






















Переклад з польської мови 

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині 

Гуманітарний факультет 

10-725 ОЛЬШТИН, вул.К.Обіца 1 

Ольштин, 10.10.2020 р. 

РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

Середня освіта (Історія) підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тaраса Шевченка 

     Гуманітарний факультет Вармінсько-Мазурського університету в 

Ольштині протягом кількох років веде усішну співпрацю з Кременецькою 

Академією у галузі дидактики та науки. Цим співробітництвом найбільше 

охоплені історики обох вузів через те, що проводяться дослідження 

діяльності відомого освітнього закладу яким був знаменитий 

Кременецький ліцей, а також інших шкільних освітніх закладів Кременця. 

     Рецензована Освітньо-професійна Програма Середня освіта (Історія) 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Історія) наших українських партнерів 

робить дуже позитивне враження. Вона передусім є дуже сучасною, 

враховує сьогоднішні тренди європейської гуманітарної освіти. Позитивної 

оцінки заслуговує також структура пропонованих предметів, яка 

передбачує крім обов’язкових у дисципліні «Історія» також предмети на 

вибір студентам. Вдалим і одночасно цінним є врахування дидактичних 

можливостях самого міста Кременця та його туристично-історичне 

значення. Без сумніву складена таким чином Програма навчання буде 

перекладатися на можливості майбутнього працевлаштування випусників 

цієї спеціальності. 

     Сучасний кадровий потенціал Академії, багатющі і цінні засоби її 

бібліотеки цілком дозволяють успішно реалізувати представлену 

Програму. Як підказує нам власний досвід, важливим і необхідним 

елементом при цьому є і має бути перманентна модернізація програм 

навчання, використання мобільності студентів та викладачів, у тому числі 

міжнародний обмін. Маємо надію, що власне на цьому полі зможемо і 

надалі з обостороньою користю розвивати співробітництво між нашими 

вузами. 
Декан Гуманітарного факультету  

Проф. Анджей Шмит (підпис) 



ВІДГУК

на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМА 
«Середня освіта (Історія)»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОсвітаЯІедагогіка 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта (історія) 
КВАЛІФІКАЦІЯ Бакалавр середньої освіти. Вчитель історії

Українська держава проголосила одним із пріоритетів своєї діяльності 

реформування та розвиток середньої освіти, тому підготовка вчителів для 

НУШ є важливим завданням. Освітня програма завдяки вдало підібраним 

освітнім компонентам забезпечить грунтовні знання з історії України та 

всесвітньої історії, також необхідну фахову базу, а педагогічні 

та психологічні дисципліни сформують майстерність для майбутньої 

професії. Проектна група ОП є авторитетною, відомою своїми навчально- 

методичними напрацювашями.

Необхідно уточнити унікальність ОП щодо практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти. Пропоную зробити це в такій редакції: «Здійснює 

практичну підготовку, яка значно поглиблює компетентності вчителя історії».

До вибірного каталогу освітніх компонентів варто включити такі, як 

Українське суспільство в умовах гібридної війни, Політичні партії і рухи в 

Україні у XX-XXI ст. '

Бакалаврська програма є стаціонарною програмою тривалістю три роки 

десять місяців, її структура е логічною і компоненти взаємопов’язаними. Вона 

передбачає опанування студентом дисциплін базової кваліфікації, поглибленої 

підготовки, практичної підготовки та здійснення власної освітньої траєкторії.
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Вчитель-методиет 
Волинського ліцею імені Не< В. Савчук


