


 



ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

 

Найменува

ння посади, 

місце 

роботи 

Найменуванн

я закладу, 

який закінчив 

викладач 

рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково

-

педагогі

чної 

та/або 

науково

ї роботи 

 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

 

Керівник 

робочої групи  
      

Манчуленко  

Лілія  

Василівна 

Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та соціальної 

роботи 

Чернівецький 

національний 

університет, 

2002 р.  

 

PH № 

21251095 

 

Спеціальність  

«Початкове 

навчання» 

Кваліфікація: 

вчитель 

молодших 

класів та 

Кандидат 

педагогічних наук,  

 

ДК№036265  

 

від 12.10. 2006  

 

 

Доцент кафедри 

загальної та 

соціальної 

педагогіки,  

 

12ДЦ № 029714,  

 

22 роки Манчуленко Л.В. Сформованість 

творчого стилю діяльності як 

основа професійно-творчого 

саморозвитку майбутнього 

педагога// Journal „European 

humanities studies / europejskie 

studia Humanistyczne”– Київ, 2016. 

– 330с. – С. 135 – 145 

Манчуленко Л.В. Методика 

соціально-виховної роботи у 

сучасних умовах. Навч. посіб. - 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2012. - 240 с. 

Prokopenko A, Vozniuk A, 

Leshchenko H, Manchulenko L, 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

27.04.2018 – 

29.05.2018 

Наказ № 227-К від 

27.04.2018 

Довідка № 60 

Від 05.06.2018 

Тема 

«Впровадження 

традиційних та 

інноваційних 



українознавств

а 

від 23.12.2011  

 

Тема дисертації: 

“Формування 

творчого стилю 

діяльності 

майбутніх 

педагогів у 

процесі 

педагогічної 

практики” 

 

Спеціальність 

13.00.04 - теорія та 

методика 

професійної освіти 

 

 

Kramarenko A, Mondich O. 

Activization of Cognitive Activity of 

Students in Higher Education 

Institutions. SRP. 2020; 11(10): 144-

146. doi:10.31838/srp.2020.10.24 

https://www.ejmanager.com/mnstem

ps/196/196-

1602442090.pdf?t=1602528555 

 

Manchulenko Liliya. Construtivismo 

na formação de alunos de 

especialidades 

pedagógicas. /Manchulenko, L., 

Nosovets, N., Chorna, H., Fonariuk, 

O., Turbar, T. (2021). Laplage Em 

Revista, 7(Extra-B), p.57-67.  

ISSN: 2446-6220  

https://doi.org/10.24115/S2446-

622020217Extra-B884p.57-67 

 

Manchulenko Liliya. Aspects of 

Information Support of the Learning 

Process/ Andrii Hedzyk , Anatolii 

Silveistr , Svitlana Karpliuk , Liliya 

Manchulenko , Nadiia Bilyk , 

liudmyla Prokopenko. International 

Journal of Emerging Technology and 

Advanced Engineering. Volume 11, 

Issue 10, October 2021, pp.50-55. 

ISSN 2250-2459,  

Scopus Indexed, ISO 9001:2008 

Certified Journal 

DOI: 10.46338/ijetae1021_06 

дидактичних 

технологій у 

ВНЗ». 

 

Платформа 

PROMETHEUS 

Сертифікат про 

закінчення курсу 

«Наука про 

навчання: Що має 

знати кожен 

вчитель?», 

виданий 

03.02.2021 

Кількість годин – 

20 годин (2,7 

кредитів). 

 

Платформа 

PROMETHEUS 

Сертифікат про 

закінчення курсу 

«Жінки та 

чоловіки: гендер 

для всіх», виданий 

18.01.2021 

Кількість годин – 

60 годин (2,0 

кредитів). 

 

https://www.ejmanager.com/mnstemps/196/196-1602442090.pdf?t=1602528555
https://www.ejmanager.com/mnstemps/196/196-1602442090.pdf?t=1602528555
https://www.ejmanager.com/mnstemps/196/196-1602442090.pdf?t=1602528555
https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-B884p.57-67
https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-B884p.57-67


 https://doi.org/10.46338/ijetae1021_

06    

 

Манчуленко Л.В., Дарій А.В. 

Соціальна корекція поведінкових 

проявів підлітків у профілактиці 

алкогольної залежності 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

соціальної роботи: досвід і 

перспективи» (Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 8 

квітня 2021 року). 

 

Опубліковано понад 50 наукових 

робіт, навчально-методичних 

посібників – 5. 

 

 

Члени проектної 

групи  

      

Добржанський  

Олександр  

Володимирович  

Професор 

кафедри 

історії 

України, 

Декан 

факультету 

історії, 

політології 

та 

міжнародни

х відносин 

Чернівецький 

державний 

університет, 

1981р., 

 

Г-ІІ № 044350 

 

Спеціальність 

історія 

 

Кваліфікація: 

Доктор історичних 

наук 

ДД № 000808 

Від 13.10.1999 

Протокол № 05-

06/10 

Професор кафедри 

історії України 

ПР №000676 

Від 26.06.2001 

Протокол № 3/26-

39 років Основним напрямком наукової 

діяльності є історія національно-

етнічних груп та національних 

рухів у Центральній та Східній 

Європі в ХІХ – першій половині 

ХХ ст.; Історія західноукраїнських 

земель в ХІХ – першій половині 

ХХ ст.; Соціально-економічний та 

суспільно-політичний розвиток 

Хотинщини в ХІХ – першій 

половині ХХ ст. 

Інститут історії 

України НАН 

України 

10.05.2017-

12.06.2017 

Наказ №28-к від 

10.05.2017. 

Довідка № 

123/513 

Від 12 06.2018 

Тема «Становище 

https://doi.org/10.46338/ijetae1020_02
https://doi.org/10.46338/ijetae1020_02
https://doi.org/10.46338/ijetae1021_06


історик. 

Викладач 

історії та 

суспільствозна

вства 

д 

Тема дисертації – 

«Національний 

рух українців 

Буковини другої 

половини ХІХ – 

початку ХХ ст.». 

Спеціальність 

07.00.01 – історія 

України/032-

Історія та 

археологія 

Історія Першої світової війни.; 

Історія Української революції 1917 

– 1921 рр. 

