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1. Профіль програми
014.03 «Середня освіта (Історія)»
як додаткова предметна спеціальність
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого Запорізький національний університет
навчального закладу Історичний факультет
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Середня освіта (Історія)
Офіційна назва
додаткової предметної
спеціальності
Професійна
кваліфікація
Вчитель історії закладу загальної середньої освіти
додаткової предметної
спеціальності
Обсяг підготовки за 60 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки і 10 місяців
додатковою
предметною
спеціальністю
Навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014
Передумови
Середня освіта
Українська
Мова викладання
2 – Мета навчання
Підготовка висококваліфікованого вчителя закладу загальної середньої освіти,
здатного: 1) реалізовувати реформу «Нова українська школа»; 2) застосовувати
принципи і методи ціннісного проєктування освітнього процесу;
3) проєктувати методичні системи (цілі, зміст, методи, форми, діагностика);
4) забезпечувати процес вивчення історії в закладі загальної середньої освіти,
що відповідає місії та стратегії Запорізького національного університету.
3 – Характеристика додаткової предметної спеціальності
Предметна область Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
(галузь знань,
Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Історія)
спеціальність,
предметна
Об’єкт вивчення та діяльності: теоретичні основи
спеціальність)
історичних наук; дидактичні системи і методики навчання
історії.
Завдання: формування фахової кваліфікації для викладання
історії.
Методи, методики і технології: система методів навчання
історії; техніка інтерпретації джерельної інформації.
Проблемно-орієнтоване навчання. Лекції, практичні
заняття, виконання індивідуальних завдань, індивідуальні
консультації, самостійна робота з підручниками,

хрестоматіями та електронними посібниками. Інноваційні
методи навчання, імітаційні технології практичного
навчання, інформаційно-комунікаційні технології.
Інструменти та обладнання: бібліотека, мультимедійне
обладнання, онлайн інструменти інтерактивного навчання,
система електронного забезпечення навчання Moodle.
Навчально-наукова лабораторія модерної історії України та
інноваційних технологій навчання при історичному
факультеті
ЗНУ,
навчально-наукова
лабораторія
археологічних досліджень.
Обсяг
підготовки
за
додатковою
предметною
спеціальністю, спрямований на здобуття спеціальних
(фахових) компетентностей, становить 60 кредитів; у тому
числі для проходження педагогічної практики – 15
кредитів.
Освітній процес з додаткової предметної спеціальності 014
Орієнтація
«Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня
додаткової
вищої освіти має прикладну орієнтацію та передбачає
предметної
спеціальності рами підготовку фахівця, здатного розв’язувати завдання,
відображені у переліку компетентностей.
Основний фокус Надання в межах основної предметної спеціальності
фахової підготовки з додаткової предметної спеціальності
додаткової
014.03 Середня освіта (Історія).
предметної
спеціальності
Освітні компоненти додаткової предметної спеціальності
Особливості
охоплюють цикл професійної підготовки майбутнього
додаткової
вчителя історії, пов’язані з фокусуванням уваги на
предметної
засвоєння інноваційних методів і технологій навчання
спеціальності
історії.
4 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання
Оцінювання

Вид
компетентності
Спеціальні

Студентоцентроване і проблемно-орієнтоване навчання з
орієнтацією на практичну підготовку.
Оцінюються усі види аудиторної та позааудиторної
освітньої діяльності (поточний, підсумковий, ректорський
контроль та атестація здобувачів вищої освіти) у формі
різних видів активності при обговоренні питань на
практичних та семінарських заняттях; виконання
контрольних робіт, самостійного опрацювання тем,
виконання тестів, написання рефератів, підготовки
індивідуальних творчих завдань, есе, презентацій, заліків,
усних та письмових екзаменів, звітів з практики,
атестаційного екзамену.
5 – Програмні компетентності
Шифр і опис компетентності
СК 1. Здатність розвивати предметні компетентності

