Середня освіта (Історія)
Кафедра української і всесвітньої історії та культури

Спеціальність

014.03 Середня освіта
(Історія)

Кваліфікація

Бакалавр освіти
Учитель історії

Освітній ступінь

з

Особа, яка здобула освіту за першим
(бакалавр) рівнем вищої освіти, має право на
здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем
історії. вищої освіти та може займати первинні посади:

- вчитель загальноосвітнього навчального
закладу;
- вихователь-методист;
- історик;
- консультант з питань історії.

Бакалавр

Форми навчання Денна, заочна
Форми
фінансування

Державна
Контрактна

Термін
навчання
ЗНО:

3 роки 10 місяців

Практика/
Стажування:

Навчальна (музейно-архівна),
навчальна (ознайомча,
виховна), виробнича
(педагогічна)

Українська мова та література,
Історія України, за вибором
іноземна мова або географія

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
ПРОГРАМИ:
Спеціальна освіта в галузі середньої
освіти за предметною спеціальністю
«Історія», що орієнтована на оволодіння
фундаментальними знаннями у галузі
історії зі здатністю до використання
сучасних методів навчання історії в
закладах середньої освіти
Програма поєднує теоретичний зміст
предметної
області
з
можливістю
опанування
додаткових
фахових
компетентностей в галузі правознавства
та економіки, оволодіння методиками їх
навчання
з
метою
розширення
професійної кваліфікації здобувачів.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
- знати історичну термінологію та наукову періодизацію
історичних процесів;
- знати та розуміти основні концепції, теорії та етапи
розвитку історичної науки, орієнтуватися на її сучасні
досягнення;
- знати методи формування історичних понять і
закономірностей та розуміти взаємозв’язок між ними;
- вміти самостійно проводити уроки, вибирати та
застосовувати продуктивні технології, методи, прийоми,
форми та засоби навчання;
- пояснювати та проводити аналіз суспільних явищ,
процесів і тенденцій у державі та світі, концепцію
сталого розвитку людства;
- вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим
рівнем автономності здобуті під час навчання
компетенції;
- аналізувати соціально
та особистісно значущі
світоглядні проблеми, приймати рішення на основі
сформованих ціннісних орієнтирів.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

01 Освіта / Педагогіка

ФУАІД

Галузь знань

МОЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА

ФУФСН

КАРТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет української філології та соціальних наук

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
з питань вступу
(04841) 9-76-07
(094) 998-96-07
(068) 031-39-92

з питань навчання

kafist.idgu@gmail.com
(097) 45-222-76
підготовчі куси
(096) 559-08-83

http://idgu.edu.ua
e-mail: vstupidgu@gmail.com
м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
каб. 102