Визначні постаті українського 

національного відродження на 

західноукраїнських землях ХІХ – 

першої половини ХХ ст.; 

Культурна (історична) пам'ять, 

проблеми її інтерпретації; 

Громадські об’єднання на 

західноукраїнських землях в ХІХ – 

ХХ ст. 

Українсько-румунські та 

українсько-польські відносини в 

ХІХ–ХХ ст. 

1. Добржанський О. 

Західноукраїнські землі в 

зовнішньополітичних планах 

панславістських організацій Росії 

на початку ХХ ст. // Україна-

Європа-Світ. Міжнародний збірник 

наукових праць. Серія: Історія, 

міжнародні відносини. – 

Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. 

В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5: У 2 ч. – 

Ч. 2. – С. 76-81. 

2. Добржанський О. Проблеми 

державної приналежності українців 

Буковини в роки Першої світової 

війни // Велика війна 1914 – 1918: 

витоки, характер, наслідки. – К.: 

Вид-чий дім «Кондор», 2018. – 

С. 356-373. 

України в кінці 

ХІХ на початку 

ХХ ст.». 

 

Університет 

Штефан-чель-

Маре. Сучава. 

Румунія 

13-31.12. 2018. 

Сертифікат 

виданий 31.12. 

2018. 

Тема: «Сучасні 

методи навчання і 

викладання 

історії. 

Європейські 

підходи до оцінки 

результатів 

навчання». 

 



3. Добржанський О. Українці 

Буковини восени 1918 р.: 

соборницькі ідеї та устремління // 

Перша світова війна у фокусі 

«плинної нестабільності»: 

міжнародна і внутрішня політика: 

Колективна монографія. – К.: Вид-

чий дім «Кондор», 2019. – С. 167-

184. 

 

По даних напрямках опубліковано 

понад 250 наукових робіт,  

Монографій 15, наукових 

посібників 2, наукових статей 200. 

 

Під керівництвом Добржанського 

О.В. захищено 27 кандидатських та 

5 докторських дисертацій. 

 

Бере участь у виконанні гранту 

Чернівецької обласної ради по 

Центру Буковинознавства. 

«Дослідження аспектів суспільно-

політичного життя Буковини 

австрійського періоду». 

Ботушанський 

Василь 

Мефодійович  

Професор, 

завідувач 

кафедри 

історії 

України 

Чернівецький 

державний 

університет, 

1961 р., 

Н №538519 

 

Спеціальність 

«Історія» 

Доктор історичних 

наук, 

ДН № 003223, 

24.12.1996 

Протокол № 12 

 

Професор по 

кафедрі історії 

50 років Основним напрямком наукової 

діяльності є: Аграрні відносини на 

Буковині наприкінці XVIII–на 

початку XX ст. 

Економічне, суспільно-політичне і 

національно-культурне життя на 

Буковині в австрійський період. 

Історія міста Чернівці. 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В.Стефаника 

5.04-5.05.2017 

Протокол №8 

Довідка №01-

15/03/684 від 



 

Кваліфікація: 

Історик, 

учитель 

історії середнь

ої школи. 

України 

ПР АР № 001785, 

22.10.1998. 

Протокол № 415 

 

Тема дисертації 

«Сільське 

господарство 

Буковини в ІІ 

половині ХІХ на 

початку ХХ ст.» 

Спеціальність – 

07.00.01 – історія 

України/032 

Історія та 

археологія 

 

Буковина у контексті міжнародних 

відносин (кінець ХVІІІ – ХХ ст.),  

Історія Чернівецького 

університету. 

Українсько-молдавські відносини у 

XVIII– XX ст. 

1. Буковина в контексті 

європейський міжнародних 

відносин (З давніх часів до 

середини ХХ ст.): [Кол. моногр.]/ 

За заг. ред. В.М. Ботушанського. – 

Чернівці: Рута, 2005. – 744 с. 

2. Ботушанський В. Чернівецький 

університет у роки Першої світової 

війни//Науковий вісник 

Чернівецького університету імені 

Юрія Федьковича. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 

№ 1. – С. 38-45. 

3. Ботушанський В. У суворих 

обіймах матінки-природи. 

(Стихійні лиха та їхній вплив на 

соціально-економічне становище 

буковинського селянства у ХІХ – 

на початку ХХ ст.). – Чернівці: 

Технодрук, 2019. – 108 с. 

 

По даних напрямках опубліковано 

понад 130 наукових робіт,  

5 монографій, 2 наукових 

посібники, 220 наукових статей.  

 

Бере участь у виконанні гранту 

12.05.2017. 

 

Тема «Ефективне 

використання 

технічних засобів 

під час вивчення 

краєзнавчих тем» 



Чернівецької обласної ради по 

ЦентруБуковинознавства. 

«Дослідження аспектів суспільно-

політичного життя Буковини 

австрійського періоду». 

 

Під керівництвом Ботушанського 

В.М. захищено 15 кандидатських 

та 1 докторська дисертація. 

Чучко  

Михайло 

Констянтинович 

Професор 

кафедри 

всесвітньої 

історії 

Прикарпатськи

й університет 

ім. В. 

Стефаника, 

1994. 

 

КЕ№ 008731 

 

Спеціальність 

«Історія і 

методика 

виховної 

роботи» 

 

Кваліфікація: 

Вчитель 

історії. 

Методист з 

виховної 

роботи 

Доктор історичних 

наук 

ДД № 007205 від 

28.04.200), 

07.00.02 – 

всесвітня історія. 

Професор кафедри 

етнології, 

античної та 

середньовічної 

історії 

(12 ПР № 008085 

від 26.09.2012). 

Тема дисертації – 

«Соціорелігійні 

аспекти 

повсякденного 

життя 

православного 

населення 

північної частини 

Молдавського 

воєводства та 

австрійської 

20 років Основним напрямком наукової 

діяльності є: Православне культове 

будівництво на Буковині. 

Соціально-релігійне життя 

православного населення північних 

волостей Молдавської землі та 

австрійської провінції Буковина. 

Історія Буковинської Митрополії в 

румунський період. 

Адміністративний устрій та 

урядування в Молдавському 

воєводстві; Історія торгівлі та 

митної справи на Буковині у XIV– 

XX ст. Історія Молдавського 

князівства в період Середньовіччя 

та Ранній Новий час. 

