
Інна Позднякова
24/12/2021

Про громадське обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта
(Історія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю

014 «Середня освіта (Історія)». Галузі 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)»  другого

(магістерського)  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  014  «Середня  освіта
(Історія)». Галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Громадське обговорення проводилося у формі  електронних консультацій.
Проєкт програми було розміщено 29 листопада 2021 року на офіційному вебсайті
Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені  Володимира
Винниченка  (https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/
9_Проєкт_ОПП_СО_Історія_магістр.pdfПроєкт_Проєкт_ОПП_СО_Історія_магістр.pdfОПП_Проєкт_ОПП_СО_Історія_магістр.pdfСО_Проєкт_ОПП_СО_Історія_магістр.pdfІсторія_Проєкт_ОПП_СО_Історія_магістр.pdfмагістр.pdf)

Зауваження та пропозиції  до проєкту програми приймалися до 24 грудня
2021 року на електронну адресу: pozdnyakova@ukr.net. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В  обговоренні  взяли  участь  вчитель  історії  Новоосотівської  філії  КЗ

«Олександрівське  НВО  №1»  Олександрівської  селищної  ради  Кропивницького
району Кіровоградської  області  та  вчитель географії  та  історії  Новоосотівської
філії  КЗ  «Олександрівське  НВО  №1»  Олександрівської  селищної  ради
Кропивницького району Кіровоградської області.

4. Інформація про пропозиці , що надійшли до Центральноукраїнськогої̈, що надійшли до Центральноукраїнського
державного  педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка  за
результатами обговорення: 

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

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Пропозиції, що надійшли до проєкту акта: 2 враховано. 

https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%9E_%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%9E_%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80.pdf


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Історія)» другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)». 

Галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Редакція проєкту
програми

Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про врахування
пропозиці  та зауважень й̆ та зауважень 

«Середня освіта (Історія)»
другого  (магістерського)
рівня  вищої  освіти  за
спеціальністю  014
«Середня  освіта
(Історія)». 
Галузі  знань:  01
«Освіта/Педагогіка»

Проаналізувавши
освітню  програму,
перелік навчальних курсів
і логічну послідовність їх
вивчення,  вважаю  за
потрібне  рекомендувати
підсилити  блок
нормативних  дисциплін,
зорієнтувавши  його  на
зміст  навчальної
програми з історії для 10-
11 класів.

Кузнєцова  Інна
Іванівна, вчитель історії
Новоосотської  філії  КЗ
“Олександрівське  НВО
№1”  Олександрівської
селищної  ради
Кропивницького району
 Кіровоградської
області

Враховано
Замінити  дисципліну  «Теоретичні
проблеми  політичної  історії
ХХ ст.»  на  курс  «Соціальна
історія»,   зорієнтований  на
вивчення  соціального  аспекту
політичного,  економічного,
культурного  й  духовного  розвитку
України та іноземних країн.

Освітня  програми
потребує  розширення
практичного  складника.
Пропоную  розглянути
можливість  розширення
практичної  складової
освітньої  програми,
збільшивши  обсяг  годин
на виробничу практику.

Хоменко  Анна
Володимирівна,
вчитель  географії  та
історії  Новоосотської
філії  КЗ
«Олександрівське  НВО
№1»  Олександрівської
селищної  ради
Кропивницького району
Кіровоградської області

Враховано
Передбачити  у  навчальному  плані
проходження  виробничої  практики
в два етапи. У ІІ семестрі – на базі
основної  школи,  у  IV –  на  базі
старшої  (профільної)  школи.
Збільшити  кількість  кредитів  на
виробничу практику.
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