства. Фахову майстернiстъ членiв проектноТ групи (IBaHoBa Т.Ю.,

Нефьодов Д.В., Ласинська М.Ю.) пiдтверджуютъ стаж педагогiчноТ роботи,

HayKoBi працi та навч€lJIьно-методичнi видання.

щана освiтнъо-професiйна прочрама мiстить Bci необхiднi елементи

системи ocBiTHix компонентiв на Першому (бакалаврському) piBHi вищоi

освiти. Щотримано рекомендацiй мон Укратни. Перелiк навч€шьних

дисциплiн, якi мають опанувати майбутнi вчителi icTopii Та ПРаВОЗНаВСТВа,

мае логiчну послiдовнiсть вивчення, вiдповiдаютъ,.щержавному стандарту

базовот та повнот загалънот середнъоi освiти та навч€шъним програмам з

icTopii для середньоТ та старшоТ школи. KpiM того, до нормативноi частини

освiтнъо-професiйнот програми включено дисциплiни, що сприяють

формуванню саме педагогiчного працiвника: психологiя, педагогiка,

iнклюзиВна ocBiTa, педагоГiчна твоРчiсть, методика виховноI роботи, теорiя

та методика навчання icTopiT, тощо. Окремо видiлено вивчення курсу з TeopiT

та методики навчання правознавства.

Позитивним моментом вважаемо додержання Bcix вимог законодавства,

що було враховано при формуваннi освiтньо-професiйнот lrро|рами, в

резулътатi виконання якоТ студенти повиннi в повному обсязi оволодiти

на



теоретичними та практичними знаннями в галузi icTopii та методики if

навчання; вмiти будувати погiчно завершений педагогiчний процес у

навчальНих закладах рiзного типу i рiвня акредитаltii; вирiшувати KoHKpeTHi

педагогiчнi, методичнi, науково-практичнi, iнформацiйно-пошуковi завданшI

у свотй професiйнiй дiяльностi; планувати, органiзовувати i вести навчаJIьно-

виховнУ роботу; викорисТовуватИ передовi методИ управлiння педагогiчним,

учнiвським трудовими колективом.

важливим для роботодавця е Те, що кожен навчальний цикл мае

нормативну i варiативну частину, яку обирас унiверситет або власне студент.

ми вважаемо, Що професiйний фаховий цикл по.будовано в логiчнiй

послiдовностi викладання2 е Bci необхiднi дисциплiни, що дозволятъ студенту

отриматИ irоглибленi знання та компетентностi для вдалоТ професiйноi

дiяльностi.

Позитивним с i те, що в освiтнъо-професiйнiй програмi передбачена

практична пiдготовка майбутнiх вчителiв у навч€lJIьних закладах рiзного

тигIу. Практична пiдготовка вiдбуваеться послiдовно протягом всього перiоду

навчання, кожному навчаlrъного року: вiд простого спостереження за

органiзацiею навчалъного процесу у середнiй школi до повного занурення у

навчання icTopiT, правознавства та суспiльствознавчих дисциплiн пiд час

активноi виробничоТ практики на випускному Kypci.

Хотiлося б порадити колегам переглянути професiйну квалiфiкацiю, яку

присвоюе дана освiтня rrроцрама. Адже для здiйснення освiтньоi дiяльностi та

ефективного працевлаштування в першу черry враховусться професiйна

квалiфiкацiя, що вказана у дипломi. Тож рекомендовано додати до

формулювання професiйнот ква_гriфiкацii <<вчитель icTopii та правознавства>).

вважаемо, що представлена освiтнъо-професiйна rrрограма е

завершеним вираженням тимчасового стандарту вищот освiти за предметною

спецiальнiстю 014.03 Середня ocBiTa (Iсторiя) за освiтньо-професiйною

програмОю: СереДня ocBiTa (Iсторiя, правознавство), складена у вiдповiдностi

до методичних рекомендацiй, затверджених наказом МОН УКРаiЪИ За Jф 600



вiд 01.06.2016 р.; мас практичну значущiсть та може бути представлена до

розгляду на навчалъно-методичнiй KoMicii навчzшъного закладу, для

подальшого Ti затвердження та використання у навч€lJIъному процесi.

Вчителъ icTopiТ та основ правознавства

Мiшково-ПогорiлiвськоТ загальноосвiтнъоТ

санаторноi школи-iнтернату BiKTop ГIНКУЛ

ькот загальноосвiтньот
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