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Ступінь вищої освіти та назва
Магістр середньої освіти (Історія), вчитель історії,
кваліфікації мовою оригіналу
викладач історичних дисциплін
Офіційна назва освітньої програми Середня освіта (Історія)
Тип програми
Освітньо-професійна
Тип диплому та обсяг освітньої
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
програми
термін навчання 1 рік і 4 місяці
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат: НД № 1597034.
Термін дії сертифіката до 1 липня 2021 р.
Цикл/рівень
НРК України – 7 рівень, QF-LLL– 7 рівень,
FQ-EHEA– другий цикл.
Передумови
Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
Мова викладання
Українська
Термін дії освітньої програми
до 1 липня 2021 р.
Інтернет - адреса постійного
http://mdu.edu.ua
розміщення опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців здатних виконувати професійні завдання і обов’язки науководослідницького та інноваційного характеру в галузі історії, педагогіки та методики середньої та
вищої освіти; набуття здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань,
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка;
спеціальність, спеціалізація (за
Спеціальність 014 Середня освіта
наявності))
Предметна спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна програма орієнтована на теоретичну
та практичну підготовку педагогічних кадрів для
виконання фахової діяльності в закладах різних рівнів
освіти, які володіють сучасними методами та
технологіями організації освітнього процесу, загальними
та спеціальними (фаховими) компетентностями, готовими
до науково обґрунтованих інновацій в освіті.
Основний фокус освітньої
Програма базується на сучасних наукових знаннях про
програми та спеціалізації
цілі та цінності історичної освіти, проблеми історичного
навчання учнів як загальноосвітніх, так і вищих
навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до
їх вирішення.
Ключові слова: магістр освіти, історія, історичні та
науково-педагогічні дослідження, міждисциплінарний
підхід, суспільство, викладач, технології навчання.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма містить інтегральну,
загальні та професійні (фахові) компетентності,

нормативний зміст підготовки та результати навчання
фахівців, які здатні вирішувати складні професійні
завдання в галузі історичної освіти, упроваджувати нові
педагогічні та інформаційні технології у професійній
діяльності.
Програма
передбачає
проведення
асистентської та виробничих практик.
Безперервні зміни в галузі освіти вимагають постійної
корекції навчальних планів і навчальних дисциплін, тому
склад вибіркових дисциплін програми періодично
оновлюється.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Заклади вищої освіти, професійно-технічні навчальні
заклади, спеціалізовані класи старшої школи, гімназії,
ліцеї.
Після закінчення навчання за освітньою програмою
випускник може займати відповідну посаду, згідно з
Класифікатором професій ДК003:2010, оновленим у
2012– 2019 рр.:
2310.2 Викладач закладу вищої освіти
2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти
2351.2 Викладач (методи навчання)
Подальше навчання
Продовження навчання за програмою третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти (PhD).
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через практику, навчання
на основі досліджень тощо.
Викладання
проводиться
у
вигляді:
лекцій,
мультимедійних
лекцій,
інтерактивних
лекцій,
семінарських занять. Також передбачена самостійна
робота з можливістю консультацій з викладачем, eLearning (навчання за допомогою Інтернету і
мультимедіа) за окремими освітніми компонентами,
індивідуальні заняття, групова проектна робота.
Оцінювання
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною
рейтинговою системою у відповідності до «Положення
МНУ імені В.О. Сухомлинського про оцінювання знань
студентів». Письмові та усні екзамени, есе, презентації,
захист звітів із практики, комплексний іспит.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність (ІК)
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і
практичні проблеми у галузі освіти та у процесі навчання
історичних дисциплін, що передбачає проведення
досліджень у галузях педагогіки та історії, що передбачає
застосування
комплексу
освітніх,
історичних
і
міждисциплінарних теорій і методик.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК-1. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу на основі логічних аргументів та перевірених
фактів.
ЗК-3. Здатність працювати в групі під керівництвом