компетентності

учнів.
СК 2. Здатність застосовувати сучасні методики та
технології навчання.
СК 3. Здатність здійснювати діагностику і оцінювання
рівня навчальних досягнень учнів з історії.
СК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та
засвоєння учнями навчальної інформації з метою
прогнозу ефективності та корекції освітнього процесу.
СК 5. Здатність застосовувати категоріально-понятійний
апарат та хронологію історичної науки.
СК 6. Здатність історично мислити, встановлювати
історичні закономірності, взаємозв’язки основних
історичних процесів.
СК 7. Здатність застосовувати пошук, аналіз та розуміння
джерел історичної інформації.
7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Володіти історичним мисленням: знати та застосовувати історичні
знання, принципи та методи історичного пізнання, теорії історичного
розвитку, історичну термінологію, наукову періодизацію історичних
процесів.
ПРН 2. Знати і застосовувати у власній освітній діяльності вимоги
навчальних програм, закономірності процесу навчання історії, цілі
навчання історії, зміст історичної освіти, методи та форми навчання
історії.
ПРН 3. Розуміти основні концепції, теорії та етапи розвитку історичної
науки, пояснювати та здійснювати аналіз суспільних явищ, процесів і
тенденцій у державі та світі.
ПРН 4. Характеризувати, пояснювати, оцінювати історичні події та постаті,
писати історичні розмірковування (есе).
ПРН 5. Самостійно планувати, проводити та аналізувати уроки,
факультативні заняття та позакласні заходи; вибирати та застосовувати
концепції, методи, технології, прийоми, форми та засоби навчання з
урахуванням особливостей навчальної аудиторії.
7 – Ресурсне забезпечення реалізації додаткової предметної спеціальності
Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Фахову підготовку студентів забезпечує професорськовикладацький склад кафедр історії України, новітньої
історії України, всесвітньої історії та міжнародних
відносин. До реалізації підготовки за додатковою
предметною спеціальністю залучені науково-педагогічні
працівники з науковими ступенями та вченими званнями.
Забезпеченість
навчальними
приміщеннями,
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним
обладнанням, необмеженим доступом до Інтернет-мережі
відповідає потребам освітнього процесу.
До освітньому процесу включені навчально-наукова
лабораторія археологічних досліджень та навчально-

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

наукова лабораторія модерної історії України та
інноваційних технологій навчання.
Студенти мають доступ до відкритих архівів, пошукової
платформи Web of Science, бібліографічної і реферативної
бази даних Scopus.
Офіційний
веб-сайт
http://www.znu.edu.ua
містить
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила
прийому, контакти. 3 метою навчально-методичного
забезпечення у ЗНУ працює система електронного
забезпечення навчання, яка дає можливість здійснювати
дистанційний та інтерактивний доступ до методичних та
поточних матеріалів курсів, що викладаються.
Силабуси навчальних дисциплін розміщенні на сайті
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/history/syll
abus
Програми практик:
https://www.znu.edu.ua/praktyka/ist/bak/serednya-osvita-istoriya-/naskr__zna_programa.pdf
Інформаційне забезпечення: http://library.znu.edu.ua/

2. Перелік компонент додаткової предметної спеціальності
014.03 «Середня освіта (Історія)» та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент з додаткової предметної спеціальності
014.03 «Середня освіта (Історія)»
Код
навч.
дисц.

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові роботи,
види практики, атестаційний екзамен)

Кількість Форма
кредитів підсумк
ового
контрол
ю

Цикл професійної підготовки додаткової спеціальності
ВСС 1

Історія України

18

екзамен

ВСС 2

Історія стародавнього світу

3

залік

ВСС 3

Історія середніх віків

6

екзамен

ВСС 4

Нова історія країн Європи та Америки

6

залік

ВСС 5

Новітня історія країн Європи та Америки

3

екзамен

ВСС 6

Історія країн Азії та Африки

3

залік

ВСС 7

Теорія та методика навчання історії

4

екзамен

ВСС 8

Навчальна практика

6

залік

ВСС 9

Виробнича практика

9

залік

2

екзамен

ВСС 10 Атестаційний екзамен з додаткової
предметної спеціальності
Загальний обсяг компонентів:

60 кредитів

2.2. Структурно-логічна схема підготовки
з додаткової предметної спеціальності
014.03 «Середня освіта (Історія)»

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 014
Середня освіта з додаткової предметної спеціальності 014.03 Середня освіта
(Історія) проводиться у формі атестаційного екзамену.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

ВСС 7

ВСС 8

ВСС 9

ВСС 6

ВСС 5

ВСС 4

ВСС 3

ВСС 2

ВСС 1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
додаткової предметної спеціальності
014.03 «Середня освіта (Історія)»

СК1

Х

Х

Х

СК2

Х

Х

Х

СК3

Х

Х

Х

СК4

Х

Х

Х

СК5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

СК6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

СК7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами додаткової предметної спеціальності .
014.03 «Середня освіта (Історія)»
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Х
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Х
Х
Х
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Х
Х
Х
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Х
Х
Х

ВСС
6
Х

ВСС
7

ВСС
8
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9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