1. Чучко М. «…Отколе начася 

Молдавська земля»: проблема 

виникнення середньовічної 

Молдавської держави в світлі 

літописної традиції та історичних 

документів // Питання стародавньої 

та середньовічної історії, археології 

й етнології: Збірник наукових 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника. 

Довідка № 01-

15/03-2800 від 

21.12.2016. 

Тема 

«Вдосконалення 

педагогічної, 

наукової та 

методичної 

роботи». 



Буковини (друга 

половина XIV – 

початок ХХ ст.)». 

Спеціальність 

07.00.02 – 

всесвітня історія 

/032 Історія та 

археологія 

праць. – Вижниця: Вид-во 

«Черемош», 2016. – Т. 1 (41). – С. 

151-168. 

2. Чучко М. Сільське 

самоврядуванняв Північних 

волостях Молдавської землі (друга 

половина ХІV – третя чверть ХVІІІ 

ст.) // Питання стародавньої та 

середньовічної історії, археології й 

етнології: Збірник наукових праць. 

– Вижниця: Вид-во «Черемош», 

2015. – Т. 1 (39). – С. 223-238.  

3. Чучко М. У горнилі 

випробувань: Православна Церква 

на Буковині в 1914 – 1919 рр. – 

Чернівці: Друк Арт, 2015. – 140 с. 

4. Чучко М.Козмин (1497 р.): 

буковинська перемога Штефана 

Великого. – Чернівці: Місто, 2019. 

– 96 с. 

 

По даних напрямках опубліковано 

понад 100 наукових робіт (16 

монографій, 5 наукових посібників, 

96 наукових статей). 

Брав участь в проекті «Історична та 

етнографічна спадщини – частина 

сталого туризму на Буковині» MIC-

cod 829, що фінансувався 

організацією – Спільна операційна 

програма Румунія–Україна–

Республіка Молдова, 2007 – 2012 

рр., в рамках Європейського 



інструменту сусідства та 

партнерства. У 2016 р. проект 

завершився і було подано 

підсумковий звіт. У 2018 – 2019 рр. 

брав участь у Грантовому 

конкурсному проекті Державного 

фонду фундаментальних 

досліджень Ф77/38991 

«Соціокультурні та соціополітичні 

процеси у прикордонні України – 

Румунії – Молдови: історична 

пам’ять, міжетнічні контакти, 

потенціал» (термін дії серпень-

грудень 2018 р. та серпень-грудень 

2019 р.). 

 

Під керівництвом М.К. Чучка 

захищено 2 кандидатських 

дисертацій. 

Яценюк  

Галина 

Миколаївна  

Доцент 

кафедри 

історії 

України 

Чернівецький 

національний 

університет, 

2002 р., 

 

РН № 

21243283 

 

Спеціальність 

«всесвітня 

історія» 

 

Кваліфікація: 

Магістр історії 

Кандидат 

історичних наук, 

ДК №033148 

09.03.2006 р. 

Протокол № 23-

06/3 

 

Доцент кафедри 

історії України 12 

ДЦ № 

024165. 09.11.2010 

р. 

Протокол № 3/84-

Д 

18 років Сфера наукових інтересів:  

Соціально-економічне та політичне 

становище України в часи Руїни;  

Міжнародна діяльність першого 

еміграційного уряду; Історія 

Лівобережної Гетьманщини;  

Українська революція 1917-1921 

рр.;  

Застосування інтерактивних 

технології у викладацькій 

діяльності. 

 

1.Яценюк Г. Від підданств до 

війни: взаємини князя Данила 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет ім. 

Івана Огієнка, 

кафедра історії 

України 

25.11.20 – 11.01.21 

Протокол 12 від 

23.11.2020. 

Довідка 7/21 від 

20.01.2021. 

Тема 

«Застосування 



 

Тема дисертації 

«Перша 

українська 

політична 

еміграція 1710-

1740: 

дипломатичний 

аспект» 

Спеціальність 

07.00.01 – історія 

України/032 

Історія та 

археологія 

 

Романовича з золотоординськими 

ханами у 1246-1260 рр. 

//RocznikInstytutuEuropyŚrodkowo-

Wschodniej, 2014, R. 12, z. 6. S 63-

74 

2.Яценюк Г., Федорук А.В. Капітан 

Патрик Гордон – учасник 

чуднівськоїкапманії 1660 р. 

//Чорноморська минувшина: 

Записки Відділу історії козацтва на 

півдні України. Випуск 14. – 2019. 

– С. 12-19.  

3. Яценюк Г. Акт Злуки 22 січня 

1919 р. очима галицького 

дипломата (за спогадами  

Л.Цегельського) //Вісник 

Черкаського університету. Серія 

Історичні науки. - № 2. 2019. – С. 

46-52.  

4.Яценюк Г. Листування між 

гетьманом І. Самойловичем та 

литовськими високопосадовцями з 

приводу підготовки кампанії 1678 

р.. // VІ Міжнародна наукова 

конференція «Україна і Велике 

князівство Литовське в XIV – 

XVIII ст.: політичні, економічні, 

міжнаціональні та соціокультурні 

відносини в 

загальноєвропейському вимірі». 

Кам’янець-Подільський, 18 – 21 

вересня 2019 р. тези доповідей. – 

К.: Ін-т іст. України НАН України; 

активних та 

інтерактивних 

технологій у 

процесі 

викладання 

історичних 

дисциплін» 

 

 

Підвищення 

кваліфікації он-

лайн  (березень 

2020 р.) 

Тема: 

«Інтернет ресурси 

в навчальному 

процесі» 

Свідоцтво №К27-

61907 

Від 14.03.2020 

 



Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський 

національний університет ім. 

І. Огієнка, 2019. – С.84-86 

5.Яценюк Г. Дипломатична 

боротьба гетьмана Івана 

Самойловича за збереження 

цілісності Гетьманщини (1672-1681 

років) // Битва під Збаражем 1649 

року – один із важливих етапів 

Національно-визвольної революції 

в Україні середини ХVІІ ст. Тези 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 14 листопада 2019 р. – 

Збараж, 2019. – С. 32-35 

 

По даних напрямках опубліковано 

понад 30 наукових статей, 6 

методичних рекомендацій.   

