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17 р. Публікації: 
1. Лотоцький (1870–1939 

рр.): інтелектуальна 

біографія історика 

(монографія). – Херсон: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2014. – 312 с. 

(Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

62676 від 26 листопада 2015 

р.) 

2. Михайленко Г.М. 
Російська імперія та СРСР: 

прояви спадковості 

політичних традицій в 

інформаційних впливах на 

українство (візія 

О. Лотоцького). Пропаганда 

vs контрпропаганда у 

медіапросторі: минуле, 

сучасне, майбутнє: 

матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Запоріжжя, 12 
лютого 2018 р.). Запоріжжя : 

Інтер-М, 2018.  406 с. 

3. Михайленко Г.М., 

Черемісін О.В. Діяльність 

міського самоврядування 

Таврійської  губернії в 

розвитку освіти кінця 

ХVІІІ – початку ХХ ст.  

Вчені записки Таврійського 

національного 

університету імені 
В.І. Вернадського. Серія: 

Історичні науки. Київ, 

2019.  Том 30 (69). № 2. С. 

37-41. 

4. Cheremisin A., 

Mykhailenko G. Corruption 

and  bribery in towns of the 

south in Ukraine during the 

period of 1785-1870. Pudlic 

Policy and administration. 

Vilnius : Mykolo Romerio 
universitetas, 2019. Vol. 18 

(4). P. 509-523. (Scopus) 

Ніжинський 

державний 

університет 

імені Миколи 

Гоголя 
12 жовтня – 12 

листопада 2020 

р. 

Направлення на 

стажування від 

08.10.2020 р. 

№28-30/1142 

Тема: «Новітні 

методики 

викладання 

історичних 

дисциплін у 
вищій школі та 
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дистанційної 

навчально-

наукової 

діяльності» 
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5.Mykhailenko H., Cheremisin 

A. New Ukraine vs Novorossia: 

myths and realities of 

geopolitical changes in the 

second half of XVIII – in the 

end of XIX c. 

Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi 

Visnyk, 14, 2020. рр. 36-45. doi: 

10.24919/2519-058x.14.197177 

(WoS) 

Конференції: 

1. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Пропаганда vs 

контрпропаганда у 

медіапросторі: минуле, 

сучасне, майбутнє» 

(Запоріжжя, 11-13 лютого 

2018 р.) 

2. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Сторіччя державного 

ренесансу в Литві (1918-

2018): україно-литовські 

паралелі» (13-15 вересня 

2018 р., Херсон) та ін. 

3.Міжнародна наукова 

конференція «Версальська 

геополітична епоха: 

становлення, еволюція, 

наслідки» (18−19 квітня 

2019 року, м. Ніжин).  
4.Усеукраїнська науково-

практична конференція 

«Україна доби модернізації 

ХІХ-ХХ ст.: соціум, 

цінності, життєві практики» 

(30 квітня 2020 року, 

Херсон).  

5. Всеукраїнська наукова 

онлайн-конференція за 

міжнародною участю 

«Актуальні проблеми 
міжнародних відносин та 

міжнародного права» (29 

жовтня 2020 року, Київ) 

 

З 2020 р. – відповідальний 

виконавець наукової теми 

«Регіональна історія 

України: історіографія, 

джерельна база, 

методологія дослідження» 

(№ державної реєстрації  

0120U101511  від 06 

березня 2020 р.) 

історії», «Як 

учителю історії 

подружитися з 

мультимедіа» та 

інші (прописані 

у сертифікаті) 

Онлайн-курс 

«Критичне 

мислення для 
освітян» 
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1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Херсонський державний університет 

Факультет психології, історії та соціології 

Офіційна назва 

сертифікатної 

програми 

Сертифікатна програма «Історія рідного краю» 

Обсяг 

сертифікатної 

програми 

1 кредит / 30 годин 

Тривалість 

сертифікатної 

програми 

Короткострокова сертифікатна програма 

Передумови  Атестат про повну загальну середню освіту 

Мова(и) 

викладання 

українська 

Термін дії 

сертифікатної 

програми  

Сертифікатна програма діє до 2023 р. (плановий перегляд один раз за два 

навчальні роки) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

сертифікатної 

програми 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/eduprof.aspx 

2. Мета сертифікатної програми 

Підвищення професійної майстерності шляхом поглиблення знань щодо історії Херсонщини 

та знайомства з сучасними засадами дослідження історії рідного краю  

3. Характеристика сертифікатної програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки; 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність – 032 Історія та археологія; 014 Середня освіта  

Предметна спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)  

 

 

 

Орієнтація 

сертифікатної 

програми  

Сертифікатна програма з академічною та прикладною орієнтацією, що 

орієнтована на підготовку фахівців з історії та археології. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вільно орієнтуватися в історії 

Херсонщини, розуміти особливості розвитку краю та поширювати 

інформацію щодо історії Херсонщини. 
Основний фокус 

сертифікатної 

програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта в галузі 03 Гуманітарні науки спеціальності 032 Історія 

та археологія. 

