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І – Преамбула
Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Галузь
знань: 03 Гуманітарні науки, спеціальності 032 «Історія та археологія».
Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти та науки України
від 29.04.2020 р. № 575.
Стандарт розроблений членами підкомісії зі спеціальності 032 «Історія та
археологія» Науково-методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:
Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач
кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана
Франка;
Голубко Віктор Євстафійович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені
Івана Франка
Комарніцький Олександр Борисович, доктор історичних наук, доцент кафедри
історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка
Литовченко Сергій Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент, декан
історичного факультету Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна
Михальський Ігор Сергійович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Державного закладу
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
Посохов Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна;
Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника;
Салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка
Сминтина Олена Валентинівна, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри археології та етнології України Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова.
Терес Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка, член НМК скликання 2016-2019 р. р.;
Чучко Михайло Костянтинович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича;
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Шліхта Наталія Василівна, PhD, кандидат історичних наук, доцент, завідувач
кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності
032 «Історія та археологія» Науково-методичної комісії №4 з гуманітарних наук та
богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України (протокол №13 від 28. 03. 2017 р. )
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України 25.04.2017 р., протокол № 14.
Фахову експертизу проводили:
1. Бармак Микола Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка;
2. Світленко Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, декан
історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара;
3. Удод Олександр Андрійович, завідувач відділу української історіографії
Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, членкореспондент Національної академії наук України.
Методичну експертизу проводили:
1.
Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту вищої освіти НАПН України; Національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус +, член BFUG- Україна;
2.
Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член, перший віце-президент НАПН України, Національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус +, член ВFUG-Україна;
3.
Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с.,
менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 032 «Історія та археологія»
Науково-методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 2
від 10. 10. 2019 р.)
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 07.04.2020 р. № 7.
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Назва галузі знань
Назва спеціальності

03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія

Форми навчання

Обмеження відсутні

Освітня кваліфікація

Бакалавр історії та археології за спеціалізацією (зазначити
спеціалізацію)

Кваліфікація в
дипломі

Ступінь вищої освіти − бакалавр
Спеціальність − Історія та археологія
Спеціалізація – (зазначити назву)
Освітня програма (зазначити назву)

Опис предметної
області

Об’єкт вивчення та професійної діяльності: минуле
людства, України та інших країн в усіх його проявах.
Цілі
навчання:
підготовка
фахівців,
здатних
розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні
проблеми, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, у сфері історії та археології.
− Теоретичний зміст предметної області: становить
система наукових теорій, концепцій, принципів,
категорій, методів і понять, які використовуються в
процесі вивчення минулого різних суспільств та їх
сегментів, явищ, персоналій, сукупності матеріальних,
побутових, духовних, соціальних аспектів в конкретному
просторовому та часовому періоді.
− Методи, методики та технології: загальнонаукові та
спеціальні історичні методи аналізу подій, структур,
процесів, культур та персоналій, методи і методики
дослідження історичних джерел та археологічних
культур, інформаційно-комунікаційні технології.
− Інструменти та обладнання: програмне забезпечення,
мультимедійні засоби; системи електронних бібліотек та
архівів;
автоматизовані
бібліотечно-інформаційні
системи; системи опрацювання текстової та графічної
інформації.
Мають право продовжити навчання на другому
(магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій в системі освіти.

Академічні права
випускників
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ІІI. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої
освіти (зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
28.05.2021 № 593)
Обсяг освітньої
− На базі повної загальної середньої освіти становить
програми у ЄКТС 240 кредитів ЄКТС;
− на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС,
отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не
більше ніж 120 кредитів ЄКТС;
на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад
вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше
ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою
програмою фахової передвищої освіти.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим
стандартом вищої освіти.
Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр»,
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному
законодавством
ІV. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми історії та археології у процесі професійної
діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і
методів гуманітарних та соціальних наук та характеризується
комплексністю і невизначеністю умов.
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
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Спеціальні
компетентності