Участь у проекті  

«Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність» що виконується за 

підтримки МОН України, 

Посольств Великої Британії та 

США 

Мінаєва  

Тетяна  

Василівна 

асистент 

кафедри 

всесвітньої 

історії 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича, 

2006 р., 

РН № 

30288853 

Кандидат 

історичних наук, 

ДК № 026597, від 

26 лютого 2015 р. 

 

Тема дисертації 

“Російські 

військовополонені 

6 років Сфера наукових інтересів:  

Військовий полон в роки Першої 

світової війни; історія 

повсякденності воєнного часу. 

 

1. Мінаєва Т.В., Мінаєв А.В. 

«Потягнулися один за одним дні… 

нудні, беззмістовні, такою мірою, 

Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького, 

кафедра 

всесвітньої історії 

та міжнародних 



 

Спеціальність 

«Історія» 

 

Кваліфікація 

«магістр 

історії» 

в Австро-

Угорщині та 

Німеччині в роки 

Першої світової 

війни”. 

Спеціальність 

07.00.02 – 

всесвітня історія. 

що ми з труднощами розрізняли 

вчора і сьогодні»: повсякденне 

життя полонених 

військовослужбовців російської 

армії в таборах Австро-Угорщини 

та Німеччини в роки Першої 

світової війни. Człowiek, etnos, 

naród w historii świata – procesy 

państwotwórcze na obszarze 

europejskim (od starożytności po 

współczesność). Monografia 

zbiorowa przygotowana z okazji 30-

lecia działalności Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu 

Warszawskiegoю. Warszawa-Paryż: 

Międzynarodowe konsorcium 

naukowo-edukacyjne im. Luciena 

Febvra; Centrum naukowo-

wydawnicze im. O. Pritsaka, 2020. S. 

243-257. URL: 

https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/

Departaments/kaf_vi/Człowiek_etnos

_naród_w_historii_świata.pdf 

2. Мінаєва Т. Формування 

українських військових з’єднань в 

австро-угорських та німецьких 

таборах для військовополонених 

(1917-1918 рр.). Буковинське 

народне віче: сто років від ідеї до 

реалізації: Збірник тез міжнародної 

наукової конференції (м. Чернівці, 

1-2 листопад 2018 р.). Чернівці: 

Технодрук, 2018. С. 76-78. 

відносин 

8.04.2019 р. - 

3.05.2019 р. 

Наказ № 196-від. 

від 29 березня 

2019 р. 

 

«Критичне 

мислення для 

освітян (30 год./1 

кр.)» // Онлайн-

курс на освітній 

платформі 

Prometheus.  

Виданий 

14.10.2020. URL:  

https://courses.pro

metheus.org.ua:180

90/cert/9288e23e1a

7c41f1a018e81ccae

27e96 

https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/Cz%C5%82owiek_etnos_nar%C3%B3d_w_historii_%C5%9Bwiata.pdf
https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/Cz%C5%82owiek_etnos_nar%C3%B3d_w_historii_%C5%9Bwiata.pdf
https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/Cz%C5%82owiek_etnos_nar%C3%B3d_w_historii_%C5%9Bwiata.pdf
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9288e23e1a7c41f1a018e81ccae27e96
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9288e23e1a7c41f1a018e81ccae27e96
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9288e23e1a7c41f1a018e81ccae27e96
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9288e23e1a7c41f1a018e81ccae27e96
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9288e23e1a7c41f1a018e81ccae27e96


3. Мінаєва Т. До питання про 

втрати російської армії 

військовополоненими у роки 

Першої світової війни // Історична 

панорама: Науковий збірник ЧНУ. 

Спеціальність «Історія». Чернівці: 

ЧНУ, 2019. Вип. 28-29. С. 26-42. 

4. Мінаєва Т. Сексуальне життя 

російських військовополонених у 

Німеччині й  

Австро-Угорщині в роки Першої 

світової війни // Вісник 

Черкаського університету.  

Серія : Історичні науки. 2019. № 2. 

С. 83-89. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_201

9_2_11 (Index Copernicus) 

 

По даних напрямках опубліковано 

понад 20 наукових статей, 1 

методичні рекомендації.  

 
 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2019_2_11
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2019_2_11


1. Профіль освітньо-професійної програми 

2.  зі спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича  

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

Кафедра історії України  

Кафедра всесвітньої історії 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр  

Магістр Середньої освіти (історія) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Середня освіта (історія) 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік і 4 місяців 

Наявність 

акредитації 

Рішення акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. 

протокол № 133. 

Наказ МОН України від 08.01.2019 №13  

Цикл/рівень 
 

НРК України магістр – 7 рівень, FQ-EHEA – другий 

цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

Термін дії 

освітньої програми 

Термін дії до 01.07.2024 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

Сайт факультету історії, політології та міжнародних 

відносин 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua  

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й 

професійними компетентностями в галузі освіти та історії; здобуття навичок 

науково-педагогічного та інноваційного характеру в галузі освіти та історії та 

здатності до здійснення педагогічної, методичної та науково-дослідної 

роботи інноваційного характеру в сфері історичної освіти у ЗЗСО. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 01 – Освіта 

Спеціальність 014.03 – Середня освіта (історія) 
 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua


Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на 

теоретичну та практичну підготовку педагогічних 

кадрів для виконання фахової діяльності в закладах 

профільної середньої освіти, які володіють сучасними 

методами та технологіями організації освітнього 

процесу, загальними та спеціальними (фаховими) 

компетентностями, які формуються при опануванні 

програмних результатів навчання. 

Об’єкти вивчення: освітній процес у закладах 

середньої освіти (рівень базової середньої освіти) за 

предметною спеціальністю;  

− Цілі навчання: формування інтегральних, 

загальних і фахових компетентностей вчителя 

закладу середньої освіти, необхідних для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і 

практичних проблем у сфері професійної 

діяльності. 

− Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, 

категорії, наукові концепції та принципи 

фундаментальних і суспільних наук галузі, достатні 

для формування предметних компетентностей за 

відповідною спеціальністю, теоретичні основи наук 

про освіту, загальної і вікової психології, методики 

навчання у закладах загальної середньої освіти. 

