Спеціальність 6.020302 Історія
Спеціалізація: правознавство
Кваліфікація, що присвоюється:
Вчитель історії
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в
обсязі, необхідному для вирішення типових та складних непередбачуваних завдань і
проблем комплексного характеру в галузі історії. Загальний обсяг навчальної програми –
240 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області


Грунтовні знання з історії України, всесвітньої історії та спеціальних історичних
дисциплін.
 Методика наукових досліджень.
 Базові знання історіографії та методології історії.
 Знання з педагогіки, психології та фахових методик, сучасних технологій
навчання у школі.
 Зародження, розвиток і склад джерельної бази з історії України, її
функціонування, внутрішня взаємодія та зовнішні зв’язки.
 Теоретико-методологічні знання у галузі краєзнавства, розуміння історичного
процесу на конкретних прикладах регіональної історії.
 Базові знання про організаційні, правові, технологічні, аспекти, пов’язані з
нагромадженням, обліком та зберіганням носіїв інформації про минуле
суспільства.
 Знання з історії держави і права України, здатність до самостійного юридичного
мислення на основі вивчення та дослідження основних етапів становлення
української державності та правових інститутів цих періодів.
 Історія та особливості формування і діяльність українського війська на різних
етапах розвитку українського народу.
 Характеристика системи охорони пам’яток та музейної мережі.
2. Практичні уміння і навички:






Уміння аналізувати вузлові питання всесвітньої історії та історії України й дискусії
навколо них, перебіг основних історичних подій, їх причинно-наслідкові зв’язки,
найважливіші історичні персоналії, загальне й особливе у національній історії;
Уміння застосовувати спеціальні знання з історії при розв’язанні професійних
завдань;
Володіння сучасною методологією, принципами та методами наукових досліджень;
Здатність фахово здійснювати вчительську діяльність у навчальних закладах,
володіння ефективними формами і методами та інноваційними освітніми
технологіями навчання і виховання;

Уміння застосовувати спеціальні знання з основ правознавства при розв’язанні
професійних завдань;

Володіння знаннями за фахом та спеціалізацією при проведенні занять;

Володіння методикою організації та проведення всіх видів навчальних занять у
школі;

Уміння організовувати на рівні сучасних дидактичних, психолого-педагогічних і
технічних вимог всі форми навчально-виховної роботи.
Професійні профілі випускників:
Бакалавр може займати такі посади:

вчитель середнього навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання в магістратурі університету за спеціальністю
«Історія».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Оцінювання знань студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою
оцінювання.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та зданий державний екзамен.
Форма навчання:
Денна, заочна.
Директор програми:
Кандидат історичних наук, професор Л. В. Тимошенко.


