
Бабак Оксана Іванівна

24.12.2021

Про громадське обговорення проєкту освітньої програми
«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Історія, Правознавство)»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:

Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира

Винниченка

2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:

Проєкт  освітньої  програми  «СЕРЕДНЯ  ОСВІТА  (Історія,  Правознавство)»  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю:  014  Середня  освіта  Предметна
спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.  Проєкт
програми  було  розміщено  29  листопада  2021  року на  офіційному  вебсайті
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені  Володимира
Винниченка  https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/6_%D0%9E%D0%9F
%D0%9F_%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F
%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2022_%D0%B1%D0%B0%D0%BA
%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA
%D1%82.pdf

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24 грудня 2021 року на
електронну адресу: O  .  I  .  B  abak@cuspu.edu.ua   

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

В  обговоренні  взяли  участь:  вчитель  історії  вищої  кваліфікаційної  категорії,  вчитель-
методист  КЗ  «Бобринецький  ліцей  №1»  Бобринецької  міської  ради  Кіровоградської  області
Бібік  Наталія  Станіславівна;  вчитель  історії  та  правознавства,  директор  Благовіщенського
навчально-виховного комплексу №2 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної  освіти  «Дивоцвіт»  Благовіщенської  міської  ради  Кіровоградської  області  Чучаєв
Олександр  Володимирович;  завідувач  науково-  методичної  лабораторії  суспільствознавчих
дисциплін  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Черткова Наталія Сергіївна

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка за результатами обговорення: 

Під  час  громадського  обговорення  надійшли  зауваження  і  пропозиції від  трьох
респондентів. 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до проєкту акта: п’ять пропозицій, дві з яких враховано
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Історія, Правознавство)»
 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю: 014 Середня освіта Предметна спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Редакція
проєкту

програми

Пропозиції до
проєкту

програми 

Автор Інформація про врахування пропозицій та зауважень 

Предмет «Історія 
української 
культури» 
викладається у 1 
семестрі

Предмет «Історія 
української культури»
вивчати предмет в 7 
семестрі

Бібік Н.С. Не враховано
Курс «Історія української культури» є нормативною дисципліною, яка 
визначає головне навантаження в формуванні світогляду високодуховного 
громадянина України. Доцільним і обгрунтованим є ознайомлення з 
головними досягненнями культури України, розкриття багатоманітності  та 
особливостей надбання культурних загальнолюдських духовних цінностей,  
вихованню у молоді, що тільки вступили до ЗВО, відповідальності, високих 
естетичних потреб та художнього смаку.

Викладання 
предмету 
«Методика 
викладання 
історії»

Збільшити кількість 
кредитів на курс 
«Методика 
викладання історії» 
для реалізації 
лабораторно- 
практичних занять

Бібік Н.С., 
Черткова 
Н.С., Чучаєв 
О. В. 

Не враховано

Структурна схема 
виражена у 
логічній таблиці

Визначити 
структурно-логічну 
схему у вигляді схеми,
а не таблиці

Черткова Н. 
С.

Враховано
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В ОПП визначені 
предмети 
основного 
компоненту 

Додати до ОК 
предмети «Історія 
політичних та 
правових вчень», або 
«Основи економічних 
знань».

Черткова 
Н.С.

Не враховано
В ОПП визначені предмети основного компоненту, вибіркові дисципліни 
студенти/студетнки обирають відповідно до 
 «Положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка» 
https://www.cuspu.edu.ua/images/normativni_doc/poloj_vibirkov_disc_2020.PD
F Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня освіти. 

До робочої групи 
не ввійшли особи 
-стейкхолдери

До  робочої
(проєктної)  групи
ввести  Черткову
Наталію  Сергіївну -
завідувачку  науково-
методичної
лабораторії
суспільствознавчих
дисциплін
комунального  закладу
«Кіровоградський
обласний  інститут
післядипломної
педагогічної  освіти
імені  Василя
Сухомлинського»;
Бібік  Наталію
Станіславівну -
вчительку  історії
вищої  кваліфікаційної
категорії,  вчитель-
методиста  КЗ
«Бобринецький  ліцей
№1»  Бобринецької
міської  ради

Чучаєв О.В. Враховано
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Кіровоградської
області;  Підлипну
Богдану  Сергіївну  –
студентку  факультету
історії, бізнес – освіти
та  права,  старосту
групи ІП19 Б
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