− Методи, методики і технології: загальнонаукові 

методи пізнання та дослідницької діяльності, 

методи відповідних наук,  освітні технології та 

методики формування компетентностей за 

відповідною спеціальністю в закладах загальної 

середньої освіти, моніторинг педагогічної 

діяльності,  інформаційно-комунікаційні технології. 

− Інструменти та обладнання: спеціалізоване 

інформаційно-комунікаційне та мультимедійне 

обладнання; автоматизовані електронні архіви та 

бібліотечно-інформаційні системи; цифрові 

інструменти опрацювання текстової та графічної 

інформації.  
Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна програма: Середня освіта (історія). 

Акцент робиться на формуванні та розвитку 

професійних компетентностей у сфері освіти та 

історичної науки; вивченні теоретичних та методичних 

положень, організаційних та практичних інструментів 

в галузі освіти, практичного викладу та правильного 

методичного застосування набутих знань, вміння 

застосовувати новітні технології у викладацькій та 



науковій діяльності. 

Вивчення передових методів та форм організації 

середньої та вищої освіти, навчання та виховання, 

сучасної методології та новітніх досягнень у галузі 

історичних дисциплін в Україні та світі для підготовки 

магістрів, викладачів суспільствознавчих дисциплін, 

істориків. 

Ключові слова: освіта, педагогіка, історія, методика 

навчання, методологія  

Особливості 

програми 

1.Активна співпраця з вчителями міста та області. 

Проведення 

спільних виховних заходів між студентами та учнями. 

Залучення вчителів до проведення практичних занять. 

Співпраця з Малою Академією Наук. 

2.Мобільність за програмою Еразмус, Tempus –

рекомендується, але не є обов’язковою; всі студенти 

беруть участь в спеціальних семінарах разом зі 

студентами-учасниками програми Еразмус. 

3.Укладені міжнародні договори з окремими 

закордонними закладами вищої освіти, з метою 

міжнародної мобільності: Жешовський університет, 

Польща; Інститут політичних досліджень Польської 

академії наук, Польща; Лодзький університет, Польща; 

Сучавський університет «Штефан чел Маре», Румунія; 

Ясський національний університет «Джордже Єнеску», 

Румунія; Університет м. Ґрац. Австрія; Католицький 

університет м. Фрайбурга. Німеччина; Університет 

Ауґсбурґа. Німеччина; Університет Пассау, Німеччина; 

Саскачеванський університет, Канада. 

4.Передбачається залучення студентів до 

прослуховування лекцій іноземною мовою.  

Передбачена співпраця з Інститутом історії 

Поморської академії (Польща). 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Зміст та структура профілю програми дає змогу 

отримати знання та працевлаштуватись у середніх та 

вищих освітніх закладах, що займаються викладанням 

в суспільствознавчій галузі.  

Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 (із 

змінами та доповненнями, внесеними наказом 

Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 

року № 810) випускник є придатним для 

працевлаштування: 

23 – Професіонали в галузі освіти та навчання 



232 - Викладачі закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі 

закладів загальної середньої освіти 

2320 - Викладачі закладів загальної середньої освіти та 

спеціалізованої освіти 

234 - Вчителі закладів спеціальної освіти 

235 - Інші професіонали в галузі навчання 

2359 – Інші професіонали в галузі освіти та навчання 

2443 - Професіонали в галузі філософії, історії та 

політології 

https://ips.ligazakon.net/document/view/me210861?an=1&

ed=2021_10_25  

Подальше 

навчання 

Мають право продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через науково-

дослідну практику та самонавчання. Система методів 

навчання базується на принципах цілеспрямованості, 

бінарності – активної безпосередньої участі викладача 

і студента. Основними підходами при викладанні та 

навчанні є гуманістичність, студентоцентризм, 

системність, технологічність, дискретність.  

Загальний стиль навчання – навчально-орієнтований. 

Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими 

зустрічами. Більша частина навчання відбувається в 

малих групах (до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою 

презентацій самостійно та в малих групах. 

Основні види занять: лекції, семінари, практичні 

заняття в малих групах, онлайн-консультації та 

колоквіуми, самостійна робота, консультації з 

викладачами, розробка фахових проєктів, написання 

наукових статей, участь в круглих столах, дискусійних 

клубах, вебінарах, розробка конспектів уроків, 

розробка виховних заходів.   

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, тести, 

презентації, тези, аналітичні та наукові статті, розробка 

та захист проектів, дипломний проект. 

Презентації: усні та письмові; іспити: усні для 

концептуальних частин та письмові – для перевірки 

основних історичних знань.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за системою ECTS та національною 

https://ips.ligazakon.net/document/view/me210861?an=1&ed=2021_10_25
https://ips.ligazakon.net/document/view/me210861?an=1&ed=2021_10_25


шкалою оцінювання.  

Поточний контроль – усне та письмове опитування, 

оцінка роботи в малих групах, тестування, захист 

індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з 

урахуванням балів поточного контролю. 
Кваліфікаційна робота 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та практичні 

проблеми при викладанні суспільствознавчих 

дисциплін у закладах освіти, що передбачає 

застосування концептуальних методів освітніх наук, 

предметних знань, психології, теорії та методики 

навчання і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов організації освітнього процесу в 

закладах освіти. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність діяти відповідально і свідомо на 

засадах поваги до прав і свобод людини та 

громадянина; реалізовувати свої права і 

обов’язки; усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства та необхідність 

його сталого розвитку  

ЗК 2 Здатність до міжособистісної взаємодії, 

роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня  

ЗК3 Здатність виявляти повагу та цінувати 

українську національну культуру. 