Вивчення новітніх досягнень у галузі історії та археології 

Херсонщини, оволодіння сучасними методами вивчення та інтерпретації 

історичного минулого рідного краю.   

Ключові слова: Історія, Херсонщина, новітні досягнення, краєзнавча 

діяльність. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає поглиблення базових знань загальноісторичних та 

археологічних дисциплін через дослідження регіонального аспекту 

історичних подій. 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/eduprof.aspx
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Спрямована на формування здатності презентувати та використовувати 

особливості розвитку рідного краю у професійній діяльності. 

4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я  

Сертифікатна програма за предметною спеціальністю  03 Гуманітарні 

науки спеціальності 032 Історія та археологія розширює перелік 

компетентностей для первинних посад відповідно до Національного 

класифікатора України «Класифікатора професій» ДК 003-2010: 

2320 вчитель закладу загальної середньої освіти, закладу спеціалізованої 

освіти; 

2443.2 – історик, історик (економіка), історик (політика), історик 

(суспільні відносини), консультант з питань історії; 

2442.2 – археограф, археолог, етнолог, палеограф. 

3340 асистент вчителя. 

Подальше 

навчання  

Не застосовано 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Освітній процес здійснюється за такими формами відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університеті: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) контрольні заходи (підготовка залікової презентації); 

4) консультації. 

Навчальні заняття та їх види: лекція, консультації. 

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 та релігійних організацій. 

Оцінювання Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою відповідно до 

Порядку оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

ХДУ. 

У кінці курсу кожен слухач подає презентацію з обраної теми для 

складання заліку. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми історії 

та археології Херсонщини у процесі професійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування новітніх теорій і методів гуманітарних наук 

та результатів археологічних досліджень на території Південної України.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

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. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

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, 
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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 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

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 

Кадрове 

забезпечення 

Кандидат історичних наук, котрий має стаж науково-педагогічної 

діяльності 17 років та рівень наукової та професійної активності, 

засвідчений виконанням семи видів та результатів з перелічених у пункті 

чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, та наукові і 

педагогічні працівники-практики, що представляють наукові та краєзнавчі 

організації Херсонської області.   

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Для забезпечення освітнього процесу, наукової, методичної, творчої 

діяльності наявна необхідна матеріальна база і належне технічне 

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. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

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 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові роботи, практики, атестація 

слухачів) 

Кількість годин: 

лекційні/самостійна 

робота 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Змістові модулі сертифікатної програми 

ЗМ 1 Давня та середньовічна Херсонщина: 

історія та археологія рідного краю 

4/2  

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairHistoryUkraine.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx
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ЗМ 2 Херсонщина у ХV – ХVІІ ст.: територія 

фронтиту та козаччини 

4/4  

ЗМ 3 Завоювання південноукраїнських 

земель Російською імперією та новітня 

історія Херсонщини 

4/4  

ЗМ 4 Дослідження історії рідного краю в 

закладах освіти (на прикладі організації 

краєзнавчої гурткової діяльності) 

4/4  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ 

ПРОГРАМИ 

1 кредит / 30 годин залік 

 

Структурно-логічна схема сертифікатної програми 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент сертифікатної 

програми подається у вигляді графа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти. 

Підсумкова атестація здійснюється у формі підготовки презентації з 

обраної теми. По закінченні сертифікатної програми випускник отримує 

сертифікат. 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

сертифікатної програми 
 ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 

ЗК1 + +   

ЗК2   + + 

ЗК3 + + + + 

ЗК 4    + 

ФК1 + + +  

ФК2 + + +  

ФК 3    + 

ФК 4    + 

 

ЗМ 1. Давня та 

середньовічна 

Херсонщина: 
історія та 

археологія 
рідного краю 

ЗМ 2. 

Херсонщина у ХV 

– ХVІІ ст.: 

територія 
фронтиту та 

козаччини 

ЗМ 3. Завоювання 

південноукраїнськи

х земель Російською 
імперією та новітня 

історія Херсонщини 

ЗМ 4. Дослідження історії рідного краю в закладах 

освіти (на прикладі організації краєзнавчої гурткової 

діяльності) 
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами сертифікатної програми 

 ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 

ПРН1 + + +  

ПРН2    + 

ПРН3    + 

ПРН 4 + + +  

 

 

 

 

Керівник сертифікатної програми   _________    (Г.М. Михайленко) 
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Спеціалісти, яких планується залучити до реалізації сертифікатної 

програми «Історія рідного краю: 

 

 

 Лопушинський Андрій Іванович, завідувач сектору «Кам`янська Січ» 

Національного заповідника «Хортиця» 

 Кузьмич Яків Якович, співробітник КЗ «Центр туристсько-краєзнавчої 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

 

 

 

 

 


