
ПРОТОКОЛ 

засідання проєктної групи ОП Середня освіта (історія) 

 

№ 3 від 22 серпня 2020 р.   

 

Голова:  

В.О. гаранта освітньої програми доц. Кеда М.К. 

Присутні члени робочої групи: проф. Янченко Т.В., доц. Доманова А.С., 

директор ЗОШ № 13 Ващенко А.В.   

 

Слухали: Про розгляд пропозицій щодо Проєкту ОП Середня освіта 

(Історія)  

Виступили: 

В.о. гаранта ОП доц. Кеда М.К., яка озвучила пропозиції, що поступили з 

приводу Проєкту ОП, що був оприлюднений на сайті Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін. Запропонувала обговорити 

пропозиції.    

Проф. Янченко Т.В., яка зазначила, що з часу обговорення пропозицій на 

кафедрах зі стейкхолдерами з’явились нові документи, які також варто взяти 

до уваги, зокрема, Методичні рекомендації МОН щодо викладання історії у 

ЗЗСО у 2020-2021 навчальному році.  

Доц. Доманова Г.С., яка зазначила, що варто враховувати також 

акредитаційні практики інших освітніх програм. 

Директор ЗОШ № 13 Ващенко А.В.. яка зазначила, що з огляду на 

продовження карантину та імовірні перспективи навчання у дистанційному 

форматі варто посилювати зміст обов’язкових компонентів у частині форм і 

методів дистанційного навчання. 

Доц. Кеда М.К., яка запропонувала прийняти рішення щодо окремих  

пропозицій.   

Пропозиції  Рішення 

Збільшити обсяг 

кредитів на 

дисципліни 

педагогічного 

циклу. 

Підтримано. Загальний обсяг дисциплін 

педагогічного циклу (разом з практикою складає 40 

%) 

Мету  Мету ОП подати в наступній редакції: 

«підготовка бакалаврів у галузі освіти на основі 

новітніх досягнень педагогічної та історичної наук, 



вчителів історії для роботи в закладах загальної 

середньої освіти» 

Цілі ОП сформулювати наступним чином: 

- готувати професіоналів у галузі освіти, здатних 

оперативно та ефективно реагувати на сучасні 

виклики освітньої галузі, гармонійно розвинених 

як особистість, відповідальних громадян України, 

які поділяють цінності громадянського 

суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини, здатних зберігати та примножувати 

культурні цінності; 
- готувати сучасних висококваліфікованих 

вчителів історії, носіїв інноваційного наукового 
та практичного потенціалу, здатних до реалізації 
здобутих компетентностей в освіті, в межах 
різноманітних соціокультурних практик, 
відтворення та розвитку історичної думки в 
контексті європейського та світового наукового 
дискурсу; 

- розвивати у здобувачів «навички майбутнього»: 
здатність вирішувати складні проблеми в 
невизначених умовах, активно вчитись впродовж 
життя, використовувати інформаційні технології, 
здатність до аналітичного й критичного мислення, 
креативність, ініціативність, лідерство, 
толерантність і гнучкість.   

 

Збільшити кількість 

кредитів на 

дисципліни з історії 

України 

 

Оскільки є нагальна потреба у збільшенні кредитів 

на практичну підготовку, то запропоновано 

залишити аудиторне навантаження без змін в рамках 

зменшеного обсягу кредитів. Підстава: Положення 

про освітню програму в Національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка   

Збільшити обсяг 

педагогічних 

практик  

Підтримано. З 24 кредитів збільшено до 30 кредитів. 

Підстава - це відповідає Концепції розвитку 

педагогічної освіти та запитам стейкхолдерів 

(результати опитувань та раніше внесені пропозиції 

роботодавців). Загалом обсяг практик збільшено до 

20 % 

Прибрати блоковий 

формат вибіркових 

дисциплін 

Підтримано. Запропоновано подавати вибіркові 

дисципліни у вигляді Каталогу. 

 

Доц. Кеда М.К. також запропонувала унаочнити ОК у вигляді додаткової 



логіко-структурної матриці та підсумувала, що в результаті процедури 

перегляду до ОП були внесені зміни до наступних розділів: 

- Опис предметної області програми; 

- Основний фокус освітньої програми; 

- Особливості програми; 

- Придатність до працевлаштування; 

- Викладання та оцінювання; 

- Інтегрована компетентність; 

- Загальні компетентності; 

- Фахові компетентності; 

- Програмні результати навчання; 

- Інформаційне та навчально-методичне забезпечення; 

- Перелік компонентів ОП; 

- Структурно-логічна схема.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Довести до відома завідувачів кафедр нову редакцію 

Освітньої Програми. 2. Передати ОП зі змінами в новій редакції на розгляд 

Вченої Ради Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін.  

 

 

 

 

 

 

 

В.о. гаранта ОП         доц. Кеда М.К.  

 