багатоманітність і мультикультурність у 

суспільстві; здатність до вираження 

національної культурної ідентичності, 

творчого самовираження  

ЗК4 Здатність до прийняття ефективних рішень у 

професійній діяльності та відповідального 

ставлення до обов’язків, мотивування людей 

до досягнення спільної мети  

ЗК5 Здатність до генерування нових ідей, 

виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості 

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗК7 Здатність усвідомлювати соціальну 

значущість своєї майбутньої професії, 

сумлінно виконувати професійні обов'язки, 



дотримуватися принципів етики вчителя; 

здатність до саморефлексії та 

самовдосконалення 

ЗК8 Здатність до соціальної комунікації; 

розуміння та сприйняття принципів 

толерантності, соціальної справедливості, 

доброчесності, вміння втілювати їх у власні 

моделі поведінки, здатність попереджувати та 

вирішувати конфлікти 

Спеціальні 

(фахові, предметні)  

компетентності 

 

СК 1 Здатність моделювати зміст навчання 

відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів  

СК 2 Здатність добирати і використовувати сучасні 

та ефективні методики і технології навчання, 

виховання і розвитку учнів 

СК 3 Здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, здійснювати пошук і критично 

оцінювати інформацію, оперувати нею у 

професійній діяльності 

СК 4 Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної 

та особистісно зорієнтованої) взаємодії з 

учнями в освітньому процесі 

СК 5 Здатність забезпечувати в освітньому 

середовищі сприятливі умови для кожного 

учня, залежно від його індивідуальних 

потреб, можливостей, здібностей та інтересів 

СК 6 Здатність планувати освітній процес 

СК 7 Здатність застосовувати наукові методи 

пізнання в освітньому процесі 

СК 8 Здатність застосовувати різноманітні підходи 

до розв’язання проблем у педагогічній 

діяльності 

СК 9 Здатність визначати умови та ресурси 

професійного розвитку впродовж життя, 

взаємодіяти з іншими вчителями на засадах 

партнерства та підтримки 

СК10 Здатність аналізувати основні тенденції 

розвитку української та зарубіжної 

історіографії, застосовувати їх здобутки у 

власних історичних дослідженнях 

СК11 Оволодіння основними історичними 

концепціями, поняттями, судженнями; 

здатність критично оцінювати результати 

наукових досліджень, висувати гіпотези, 



вибудовувати моделі процесів і явищ 

української та всесвітньої історії 

СК12 Здатність виявляти і опрацьовувати належним 

чином різноманітні джерела інформації для 

реалізації науково-дослідних проектів 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1 Формувати в учнів уявлення про освітню 

галузь/навчальний предмет (інтегрований курс) на 

основі сучасних наукових досягнень 

ПРН 2 Застосовувати інноваційні технології навчання 

освітньої галузі/предметів (інтегрованих курсів) 

ПРН 3 Критично оцінювати достовірність, надійність 

інформаційних джерел, вплив інформації на свідомість 

і розвиток учнів, на прийняття рішень 

ПРН 4 Використовувати безпечне освітнє електронне 

(цифрове) освітнє середовище для організації та 

управління освітнім процесом (у тому числі під час 

дистанційного навчання), організації групової 

взаємодії, зворотного зв’язку, спільного створення 

електронних (цифрових) освітніх ресурсів 

ПРН 5 Застосовувати для забезпечення суб’єкт-суб’єктного 

підходу в педагогічній діяльності навички координації 

та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, підтримування їх прагнення до саморозвитку, 

розкриття їх здібностей і пізнавальних можливостей 

ПРН 6 Організовувати освітній простір безпечно та з 

урахуванням особливостей, потреб і можливостей 

учнів 

ПРН 7 Здійснювати різні види планування освітнього процесу 

на різних етапах залежно від поставленої мети, 

індивідуальних особливостей учнів, особливостей 

діяльності закладу освіти 

ПРН 8 Застосовувати в педагогічній діяльності наукові 

методи пізнання, спостерігати, аналізувати, 

формулювати гіпотези, збирати дані, проводити 

експерименти, аналізувати та інтерпретувати 

результати, створювати моделі та вивчати їхню 

дієвість 

ПРН 9 Збирати, систематизувати і використовувати 

інформацію, що є важливою для розв’язання проблем і 

запобігання їм 

ПРН10 Визначати оптимальні зміст і форми професійного 

розвитку, критерії результативності власного 

навчання, працювати над саморозвитком та 



самовдосконаленням, активно долучатися до 

діяльності професійних спільнот 

ПРН11 Орієнтуватися у тенденціях розвитку української та 

зарубіжної історіографії; уміти обрати перспективний 

напрямок наукових досліджень 

ПРН12 Вміти планувати, організовувати та здійснювати 

наукові дослідження і репрезентувати їх результати 

ПРН13 Виявляти вміння розкривати сутність досліджуваної 

проблематики у навчальних та науково-дослідницьких 

проектах з дотриманням вимог їх оформлення, 

виконання та принципів академічної доброчесності  

ПРН14 Використовувати набуті теоретичні знання з методики 

викладання фахових дисциплін у педагогічній практиці 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що 

викладаються, мають необхідний стаж науково-

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В 

процесі організації навчального процесу залучаються 

професіонали з досвідом дослідницької /управлінської 

/інноваційної /творчої роботи та/або роботи за фахом 

та іноземні лектори. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення сформоване та 

функціонує за такими напрямами: (1) організація 

викладання компонентів освітньо-професійної 

програми здійснюється в корпусах Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

(2) доступ до науково-метричних баз та реферативної 

бази даних SCOPUS, інших баз даних забезпечується 

бібліотекою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича з локальної 

мережі; (3) для презентації освітніх компонентів 

освітньо-професійної програми та результатів 

дослідження магістрів використовується 

мультимедійне обладнання аудиторій факультету 

історії, політології та міжнародних відносин; (4) для 

поглибленого вивчення локальних та регіональних 

історичних процесів використовуються матеріально-

технічні ресурси Центру канадських студій, Центру 

американських студій, Центру румунських студій, 

Центру польських студій; (5) для використання 

сучасних Інтернет-платформ дистанційного навчання 

використовуються спеціально обладнані комп’ютерні 



класи факультету історії, політології та міжнародних 

відносин; (6) соціальна інфраструктура навчального 

середовища сформована системою гуртожитків, місць 

громадського харчування; актових залів (Червона, 

Мармурова, Зелена, Блакитна зали, зала 

Грушевського), спортивних залів та майданчиків. 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес протягом всього циклу 

підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень 

засвідчено санітарно-технічними паспортами, що 

відповідають існуючим нормативним актам. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення сформовано шляхом 

надання відкритого доступу до науково-метричних баз 

та реферативної бази даних SCOPUS (з локальної 

мережі Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; інформаційних ресурсів 

Центру канадських студій, Центру американських 

студій, Центру румунських студій, Центру польських 

студій; інформаційних та довідкових ресурсів 

бібліотеки факультету історії політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; інформаційних 

ресурсів відділу міжнародних зв’язків Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Навчально-методичне забезпечення сформовано 

