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,r.р-о.ъ (бака-паврсъкого) рiвня вищоi освiти

зu сrrецiаr,ьностi 032 Iсторiя та археопогlя

галузi знань 03 Гуманiтарнi науки

освiтньо-професiйна програма, що представпена для розгпяду з метою

рецензування, розроблена робочою групою провiдних Фlхiвчiв """"::::1

кафедри icTopii Миколаiвського 
. 

нацiоналъного унiверситету 1MeHl

в.о. СухомлИнсъкого' що кiльКа десятИлiтъ готуютЬ фахiвuiВ iсторикiв, якi

працюютъ у навчztльних та наукових закJIадах та установах рiзного типу,

ПредставлеНаосвiтньо-професiйнаПроГраМамiститьвсiнеобхiднi

елементИ системи ocBiTHix компонентiв для першого (бакаrrаврського) рiвня

вищоi освiти в межах спецiальностi оз2 Iсторiя та археологiя, що е

визначаJIъними вимогами до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати навчання

зацiеюпроГраМою;перелiкнавчалЬнихДисциплiнiлогiчнУпослiДовнiстьiх

вивчення, Що вже було апробовано протягом попереднiх poKiB виклsдоннJI за

спецiалънiстю 0з2 Iсторiя та археологiЯ; КiЛЪКiСТЪ КРеДИТiВ еКТС' НеОбХiДНИХ

ДЛяреапi.зачiiцiеТпрограI\4и_240кредитiв;аТакожПроЦресиВноПреДставленi

очiкуванi результати навчання (компетентностi), якими повинен оволодiти

здобувач першого (бака,гrаврського) рiвня вищоi освiти,

Позитивним моментом вважаемо додержання Bcix вимог законодавства,

щобУлиВрахоВанiприформУваннiосвiтньо-професiйноiпроГраМи,врезУлътатi

виконанНrI якоi студенти повиннi в повному обсязi оволодiти теоретичними та

практичними знаннями в галузi icTopii та археОлогii; отриматИ мисленневе

передбаЧеннЯ кiнцевого резулътату в обранiй галузi, розвиток iнтелекryальноi,

емоцiйно-волъовоi, професiйноi сфеРИ ОСОбИСТОСТi' фОРМУВаННЯ НаУКОВОГО

свiтогляду, моральноi, правовоi, трудовоi культури тоЩо та здатнiстъ

розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми у гrрофесiйнiй

дiялъноСтi абО у процеСi навчання, що передбачас застосування певних теорiй й

методiв вiдповiдноi гаlryзi iсторичноi науки i характеризуеться комплекснiстю

та невизначенiстю умов,



МетоюформУванняосвiтнъо-професiйноiПроГраМиепiДготовка

бака_lrаврiв icTopii та археологii, якi отримаютъ 9датнiстъ оволодiти

теоретичними знаннrIми в гагryзi icTopii та археологiТ i практикою iх

застосування для розв'язування сгrецiалiзованих задач та практичних проблем

професiйноТ дiяльностi.

Важливим для роботодавця е т€, що

нормативну i варiативну частину, яку обирае унiверситет або власне студент,

ми вважаемо, Що професiйний фаховий цикл побудовано в логiчнiй

послiдовностi викладання, е Bci необхiднi дисциплiни, що дозволять студенту

отримати поглибленi знання та компетентностi для вдалоi професiйноi

дiяльностi. Позитивним с i те, що в освiтньо-професiйнiй програrvri передбачено

фаховi дисциплiни.

Вващаемо, що представлена освiтньо-професiйна програма, скJIадена у

вiДповiДностiдокритерiiЪДержаВноГосТанДартУ,МаепракТиЧнУЗНаЧУЩlсТЬта

може бути представлена до розгJutду на навчаJIьно-методичнiй koMiciT

навчаJIъного закладу, дJUI под€lJIьшого if затвердження та використання у

навчаJIьному процес1,
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практичну пiдготовку,

Однак, вважасмо за потрiбне звернути увагу на HepiBHoMipHicTb видiлених

кредитiв на курси коздоровчi технологii>> (12 кредитiв) та <<Iноземна мова> (в

cyMi 24 кредити), що значно перебiлъшуе кiлъкiсть кредитiв на профiльнi


