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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и) програми проф. Зуляк І. С. 
Найменування програми  Історія та археологія 

Вид підвищення 
кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення 
кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год.) 

Місце виконання 
програми  

ТНПУ, кафедра історії України, археології та 
спеціальних галузей історичних наук 

Форма підвищення 
кваліфікації 

Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 
дистанційна) 

Документ який видається 
після завершення 
стажування 

Довідка 

Напрям Система знань про історичне минуле України 
та людства, причино-наслідковий зв’язок 
історичних подій і процесів, тенденції 
історичного поступу та закономірності 
існування людського суспільства, особливості 
формування й побутування історико-
культурної спадщини 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Забезпечити підготовку фахівців за спеціальністю «Історія та 

археологія» з метою набуття нових знань та удосконалення раніше 
набутих, сформувати загальні та фахові компетентності на основі 
засвоєного здобувачами вищої освіти змісту загальнонаукових і 
історичних дисциплін, що дасть можливість самостійно проводити наукові 
і виробничі дослідження, успішно самореалізуватися у житті. 

1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ 
набуватимуться  (загальні, фахові тощо). 
1. Загальні компетентності спеціальності 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу процесів та 
явищ в історії, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків.  



Здатність формулювати нові проблеми в області історії, вибирати 
належні напрями та відповідні методи для їх розгляду; оволодіти 
методами та способами аналізу історичних подій та явищ. Здатність 
впровадження наукових досліджень у професійній та інноваційній 
діяльності, здатність генерувати нові ідеї.  

Здатність створювати стратегію діяльності з урахуванням 
загальнолюдських цінностей, суспільних та державних виробничих 
інтересів; організовувати свою роботу або роботу в команді, 
дотримуючись культури стосунків, готовності до критики і самокритики; 
здатність до саморозвитку і самовдосконалення. 

Здатність до вільного володіння державною мовою (письмово та усно); 
знання іноземних мов та здатність до їх використання; комп’ютерна 
грамотність, письмова і усна комунікабельність, здатність 
використовувати Internet-ресурси, інформацію з різних джерел, для 
вирішення експериментальних і практичних завдань; здатність до 
управлінської діяльності з використанням знань з психології та етики  
спілкування. 

Здатність до системного мислення, наполегливість у досягненні мети 
професійної діяльності, до самовдосконалення, комунікабельності, 
соціальної взаємодії, здатність учитися впродовж життя, проявляти 
громадянську позицію, відповідальність, ініціативність, 
цілеспрямованість, організованість, гуманність; висока виконавська 
здатність, дотримання традицій національної культури, толерантність; 
здатність до неординарного творчого мислення, креативність. 

Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 
людей, норм службової етики, делікатність, толерантність, співчуття, 
професійний (педагогічний) оптимізм, дотримання норм і принципів 
професійної етики. 

2. Фахові компетентності спеціальності 
Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній 

області – філософія наук. Здатність до аналізу філософських основ 
професійних знань, дотримання методологічних норм і застосовування їх 
у процесі вирішення проблемних ситуацій, прагнення до постійного 
підвищення освітнього та наукового рівня, актуалізації й реалізації 
власного особистісного потенціалу, прагнення до саморозвитку. 

Здатність використовувати знання, уміння, навички в галузі організації, 
інформаційного забезпечення та ефективності наукових досліджень; 
сучасні суспільно-історичні підходи, методики суспільно-історичних 
досліджень; загальнонаукові та спеціальні методи досліджень; володіння 
основами дослідницької діяльності. 

Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й 
уміння в галузі сучасних  інформаційних технологій  в освіті й науці, 
володіти сучасними історичними програмними пакетами дослідження 
історичних фактів, явищ та процесів. 

Знання іноземних мов та здатність до їх використання у професійній 
діяльності. 

Здатність до здійснення спілкування із підлеглими, колегами та



адміністрацією на виробництві, педагогічного спілкування із студентським
колективом, колегами, ефективного застосування комплексу засобів
спілкування у різних ситуаціях. 

Здатність до застосування знань про принципи та етапи формування 
зони європейської вищої освіти, тенденції розвитку вищої освіти України 
на сучасному етапі та євроінтеграцію України як чинника соціально-
історичного розвитку держави. 

Здатність до інноваційної діяльності у процесі вивчення професійно
спрямованих та спеціальних дисциплін з використанням всесвітніх освітніх
трендів та новітніх технологій. 

Здатність використовувати професійні знання з історії у процесі 
комплексного вивчення предмету та застосування їх у життєвих ситуаціях. 

Здатність використовувати теоретичні узагальнення та методологічні 
принципи для встановлення теоретичної достовірності нових історичних 
теорій, концепцій, доктрин, гіпотез, методів та їхньої науково-практичної 
перспективності. 

Здатність використовувати професійні знання з історії у процесі 
комплексного вивчення минулого. 

Здатність, базуючись на загальній історичній теорії, використовувати 
системний аналіз в історичних дослідженнях, моделювати сучасний стан 
та перспективи суспільно-історичного розвитку . 

Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі історії 
для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і вирішення 
практичних завдань. 

Здатність застосовувати знання про використання історичних карт та 
інших джерельних матеріалів. 

Здатність застосовувати історичні методи аналізу для оцінки різних 
суспільно-історичних ситуацій, володіти методами створення цифрових 
інтерактивних матеріалів, формування джерельних баз даних, проведення 
історичного аналізу з використанням ІТ-технологій. 