навчальним контентом, який відповідає галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» та спеціальності 014 «Середня 

освіта (історія)», відповідно до якого розроблені 

силабуси навчальних дисциплін, що забезпечують 

індивідуальну освітню траєкторію теоретичної та 

практичної підготовки здобувачів другого освітньо-

професійного рівня вищої освіти.  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича та 

університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича укладені угоди про міжнародну 

академічну мобільність у рамках програм Erasmus+ та 

TEMPUS та безстрокові угоди між Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича та 

Консорціумом університетів Республіки Молдова-

Румунії-України; Європейським Центром у м. Люблін 

(Польща); Консорціумом університетів України та 

Варшавського університету; Американською Радою з 



міжнародної освіти (США); Університетом м. Ґрац 

(Австрія); Клаґенфуртським університетом Альпен-

Адрія (Австрія); Гродненським державним 

університетом імені Янки Купали (Білорусь); 

Саскачеванським університетом (Канада); 

Університетом Вітауса Великого (Литва); 

Молдовським вільним міжнародним університетом 

(Молдова); Університетом європейських політичних та 

економічних студій імені КонстантинаСтере 

(Молдова); Інститутом міжнародних відносин 

Молдови (Молдова); Католицьким університетом м. 

Фрайбург (Німеччина); Університетом Пассау 

(Німеччина); Університетом Ауґсбурґа (Німеччина); 

Енським університетом ім. Фрідріха Шиллера 

(Німеччина); Жешовським університетом (Польща); 

Інститутом політичних досліджень Польської академії 

наук (Польща); Вищою школою бізнесу і 

підприємництва в Островцю Свєнктокшиському 

(Польща); Східноєвропейською вищою державною 

школою в Перемишлі; Вищою гуманістичною школою 

м. Ґданськ (Польща); Варшавським університетом 

(Польща); Вроцлаським університетом (Польща); 

Ягеллонським університетом (Польща); Лодзьким 

університетом (Польща); Університетом імені Марії 

Кюрі-Склодовської в Люблині (Польща); Вищою 

державною гуманітарною школою в Коніні (Польща); 

Щецинським університетом (Польща); Поморською 

академією у м. Слупськ (Польща); Ясським 

університетом «А. І. Куза» (Румунія); Університетом 

м. Орад (Румунія); Університетом м. Любляна 

(Словенія); Університетом ім. Павола Йозефа 

Шафарика, м. Кошице (Словацька Республіка); Пан-

Європейським університетом, м. Братислава 

(Словацька Республіка); Університетом Пряшева, м. 

Пряшів (Словацька Республіка); Портлендським 

університетом (США); Карловим університетом, м. 

Прага (Чехія). 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови 

На загальних умовах 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонентів ОП 

 

                                                           

*З запропонованих двох дисциплін студент обирає одну 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Професійне та особистісне становлення 

вчителя 
90/3 залік 

ОК 2. Інформаційно-комунікаційні технології 90/3 екзамен 

ОК 3. Технології викладання історичних дисциплін у 

ЗЗСО 

180/6 екзамен 

ОК 4. Інклюзивна педагогіка 90/3 залік 

ОК 5. Методика вивчення дискусійних проблем 

історії в ЗЗСО 

120/4 екзамен 

ОК 6. Цивілізації в історії людства 120/4 екзамен 

ОК 7. Основи наукових досліджень  120/4 екзамен 

ОК 8. Духовно-етичні вчення в історії світових 

цивілізацій 

120/4 екзамен 

ОК 9. Охорона та збереження культурної спадщини 

в Україні: проблеми та перспективи 

90/3 залік 

ОК 10. Європейська грантова система підтримки 

наукових досліджень та академічних обмінів 

90/3 екзамен 

ОК 11 Професійна (науково-дослідна) 240/8 залік 

ОК 12 Професійна (педагогічна) практика 360/12 екзамен 

ОК 13 Кваліфікаційна (дипломна) робота 300/10 екзамен 

 Загальний обсяг обов’язкових компонентів  1110/37 

(Практична підготовка 

 900/30)  

 

Разом - 2010/67 

 

 

Вибіркові компоненти ОП 

Блок 1. (Цикл загальної підготовки)* 

ВБ 1.1. Інноваційні технології навчання у сучасній 

школі  

90/3 залік 

ВБ 1.2 Педагогічний менеджмент 90/3 залік 



 
** З запропонованих одинадцяти дисциплін студент обирає п’ять. 

 Вибіркові компоненти ОП 

Блок 2. (Цикл професійної підготовки) ** 

  

ВБ 2.1. Лідерство та основи партнерської взаємодії в 

освітньому процесі 

120/4 залік 

ВБ 2.2. Історія Візантійської імперії 120/4 залік 

ВБ 2.3. Придунайські держави в Середньовіччі та 

Новому часі 

120/4 залік 

ВБ 2.4. Партнерство і професійна комунікація вчителя  120/4 залік 

ВБ 2.5. Усна історія: методологія та методи 

дослідження 

120/4 залік 

ВБ 2.6. Тренінг професійного розвитку вчителя 120/4 залік 

ВБ 2.7. Політичне життя в Україні в умовах 

незалежності 

120/4 залік 

ВБ 2.8 Українська інтелігенція в національному русі  

(середина ХІХ – початок  ХХ ст.) 

120/4 залік 

ВБ 2.9. Предмет та зображення: образи й речові 

джерела в історичному дослідженні 

120/4 залік 

ВБ 2.10 Шкільна історична освіта України в добу 

незалежності/ 

120/4 залік 

ВБ 2.11. Час і простір в історії 120/4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 690/23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 2700/90 



2.2. Структурно-логічна схема ОП  

 

Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 

«Середня освіта (історія)» ступеня магістр загальним обсягом 90 кредитів 

ЄКТС передбачає оволодіння студентами 17 навчальними дисциплінами, 

проходження науково-дослідної та педагогічної практики і проведення 

підсумкової атестації у формі публічного захист кваліфікаційної роботи.  

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 67 кредитів ЄКТС 

(74,44 %) і включає: 10 дисциплін (37 кредитів), науково-дослідну практику 

(8 кредитів) педагогічну практику (12 кредитів), кваліфікаційну роботу (10 

кредитів).  