лідера, демонструвати навички до врахування строгих
умов дисципліни, планування та управління часом.
ЗК-4. Здатність застосовувати способи і методи навчання,
методи самоосвіти задля оволодівання сучасними
знаннями.
ЗК-5. Знання ресурсів, доступних для проведення
історичного дослідження, включаючи ті, що базуються на
ІКТ та здатність доцільно їх використовувати в обсязі,
необхідному для здійснення професійної науководослідницької, педагогічної діяльності.
ЗК-6. Здатність використовувати державну та іноземну
мови задля ефективного комунікування та представлення
складної комплексної інформації у стислій формі усно
чи/та письмово.
ЗК-7. Дотримання етичних принципів як з точки зору
професійної чесності, так і з точки зору розуміння
можливого впливу досягнень історичної науки на
соціальну сферу.
ЗК-8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського (вільного, демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-9. Усвідомлення культурного розмаїття суспільств та
викликів взаємодії в міжкультурному контексті.
ЗК-10. Усвідомлення проблематики рівних можливостей
у суспільстві, зокрема її соціальних, гендерних, расових,
національних та вікових аспектів.
ЗК-11. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історичного та закономірного розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій.
ЗК-12. Здатність учитися, готовність до самоосвіти і
самовдосконалення
впродовж
життя,
постійного
підвищення кваліфікації, брати відповідальність за
навчання інших.
Фахові
компетентності ФК-1. Розуміння основних понять, принципів, теорії та
спеціальності (ФК)
результатів історичної науки, розуміння функцій
історичної науки як складової частини наукової думки і
духовної культури суспільства.
ФК-2.
Здатність
використовувати
професійнопрофільовані знання й уміння в галузі історичних наук
для дослідження соціально-економічних та політичних
об’єктів, явищ, процесів.
ФК-3. Розуміння складових елементів історичного
минулого.
ФК-4. Володіння методикою історіографічної та
джерелознавчої критики.
ФК-5. Реконструкція історичних процесів на основі
різних джерел.

ФК-6. Здатність вести дискусії про минуле в політичному
та культурному контексті. Розробляти та реалізовувати
проєкти, включаючи власні дослідження, які дають
можливість переосмислювати наявні чи створювати нові
знання.
ФК-7. Розуміння соціальних функцій професіонала в
галузі освіти, можливостей використання історії та
зловживання історією.
ФК-8. Спроможність обирати необхідні засоби, форми і
методи організації діяльності учнів у процесі навчання;
здатність впроваджувати сучасні методики та технології,
інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід під
час моделювання та організації освітньої діяльності в
закладах освіти.
ФК-9. Здатність забезпечувати належний рівень
викладання історії відповідно до діючих навчальних
програм, дотримуючись вимог Державного стандарту
базової і повної середньої освіти та здійснювати
об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів.
ФК-10. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії
у різних колективах з питань фахової та суміжних з нею
діяльностей, в тому числі з використанням сучасних
засобів.
ФК-11. Здатність розширювати і поглиблювати власне
наукове світосприйняття, самостійно здобувати та
використовувати в практичній діяльності нові знання,
уміння й навички, на основі отриманих знань з історії, в
тому числі із галузей, не пов’язаних зі сферою
професійної діяльності.
ФК-12. Здатність керувати дослідницькою діяльністю
учнів; узагальнювати й систематизувати власний фаховий
досвід та подавати його у вигляді доповідей, статей,
виступів тощо.
ФК-13. Поєднання набутих історичних та педагогічних
знань з метою забезпечення якісного навчальновиховного процесу.
7 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання
ПРН-1. Розуміння шляхів інноваційного розвитку
(ПРН)
системи вищої освіти України в умовах реформаційних
перетворень.
ПРН-2. Знання теорії й методології історичної науки,
методики вивчення суспільних явищ і процесів, пам’яток
матеріальної і духовної культури.
ПРН-3. Використання принципів і методів збору,
систематизації, узагальнення і використання інформації,
проведення
наукових
досліджень
за
профілем
спеціальності.
ПРН-4 Знання видів, форм та джерел історичної
інформації, методів їх дослідження.
ПРН-5.
Здатність
використовувати
основи

загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для
вирішення педагогічних і дослідницьких завдань,
успішного освоєння методологічних і прикладних питань
спеціальності,
питань
фундаментальних
загальноісторичних і спеціальних дисциплін; дисциплін
психолого-педагогічного циклу: педагогіку, психологію,
методику викладання історії, методику і організацію
позакласної (поза аудиторної) роботи.
ПРН-6. Використання нових освітніх та інформаційних
технологій, сучасних засобів навчання та використання їх
у педагогічному процесі.
ПРН-7. Здатність застосування принципів редагування і
підготовки матеріалів до публікації, складання рефератів,
оглядів, рецензій, в тому числі з використанням
іноземних мов.
ПРН-8. Відповідальність за створення позитивного
психологічного клімату, забезпечення процесу виховання
і навчання учнів та студентів, незалежно від їх соціальнокультурно-економічного контексту.
ПРН-9. Здатність до подальшого навчання, до стійкого
саморозвитку і самовдосконалення, яке значною мірою є
автономним та самостійним.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
До
реалізації
освітньої
програми
залучений
професорсько-викладацький склад кафедри історії
факультету педагогіки та психології.
До викладання окремих дисциплін, відповідно до їх
компетенції та досвіду, залучений професорськовикладацький склад інших кафедр МНУ імені
В. О. Сухомлинського.
Практико-орієнтований характер освітньої програми
передбачає широку участь фахівців-практиків, що
відповідають напряму програми.
Керівник групи забезпечення та викладацький склад, який
забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності
закладів освіти. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін
науково-педагогічними
працівниками
відповідної спеціальності, які мають науковий ступінь
та/або вчене звання, і працюють за основним місцем
роботи, становить понад 50 % визначеної навчальним
планом кількості годин; які мають науковий ступінь
доктора наук або вчене звання професора – понад 25 %.
Матеріально-технічне
Матеріально-технічне
забезпечення
навчальних
забезпечення
приміщень та соціальна інфраструктура університету в
повному обсязі відповідає чинним Ліцензійним умовам. В
освітньому процесі використовується для проведення
лекцій мультимедійне обладнання, для практичних занять
обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів
археології та етнології, а також комп’ютерних класів.
Інформаційне та навчальноІнформаційне та навчально-методичне забезпечення
методичне забезпечення
достатнє для забезпечення освітнього процесу у