Здатність застосовувати знання, вміння і навички з галузі регіональної 
історії. 

Здатність до розуміння закономірностей розвитку суспільно-
історичних умов Галичини. 

Здатність оцінити масштаби й наслідки кризових історичних ситуацій у 
суспільно-політичному житті України. 

Здатність до застосування знань щодо оцінки с сучасної суспільно-
історичної ситуації в Україні. 

Здатність синтезувати підходи різних наук до регіональних історичних 
досліджень, вивчати регіоналізацію міжнародних відносин під впливом 
глобалізації.  

Здатність вивчати та аналізувати проблеми соціально-економічного 
розвитку, які зумовлені суспільно-історичним і культурним розвитком 
України. 

Здатність добре розбиратися у сучасній суспільно-політичній ситуації з 
метою формування особистості з адекватною громадянською позицією, 



з’ясовувати небезпечні глобальні тенденції і глобальні проблеми розвитку 
людства та здійснювати пошуки шляхів їх подолання. 

Здатність до практичної діяльності зі збору первинної інформації з 
усної історії, їх аналізу та синтезу, визначення складових як минулого, так 
і сучасного історичного процесу в Україні. 

Здатність працювати з історичними джерелами з метою їх об’єктивного 
і незаангажованого аналізу для  з’ясування історичної істини. 

Здатність вивчати та оцінювати історичне минуле з метою проведення 
комплексного історичного аналізу тих чи інших історичних подій. 

Здатність застосувати історичні знання і вміння на практиці з метою 
прогнозування майбутніх кризових ситуацій на певній території. 

Здатність створювати просторово-часові моделі історичного 
реконструкції, розробляти мультимедійні проекти щодо висвітлення 
основних суспільно-політичних проблем і шляхів їх подолання. 

Здатність до розуміння теорії історичного розвитку, формування 
наукових засад історико-культурної оцінки спадщини минулого та її 
впливу на свідомість громадян України. 

Здатність до незаангажованої оцінки історичних подій та їх 
пропагування серед широкого загалу. 

Здатність аналізувати сучасну історичну ситуацію в Україні та світі, 
функції та завдання органів державного управління, роль громадських 
об’єднань та організацій у забезпеченні стабільного суспільно-історичного 
розвитку держави. 

Здатність розуміти регіональну історію як частину комплексу історії 
України та всесвітньої історії з метою її належного об’єктивного 
висвітлення. 

Здатність володіти сучасними методами суспільно-історичних 
досліджень 

Здатність досліджувати історію повсякдення, урбанізаційні процеси 
організації життя, еволюцію і функціонування міських систем різного 
історичного часу на основі знань і вмінь з історії. 

Здатність організовувати навчальний процес з вивчення історичних 
дисциплін у вищій школі на засадах особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного та компетентнісного підходів під час педагогічної та наукової 
практики. 

Здатність застосовувати вміння, сформовані під час науково-
дослідницької практики (діяльності), у передпланових та проектних 
дослідженнях з історії рідного краю. 

Здатність узагальнити засвоєні знання та сформовані вміння у процесі 
теоретичної та практичної підготовки під час підготовки та захисту 
магістерської роботи та формування професійних компетентностей у 
майбутній науково-дослідній роботі. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС)/ 



год. 
1.  Нові підходи до 

формування 
системи історичних 
знань та  
змісту навчального 
матеріалу 
дисциплін кафедри 
за спеціальністю 
«Історія та 
археологія». 

Слухач отримає знання про 
сучасні досягнення історичної 
науки в обсязі необхідному для 
здійснення професійної 
діяльності; поглибить теоретичні 
знання з предметів всесвітньої 
історії; використовуючи досвід 
викладачів кафедри, удосконалить 
навики практичної діяльності з 
дисципліни стажування; набуде 
спеціалізованих концептуальних 
знань в галузі дослідницької, 
навчальної та навчально-
методичної роботи.  

2/60 

2. Наукова діяльність 
викладача за 
спеціальністю 
«Історія та 
археологія». 

Слухач ознайомиться із 
сучасними науковими 
категоріями, концепціями, 
онтологічними та аксіологічними 
аспектами освіти; вивчить досвід 
використання інноваційних 
інформаційних технологій при 
опрацюванні історичних джерел, 
збереженні та обробці отриманої 
інформації; удосконалить 
здатність до вирішення 
комплексних проблем у галузі 
професійної та наукової 
діяльності, що вимагає глибокого 
переосмислення наявних і 
створення нових цілісних 
історичних уявлень й професійної 
практики шляхом використання 
концептуальних та 
методологічних знань, у тому 
числі найбільш передових, в одній 
або декількох суміжних галузях 
науково-дослідницької і 
професійної діяльності; візьме 
участь у наукових конференціях, 
науково-практичних семінарах; 
отримає можливість опублікувати 
результати своїх наукових 
пошуків у фахових виданнях 
ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

2/60 

3. Методична робота Слухач ознайомиться з 2/60 



викладача  за 
спеціальністю 
«Історія та 
археологія». 

педагогічним досвідом, новими 
методичними ідеями та підходами 
до організації навчально-
виховного процесу за 
спеціальністю «Історія та 
археологія»; оволодіє 
інноваційними методами, 
прийомами і технологіями 
організації навчання; 
удосконалить методичне 
забезпечення навчально-
виховного процесу з предмету 
стажування; створить/модернізує 
освітню програму з дисципліни 
стажування. 

 
 

Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 