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних
джерел.
7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
9. Здатність бути критичним і самокритичним.
10. Здатність працювати в команді.
1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями,
явищами і процесами в минулому та сучасності.
2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах
різних періодів та в різних контекстах.
3.Усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння
можливості використання історії для досягнення політичних
цілей, в тому числі наслідків зловживання історією.
4. Здатність використовувати у професійній діяльності
наукові
праці
та
інформаційно-довідкові
видання
(бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів,
архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи.
5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та
наукової діяльності історичні джерела (архівні та опубліковані
документи, етнографічні, картографічні матеріали, музейні
експонати, археологічні артефакти і т. п.).
6. Здатність використовувати релевантні методи
опрацювання історичних та археологічних джерел, зокрема
інструментарій спеціальних історичних дисциплін, а також
сучасні інформаційні технології для обробки історичних
даних.
7. Здатність використовувати фахові знання та професійні
навички для виявлення, охорони та популяризації історикокультурної спадщини.
8. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання
гуманітарних та соціальних наук, вміння аналізувати,
оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні й
соціальні події та явища.
9. Здатність працювати з історичними текстами і
документами, коментувати, анотувати їх відповідно до певних
критеріїв; презентувати і обговорювати результати наукових
досліджень.
10.
Здатність
вільно
оперувати
спеціальною
термінологією.
11. Здатність здійснювати та організовувати археологічну
діяльність.
12. Здатність робити відбір та прийняття на збереження
артефактів і документів у відповідності до нормативів,
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організовувати археографічну діяльність, роботу в архівах та
музеях, державних наукових та науково-дослідних установах у
відповідності з прийнятими правилами та нормами.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії
людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період
або проблему.
2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати
ці знання у професійній діяльності.
3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і
методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел.
4. Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, професійно
оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі.
5.
Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними,
архівними та іншими історичними джерелами.
6. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі,
аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та світової
історії.
7. Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле
представників різних епох та у різних контекстах.
8.
Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень у сфері історії,
презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.
9. Мати навички організації практичного вирішення питань історичної пам’яті та
охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.
10.
Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії та археології,
а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.
11. Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або
історичних передумов.
12. Здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками наукових,
громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот.
13.
Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів
України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур та
національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та
культурних цінностей.
14.
Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності,
інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії та
археології.
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VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів
вищої освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Вимоги до
атестаційного
екзамену

Атестація здійснюється у формі:
- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
або атестаційного іспиту
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної
спеціалізованої задачі або практичні проблеми історії або
археології,
що
характеризується
комплексністю
і
невизначеністю умов.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного
плагіату, фабрикації, фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або в
репозитарії закладу вищої освіти.
Складання здобувачем атестаційного іспиту з історії та
археології передбачає оцінювання досягнення результатів
навчання, визначених цим стандартом та освітньою програмою.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає
здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів
вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату;
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9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості
вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості
вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти
Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України» /ВР України.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
Закон «Про освіту»//База даних «Законодавство України» /ВР України.
URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
. Класифікатор професій: ДК 003: 2010 / [розроб.: М. Гаврицька та ін.]. – К.:
Соцінформ: Держспоживстандарт України, 2010. – 746 с.
. URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення:21.09.2019).
Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України» /ВР України.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п .
Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження
Національної рамки кваліфікацій». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п;
Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266- 2015-п
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. URL: http://edumns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf

Корисні посилання та додаткові інформаційні джерела:
9. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти (ESG). URL:http:// http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/
files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf .
10. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт. В. М. Захарченко, В.
І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ
«Пріоритети», 2014. – 120 с.;
11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець
В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І.,
Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. –
Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.;
12. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013). – Montreal: UNESCO
Institute
for
Statistics,
2014.
–
Режим
доступу:
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced.
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Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

Олег ШАРОВ

Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить загальні та фахові компетентності, що
визначають специфіку підготовки бакалаврів за спеціальністю 032 «Історія та
археологія», та результати навчання, які характеризують очікувані знання, уміння,
навички, інші особисті якості, яких мають набути випускники в результаті
успішного завершення освітньої програми.
Компетентності та результати навчання узгоджені між собою і відповідають
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (див. таблиці 1, 2).
Заклад вищої освіти самостійно формує перелік дисциплін, практик та інших
видів освітньої діяльності, необхідний для набуття визначених Стандартом
компетентностей.
Наведений у Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є
вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм конкретизують
визначені у Стандарті компетентності й результати відповідно до певної
спеціалізації та можуть зазначати додаткові.
Заклад вищої освіти може вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої
освіти за конкретною освітньою програмою.
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Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам
НРК
Класифікація
компетентностей за
НРК

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9

Знання
Зн1 Концептуальні
знання, набуті у
процесі навчання та
професійної
діяльності,
включаючи певні
знання сучасних
досягнень
Зн2 Критичне
осмислення
основних теорій,
принципів, методів
і понять у навчанні
та професійній
діяльності

ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН1
ЗН1
ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН2

Уміння
Ум1 Розв'язання
складних
непередбачуваних
задач і проблем у
спеціалізованих
сферах професійної
діяльності та/або
навчання, що
передбачає збирання
та інтерпретацію
інформації (даних),
вибір методів та
інструментальних
засобів, застосування
інноваційних підходів

Комунікація
К1 Донесення до
фахівців і
нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень
та власного
досвіду в галузі
професійної
діяльності
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію

Загальні компетентності
К1
К1, К2
УМ1
К2
УМ1
К1
К1, К2
УМ1
УМ1
К1, К2
УМ1
К1, К2
УМ1
К2

Автономія та
відповідальність
АВ1
Управління
складною технічною
або
професійною
діяльністю
чи
проектами
АВ2 Спроможність
нести відповідальність
за
вироблення
та
ухвалення рішень у
непередбачуваних
робочих
та/або
навчальних контекстах
АВ3 Формування
суджень,
що
враховують соціальні,
наукові
та
етичні
аспекти
АВ4 Організація та
керівництво
професійним
розвитком осіб та груп
АВ5
Здатність
продовжувати
навчання із значним
ступенем автономії
АВ3
АВ2, АВ3, АВ4
АВ1, АВ3, АВ5
АВ4
АВ5
АВ1, АВ2, АВ3, АВ4
АВ1, АВ2, АВ4
АВ2, АВ3

13
ЗК10
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12

УМ1
ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2

К1, К2

Спеціальні (фахові) компетентності
УМ1
К1
УМ1
К2
УМ1
К1
УМ1
К1
УМ1
К1
УМ1
К1
УМ1
К1
УМ1
К1, К2
УМ1
К1, К2
УМ1
К1, К2
УМ1
К1, К2
УМ1
К1, К2

АВ1, АВ2, АВ4
АВ3, АВ5
АВ2
АВ1, АВ2, АВ3
АВ4, АВ5
АВ1, АВ5
АВ4, АВ5
АВ1, АВ3
АВ2, АВ3
АВ3, АВ4
АВ1, АВ3, АВ5
АВ1, АВ2, АВ3
АВ1, АВ2, АВ4
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Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та
компетентностей

1

2

3

4

5

6

Знати найважливіші
факти історичного
минулого
українського народу
і історії людства
загалом, а також
мати більш глибокі
знання про певний
історичний період
або проблему
Розуміти контекст і
причини відповідних
історичних подій і
використовувати ці
знання у професійній
діяльності.
Знати основні
підходи до вивчення
вітчизняної та
світової історії,
принципи і методи
історичного
пізнання, основні
типи і види
історичних джерел
Володіти понятійно категоріальним
апаратом історичної
науки, професійно
оперувати науковими
термінами,
прийнятими у
фаховому
середовищі.
Вміти працювати з
письмовими,
речовими,
етнографічними,
усними, архівними та
іншими історичними
джерелами.
Виявляти

Інтегральна
компетентність

Спеціальні (фахові) компетентності
Програмні результати
навчання

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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12

+

+ + + +

+ + + + + + + + + +

+

+

+ + +

+ + + + + + + +

+

+ + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + +

+ +

+

+ +

+ + + + + + +

+

+

+ + + + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ + + +

+

+

+

+

+

+
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7

8

9

1
0

1
1

1
2

взаємозв’язки між
процесами у
минулому та на
сучасному етапі,
аналізувати суспільні
процеси в історії
України у контексті
європейської та
світової історії
Розуміти і виявляти
відмінності в
історіописанні,
поглядах на минуле
представників різних
епох та у різних
контекстах
Брати участь у
плануванні та
виконанні наукових
досліджень у сфері
історії, презентувати
результати
досліджень,
аргументувати
висновки.
Мати навички
організації
практичного
вирішення питань
історичної пам’яті та
охорони матеріальної
й нематеріальної
культурної спадщини
України
Застосовувати
сучасні методики у
процесі
популяризації історії
та археології, а також
здійсненні різних
видів педагогічної
діяльності.
Здійснювати аналіз
ситуації з
урахуванням
історичного
контексту та/або
історичних
передумов.
Здійснювати
комунікацію з
професійних питань
з представниками
наукових,
громадських,
релігійних і
національно-

+

+

+

+ + + + + +

+

+

+ + + +

+

+ + + + + +

+

+ + + + + +

+

+ +

+

+

+ + + + + +

+

+ +

+

+

+ +

+ + + +

+

+ +

+

+

+

+ + +

+ + + + + +

+

+ + + +

+

+

+ +

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+
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1
3

1
4

культурних
організацій та
спільнот
Розуміти загальні та
специфічні риси
історичного розвитку
різних регіонів
України, Європи та
світу, фактори, що
зумовлюють
різноманіття культур
та національних
спільнот, ефективно
співпрацювати з
носіями різних
історичних і
культурних
цінностей.
Вміти акумулювати
та поширювати
кращий досвід
професійної
діяльності,
інтегрувати
досягнення інших
наук для вирішення
актуальних проблем
історії та археології

+

+

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + + +

+ +

+ +

+

+

+

+
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