відповідності
з
освітньо-професійною
програмою
«Середні освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня
вищої освіти:
офіційний сайт МНУ http://mdu.edu.ua; необмежений
доступ до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні
зали; віртуальне навчальне середовище Moodle;
корпоративна пошта; навчальні та робочі плани; графіки
навчального процесу; навчально-методичні комплекси
дисциплін; навчальні та робочі програми дисциплін;
дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної
роботи студентів з дисциплін; програми практик; критерії
оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних
контрольних робіт.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Здійснюється в рамках українського освітнього
законодавства
Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна академічна мобільність здійснюється
відповідно до міжнародних угод, укладених між
Миколаївським національним університетом імені
В. О. Сухомлинського та університетами-партнерами
Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Форма
Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість Семестр
підсумкового
дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики,
кредитів
контролю
кваліфікаційна робота тощо)
1
2
3
4
5
I. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОК. 01 Філософія освіти
3
1
іспит
ОК. 02 Іноземна мова за професійним спрямуванням
6
1
іспит
ОК. 03 Інформаційно-комунікаційні технології
3
2
іспит
Всього за цикл 1.1.
12
1.2. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
ОК. 04
3
3
залік
викладача
ОК. 05 Теорія і практика управління навчальним закладом
3
3
залік
Методика і технології навчання історії у закладах
ОК. 06
5
1
залік
вищої освіти
ОК. 07 Наука в історії суспільств
5
1
залік
ОК. 08 Дискусійні питання історії України
5
1
іспит
ОК. 09 Історіографія археології
3
1
залік
ОК. 10 Методологія історії
4
2
залік
Країнознавство: актуальні проблеми та методика
ОК. 11
3
2
залік
викладання
ОК. 12 Сучасна вітчизняна історіографія історії
3
3
залік
ОК. 13 Методика і технології навчання історії у ЗЗСО
3
3
іспит
Всього за цикл 1.2.
37
1.3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
ОК. 14 Виробнича (педагогічна) практика у ЗЗСО
6
2
Залік
ОК. 15 Асистентська (педагогічна) практика
6
3
залік
ОК. 16 Виробнича (науково-педагогічна) практика
6
3
залік
Всього за цикл 1.3.
18
ВСЬОГО ЗА ЧАСТИНОЮ 1
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ВБ.01 Вибіркова дисципліна 01
3
3
залік
ВБ.02 Вибіркова дисципліна 02
3
2
залік
ВБ.03 Вибіркова дисципліна 03
6
2
залік
ВБ.04 Вибіркова дисципліна 04
3
1
залік
ВБ.05 Вибіркова дисципліна 05
5
2
залік
ВБ.06 Вибіркова дисципліна 06
3
3
іспит
ВСЬОГО ЗА ЧАСТИНОЮ 2
23
ВСЬОГО ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ
90

Код н/д

2.2. Структурно-логічна схема ОП
І курс

ІІ курс

семестри

семестри
2

3

Кваліфікаційний іспит

1
ОК.1
ОК.2

ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.5

ОК.7

ОК.10

ОК.13

ОК.8

ОК.11

ОК.12

ОК.9

ОК.14

ОК.15
ОК.16

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Підсумкова

атестація

здобувачів

другого

(магістерського)

рівня

вищої

освіти

спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту
(історія з методикою викладання) та завершується видачою документа встановленого зразка
про присудження здобувачу вищої освіти ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:
Магістр середньої освіти (Історія), вчитель історії, викладач історичних дисциплін.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
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ПРН-1

ОК.01

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми
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Гарант освітньої програми
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