
 

Розробка 
нових освітніх 

програм

Освітньо-професійна 
програма другого 

освітнього 
(магістерського) рівня 

галузі знань 03 
Гуманітарні науки 
спеціальності 031 

Релігієзнавство (гарант –
проф. Сітарчук Р.А.)

Освітньо-професійна 
програма другого 

(магістерського) освітнього 
рівня галузі знань 03 

Гуманітарні науки 
спеціальності 032 Історія та 
археологія (гарант – проф. 

Сердюк І.О.)

Освітньо-наукова програма 
третього рівня (доктор 

філософії) галузі знань 03 
Гуманітарні науки 

спеціальності 032 Історія та 
археологія (гарант – проф. 

Волошин Ю.В.)

Освітньо-професійна програма 
першого освітнього 

(бакалаврського) рівня галузі 
знань 03 Гуманітарні науки 
спеціальності 032 Історія та 
археологія (гарант – проф. 

Бабенко Л.Л.)



 

У грудні 2018 р. успішно акредитовані ОПП другого 
освітнього (магістерського ) рівня спеціальностей

032 Історія та археологія; 

031 Релігієзнавство



 

Викладачі кафедри 
забезпечують 

викладання близько 40 
навчальних дисциплін 

на спеціальностях 
факультету історії та 
географії, а також на 
спеціальностях інших 

факультетів ПНПУ імені 
В.Г. Короленка

Розроблено 
навчально-
методичне 

забезпечення 
дисциплін, 
методичні 

рекомендації до 
самостійної роботи

Оновлюються 
методичні 

рекомендації 
до практичних 

занять з 
дисциплін

Групові й 
індивідуальні 
консультації

Навчальні 
екскурсії

Пакети завдань 
для поточного і 
підсумкового 

контролю знань 
студентів



Впроваджуються нові форми 
дистанційного навчання 

студентів

 



 

 

археологічна

археологічної 
музеології

архівно-музейна

музейно-
етнографічна

виробничі практики 
магістрантів



 

 

 

Для розширення бази та створення умов 
проведення навчальних практик укладені 

угоди про співпрацю 

Магістранти у ході виробничої практики 
реалізують проекти з усної історії

Реалізація угоди про співпрацю з 
«Етнологічним центром» ІМФЕ імені М.Т. 
Рильського за програмою проведення 

етнологічних експедицій з використанням 
методик польового дослідження 

Полтавщини

Реалізація угоди про науково-методичну 
співпрацю з Інститутом географії НАН 

України (відділ палеографії) для 
поглиблення результативності 

проходження навчальної польової 
археологічної практики

•Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя 
Кричевського

•Державним архівом Полтавської області

•Історико-культурним заповідником «Більськ»

• Лубенським краєзнавчим музеєм імені Гната 
Стеллецького

•Інститутом керамології – відділенням Інституту 
українознавства НАН України в с. Опішне



 



 

планування та виконання 
курсових кваліфікаційних, 
наукових, дисертаційних 

робіт

створення сприятливих 
умов підготовки фахівців 

спеціальностей 032 Історія 
та археологія

014.03 Середня освіта 
(історія)

Центр історико-
антропологічних 
досліджень на 

факультеті історії та 
географії (керівник 
проф. Сердюк І.О.) 



 

Удосконалення 
методичної майстерності 
викладачів через діяльність 
методичної комісії 
факультету й 
університету, підвищення 
кваліфікації і стажування

На кафедрі постійно діє 
методичний семінар, 
завдання якого полягають 
в обміні досвідом, 
актуалізації сучасних 
підходів реформування 
вищої освіти, моніторингу 
якості навчання студентів, 
удосконалення форм 
контролю знань студентів
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Участь викладачів 
кафедри історії 
України у складі 

експертної комісії 
МОН з 

рецензування 
підручників з історії 

для 9-11 класів 
(проф. Бабенко 

Л.Л., проф. 
Волошин Ю.В.)

Участь у роботі 
акредитаційних 

комісій МОН 
(проф. Бабенко 

Л.Л., проф. 
Волошин Ю.В.)

Проф. Сердюк І.О. 
є експертом 

НАЗЯВО з 
акредитації ЗВО



 



 

проф. Л.Л.Бабенко проф. І.О.Сердюк

проф. Ю.В.Волошин доц.Л.І.Шаповал
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