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що
закінчив
викладач (рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з
документом
про
вищу
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Науковий ступінь,
шифр
і
найменування
спеціальності,
тема
дисертації,
вчене звання, за
якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Стаж
науковопедагогі
чної та/
або
наукової
роботи

Професор
кафедри
історії,
археології
та
методики
викладанн
я

Харківський
державний
університет,
1979 р., історія,
викладач
історії
та
суспільствозна
вства

Доктор історичних
наук, 07.00.01 –
історія України,
тема «Вітчизняна
історична
наука
1920-х
років»,
професор кафедри
історії
державності
України
та
українознавства

39 років

Інформація про наукову
діяльність
(основні
публікації за напрямом,
науково-дослідна
робота,
участь у конференціях і
семінарах,
робота
з
аспірантами,
керівництво
науковою
роботою
здобувачів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу,
тип
документу,
тема,
дата
видачі

1. Трансдисциплінарні
підходи в
краєзнавчих
дослідженнях //
Інноваційні
трансформації в
сучасній освіті. К.,
2020. С. 154-157.
2. Ad fontes:
джерелознавчий
потенціал Першого
загального перепису
населення
Російської імперії //
Східноєвропейськи
й історичний
вісник. Дрогобич,
2020. Вип. 16. С.
127-139.
3. Українці в арміях
світу. Харків, 2019.
256 с.
4. Іван Мазепа і
Херсонщина //
Могилянські
читання. К., 2019. С.
21-27.
5. Давня історія
Херсонщини. Навч.метод. посібник.
Херсон, 2019. 131 с.

1.Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації на
кафедрі
філософії,
політології
та
українознавства
Херсонського
національного
технічного
університету.
02.10-02.11.2018
р.
2.Сертифікат
учасника
міжнародного
семінару
«Північноєвропейський
досвід культури
та освіти» 1018. 08.2019 р.
МОН України.
3.Центр студій
політики
пам’яті
та
публічної
історії.
Сертифікат
літньої школи.
Рівне.
1620.08.2021 р.
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1. Загальна інформація
Херсонський державний університет
Факультет психології, історії та соціології

Сертифікатна програма «Історія Херсонщини»
3 кредити / 90 годин
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Середньострокова сертифікатна програма
Відсутні, здобувачі з галузі знань 01 Освіта (Педагогіка), спеціальностей
01403 Середня освіта (спеціалізація - історія) та 032 Історія та археологія
українська

Мова(и)
викладання
Термін
дії Оновлюється 1 раз на 2 роки
сертифікатної
програми
Інтернет-адреса
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/Chair History Ukraine.aspx
постійного
розміщення
опису
сертифікатної
програми
2. Мета сертифікатної програми
Надання здобувачам освіти знань з провідних тенденцій історичного поступу людства на
теренах Херсонської області в координатах сучасного соціального знання.
3. Характеристика сертифікатної програми
Предметна
Галузь знань – 01 Освіта (Педагогіка)
область (галузь Спеціальність – 014 Середня освіта (спеціалізація - історія) та
знань,
спеціальність 032 Історія та археологія
спеціальність)
Орієнтація
сертифікатної
програми

Сертифікатна програма має академічну орієнтацію. Наукова орієнтація
зумовлена націленістю на засвоєння майбутніми вчителями історії
провідних тенденцій поступу людського суспільства на території
Херсонщини як складової історії України, Європи і світу в цілому. До
професійних акцентів слід віднести значущість історії рідного краю у
процесі професійної підготовки вчителя історії.
.
Основний фокус
Фокус програми полягає в історичній освіті в галузі педагогіки.
сертифікатної
Відповідно метою є опанування історії Херсонщини як частини історії
програми
та Південної України, України в цілому та Європи як культурноспеціалізації
цивілізаційного простору.
Ключові слова: освіта, середня освіта, вчитель історії, історія,
Херсонщина.
Особливості
Програма має експериментальний характер. Її особливість полягає у
програми
наданні сучасних уявлень про історію рідного краю, у формуванні
національної свідомості та патріотичних переконань, у подоланні
великодержавних російських міфів щодо історії Херсонщини.
4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Працевлаштування згідно освітньо-професійної програми «Середня освіта
працевлаштуванн (історія)» - викладач історичних дисциплін для роботи в середніх
я
навчальних закладах та за науковою спеціальністю «Історія та археологія»
в науково-дослідних установах – музеї, археологічні експедиції,
інститути, лабораторії.
Подальше
Не застосовано
навчання
5. Викладання та оцінювання
Викладання
та
Освітній процес здійснюється за такими формами відповідно до

