
1. Напрям підготовки / Educational Field : код спеціальності та назва 
032 Історія та археологія 

 

2. Кваліфікація, що присвоюється / Qualification Granted 
бакалавр історії, викладач 

 

3. Рівень кваліфікації / Qualification Level : Бакалавр (перший рівень вищої освіти) 

 

4. Спеціальні вимоги до зарахування / Special Requirements for Admission : 
Зарахування на навчання відбувається на підставі Правил прийому до ЧНУ ім. П.Могили 

 

5. Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) / Special Regulations for 

Recognition of Prior Education (formal, informal, or non-certificate) : так/ні; якщо 

потрібні, то уточнити які саме 

Ні, немає  

 

6. Вимоги і положення до кваліфікації / Requirements and Provisions for 

Qualification 
1) базові уявлення про категоріальний апарат спеціальності, розуміння значення 

історичної науки для суспільства; 

2) володіння методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу; 

3) мати уявлення про основні історичні процеси в світі та Україні; 

4) здатність застосовувати основні методи аналізу історичних процесів; 

5) здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони 

праці; 

6) здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в команді; 

7) уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні; 

   

7. Профіль програми / Program Profile 
Строк навчання 3 роки 10 місяців за денною формою навчання (288 кредитів ECTS, з яких 

240 у рамках нормативних та вибіркових дисциплін та 48 за рахунок додаткових освітніх 

послуг). 

 

8.Ключові результати навчання / Key Learning Outcomes 
1) створювати методичну розробку заняття з історії, складати план-конспект уроку; 

2) одержувати нову наукову інформацію та впроваджувати її в навчальний процес; 

3) застосовувати усні та письмові форми контролю та перевірки знань учнів: опитування, 

контрольні роботи, колоквіуми, підготовка рефератів, одноразові домашні завдання-

доручення; 

4) залучати учнів до організації шкільних історико-краєзнавчих, меморіальних музеїв, 

народознавчих світлиць; 

5) враховуючи сучасний стан розвитку історичної науки, вміти визначити і сформулювати 

наукову проблему; 



6) вміти одержувати наукову інформацію за фахом, використовуючи сучасні джерела та 

методи накопичення наукової інформації; 

7) користуючись інструктивними документами, вміти скласти обґрунтовану заявку на 

підтримку наукового дослідження, науковий звіт тощо; 

8) вміти складати експертні висновки чи рецензії на наукові чи науково-методичні роботи; 

9) комплектувати наочні й технічні засоби для кабінету історії;  

10) здійснювати підбір навчально-методичної літератури. 

 

9.Доступ до подальшого навчання / Access to Further Education 
Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у відповідності 

до напряму підготовки (повна вища освіта). 

 

10.Положення про екзамени, оцінювання та оцінки / Regulations for 

Examinations, Assessment and Grades:  
Оцінювання здійснюється відповідно до положення «Про порядок і методику проведення 

заліків та екзаменів у ЧНУ ім. П. Могили» 

 

11. Вимоги до випуску / Graduation Requirements 
Вчасне виконання графіку навчального процесу та успішне складання державної 

підсумкової атестації.    

 

12. Навчальна та виробнича практика:  
1) Навчальна практика – 1 (Археологічна), тривалість - 3 тижні, курс – І, керівник - к.і.н, 

доцент Піструіл Ігор Володимирович. База практики - с. Анетівка Доманівського району, 

Миколаївської області;  

2) Навчальна практика – 2 (Музейна),  тривалість - 2 тижні, курс – ІІ, керівник - к.і.н, 

доцент Гайдай Ольга Михайлівна. База практики - Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей; 

3) Виробнича практика – 1 (Педагогічна – 1), тривалість - 3 тижні, курс – ІV, керівник – ст. 

викладач Чубук Роман Вячеславович. База практики – ЗОШ м. Миколаєва; 

4) Виробнича практика – 2 (Архівна), тривалість - 2 тижні, курс – ІІІ, керівник - д.і.н, 

доцент Левченко Лариса Леонідівна. База практики - Державний архів Миколаївської 

області; 

5) Виробнича практика – 3 (Педагогічна – 2), тривалість - 2 тижні,курс – ІІІ, керівник – 

к.п.н., доцент Сургова Світлана Юріївна. База практики – ЗОШ м. Миколаєва; 

 6) Переддипломна практика, тривалість -3 тижні,курс – ІV, керівник - д.і.н, професор 

б.в.з. Міронова Ірина Сергіївна. База практики - Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили. 

 

13. Форма навчання / Format of Education 

Денна 

 

14. Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності / 

Academic Disciplines Studied in Scopes of Qualification 
Котляр Юрій Вадимович - Спецкурс з історії, Історія України, Історія України - 2 



Гайдай Ольга Михайлівна - Історія Росії та СРСР, Музеєзнавство  

Іовчева Аліна Михайлівна - Перехідні демократії з врахуванням досвіду країн Вишеградської 

четвірки  

Лозко Галина Сергіївна - Етнологія, Спецкурс з етнології  

Морозова Ольга Станіславівна - Історія української культури, Спецкурс з краєзнавства   

Міронова Ірина Сергіївна - Історія України, Спеціальні історичні дисципліни, Дидактика 

історії, Спецкурс з джерелознавства, історіографії та методики, Методи історичних 

досліджень  

Підберезних Інна Євгенівна - Нова та новітня історія Західної Європи і Америки, Історія 

словянських країн, Історія історичної науки  

Шевченко Наталія Володимирівна - Спецкурс гендерної історії, Історія України  

Шкляж Йосип Михайлович - Історія Росії та СРСР, Спеціальні історичні дисципліни, Історія 

світової культури Левченко Лариса Леонідівна - Архівознавство  

Піструіл Ігор Володимирович - Історія первісного суспільства, Спецкурс з археології, 

Археологія  

 

  

 