Вибіркова частина навчального плану має обсяг 23 кредити ЄКТС 

(25,56 %). 

В обов’язковій частині передбачено 4 навчальні дисципліни циклу 

загальної підготовки (ОЗП) (15 кредитів) та 10 дисциплін циклу професійної 

підготовки (ОПП) (37 кредитів), педагогічну практику (12 кредитів), 

дипломну роботу (3 кредити).  

Вибіркова частина навчального плану охоплює 13 дисциплін вільного 

вибору студента, з яких студент відповідно до обраної спеціалізації обирає 

для вивчення 6 дисциплін (23 кредити) 

 

 

 

 



Структурно-логічна послідовність вивчення компонентів освітньої програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 семестр 9 семестр 11 семестр 

Професійне та особистісне 

становлення вчителя 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

Методика вивчення дискусійних 

проблем історії в ЗЗСО 

Інклюзивна педагогіка 

 

Цивілізації в історії людства 

Українська інтелігенція в 

національному русі (середина ХІХ –

початок  ХХ ст.)  

 

Історія Візантійської імперії 

Технології викладання історичних 

дисциплін у ЗЗСО 

Основи наукових досліджень 

Духовно-етичні вчення в історії 

світових цивілізацій 

Охорона та збереження культурної 

спадщини  в Україні: проблеми та 

перспективи 

Європейська грантова система 

підтримки наукових досліджень та 

академічних обмінів 

 

 

Лідерство та основи партнерської 

взаємодії в освітньому процесі 

 

Усна історія: методологія та методи 

дослідження 

Професійна (педагогічна) практика  

 

Професійна (науково-дослідницька) 

практика 

Умовні позначення: 
Обов’язкові компоненти 

(цикл загальної підготовки) 

 

Обов’язкові компоненти (цикл 

професійної підготовки) 

 

Вибіркові компоненти 

Кваліфікаційна робота 

Предмет та зображення: образи й 

речові джерела в історичному 

дослідженні 

Придунайські держави в 

Середньовіччі та Новому часі 

Інноваційні технології навчання у 

сучасній школі 

Час і простір в історії 

Політичне життя в Україні в умовах 

незалежності 

Тренінг професійного розвитку 

вчителя 

Педагогічний менеджмент 

Партнерство і професійна 

комунікація вчителя   

Шкільна історична освіта України в 

добу незалежності 

 



3.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти  освітньо-професійної 

програми здійснюється у формі публічного захисту 

дипломної роботи.  

Вимоги до 

дипломної  

роботи  

 

Дипломна робота повинна бути результатом самостійного 

дослідження актуальної наукової проблеми у галузі історії 

або методики викладання історії.  

Дипломна робота повинна відповідати принципам 

академічної доброчесності, не може містити плагіату, 

фабрикації, фальсифікації.  

Дипломна робота має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 

репозитарії закладу вищої освіти. 
 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК  

12 

ОК  

13 

ЗК 1 +   +   + + + +  +  

ЗК 2 +   +        +  

ЗК 3         + +    

ЗК 4 +         +  +  

ЗК 5 +    +     + +  + 

ЗК 6    +       + + + 

ЗК 7 +           +  

ЗК 8 +   +    +    +  

СК 1   + + +  +     +  

СК 2  + +         +  

СК 3  + +  + + +  + + +  + 

СК 4    +        +  

СК 5    +        +  

СК 6 +   + +       +  

СК 7     +  +   +   + 

СК 8   + +          

СК 9 +             

СК 10      +    + +  + 

СК 11     + + + +   +  + 

СК 12       +   + +  + 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання обов’язковим компонентам освітньої програми 

 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ПРН 1  + +  + +  + +   +  

ПРН 2  + +  +         

ПРН 3 +    + + + + +  + +  

ПРН 4  + + + +         

ПРН 5 +   + +         

ПРН 6    +        +  

ПРН 7    + +       +  

ПРН 8     +  +       

ПРН 9  + + +       +   

ПРН 10 +          + + + 

ПРН 11      +  + + +    

ПРН 12       +   + +  + 

ПРН 13       +   + +  + 

ПРН 14 +   + +       +  

 

 

 

 

 

 



6. Матриця відповідності програмних компетентностей  

вибірковими компонентам освітньої програми 

 ВБ 

1.1. 

ВБ 

1.2. 

ВБ 

2.1. 

ВБ 

2.2. 

ВБ 

2.3. 

ВБ 

2.4. 

ВБ 

2.5 

ВБ 

2.6. 

ВБ 

2.7. 

ВБ 

2.8. 

ВБ 

2.9. 

ВБ. 

2.10 

ВБ. 

2.11 

ЗК 1      +   +     

ЗК 2  + +   +  +      

ЗК 3       +   + +   

ЗК 4 + + +   +  +      

ЗК 5  + + + +  +      + 

ЗК 6 + +    +     + +  

ЗК 7  + +   +  +      

ЗК 8   +   +        

СК 1 + +            

СК 2 + +      +    +  

СК 3 +            + 

СК 4 +  +           

СК 5  +     +      + 

СК 6  +    +        

СК 7 +      +    +  + 

СК 8      +  +   +   

СК 9  + +     +      

СК 10    + +  +  + + + + + 

СК 11    + +  +  + + + + + 

СК 12 +      +    +  + 



7. Матриця забезпечення програмних результатів навчання  

вибірковими компонентам освітньої програми 

 

 ВБ 

1.1. 

ВБ 

1.2. 

ВБ 

2.1. 

ВБ 

2.2. 

ВБ 

2.3. 

ВБ 

2.4. 

ВБ 

2.5 

ВБ 

2.6. 

ВБ 

2.7. 

ВБ 

2.8. 

ВБ 

2.9. 

ВБ. 

2.10 

ВБ. 

2.11 

ПРН 1 +      +    +   

ПРН 2 + +            

ПРН 3   +    +    +  + 

ПРН 4   +     +      

ПРН 5 +  +   +        

ПРН 6  + +           

ПРН 7 + + +   +      +  

ПРН 8        +   +  + 

ПРН 9       +    +  + 

ПРН 10  + +   +        

ПРН 11    + +  +  + + + + + 

ПРН 12       +    +   

ПРН 13 + +            

ПРН 14  +      +      

 

 