навчання
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Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському
державному університеті:
1) навчальні заняття (лекції, практичні та семінарські заняття);
2) самостійна робота;
3) консультації.
4) контрольні заходи (іспит, захист дослідницьких проектів);
Освітній процес базується на принципах студентоцентрованості,
автономії, академічної свободи, науковості, академічної доброчесності,
гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, прозорості та
публічності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій,
громадських організацій та релігійних громад.
Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою відповідно до
Порядку оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в
ХДУ.
У кінці курсу кожен здобувач має продемонструвати свій рівень набутих
знань і захистити дослідницький проект з відповідною презентацією для
складання іспиту.
6. Програмні компетентності
Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми історії
Херсонщини у процесі навчання та професійної діяльності.
ЗК 1. Здатність зберігати та примножувати культурні цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ФК 1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і
процесами в минулому та сучасності.
ФК 2. Здатність вирізняти закономірності розвитку історичних процесів,
володіння конкретним фактичним матеріалом з історії
ФК 3. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та професійної
діяльності історичні джерела (архівні та опубліковані документи,
етнографічні, картографічні матеріали, музейні експонати, археологічні
артефакти і т. п.).
ФК 4. Здатність використовувати фахові знання та професійні навички
для виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини
7. Програмні результати навчання
ПРН 1. Знати найважливіші факти історичного минулого рідного краю
та історії людства загалом.
ПРН 2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та
використовувати ці знання у професійній діяльності
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії
та археології
ПРН 4. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на
сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії Херсонщини у
контексті історії України.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Доктор історичних наук, професор. Стаж науково-педагогічної роботи –
41 рік, рівень наукової та професійної активності відповідає шести видам
та результатам з перелічених чинних Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності.
Для забезпечення освітнього процесу, наукової, методичної, творчої
діяльності наявна необхідна матеріальна база і належне технічне
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забезпечення

Інформаційне
навчальнометодичне
забезпечення

забезпечення:
- аудиторії для проведення лекційних занять (наявне мультимедійне
обладнання, телевізори, DVD-програвач, ноутбук, проектор з
демонстраційним екраном великого розміру).
- платформа KSU Online;
- Археологічний музей Херсонського державного університету;
- Наукова бібліотека Херсонського державного університету;
- Архівно-музейний центр Херсонського державного університету.
та Інформаційні та навчально-методичні матеріали зберігаються:
– на платформі KSU Online;
– на сторінці кафедри історії, археології та методики викладання
офіційного
сайту
ХДУ
(http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairHistoryUkraine.aspx);
література та фахові періодичні видання, доступ до науково-метричних
баз даних
–
в
Науковій
бібліотеці
ХДУ
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx).

Перелік компонент сертифікатної програми
Код
н/д

Складові частини сертифікатної
Кількість кредитів
програми (навчальні дисципліни,
(годин:
курсові роботи, практики, атестація
лекційні/самостійна
слухачів)
робота)
1
2
3
Змістові модулі сертифікатної програми
ЗМ 1
Херсонщина у добу традиційного
10/20
суспільства
ЗМ 2
Модерна доба на Херсонщині
10/20
ЗМ 3
Історія краю в постіндустріальний час
10/20
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ
3 кредити / 90 годин
ПРОГРАМИ

Форма
підсумкового
контролю
4

залік

Структурно-логічна схема сертифікатної програми
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент сертифікатної
програми подається у вигляді графа.
ЗМ 1
Херсонщина у
добу
традиційного
суспільства

ЗМ 2
Модерна доба
на
Херсонщині

ЗМ 3
Історія краю в
постіндустріальний
час

Форма атестації здобувачів вищої освіти.
Підсумкова атестація здійснюється у формі іспиту. Ключову роль відіграє
захист дослідницького проекту.
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
сертифікатної програми
ЗК1
ЗК2

ЗМ 1
+

ЗМ 2

ЗМ 3
+

ЗК3
ЗК 4
ФК1
ФК2
ФК 3
ФК 4

+
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+
+
+
+
+

+

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними
компонентами сертифікатної програми
ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН 4

ЗМ 1
+

ЗМ 2
+
+

+
+

ЗМ 3
+
+
+
+

Керівник сертифікатної програми

_________

(С. Г. Водотика)

