
Витяг з протоколу № 6 

засідання бюро з якості вищої освіти та освітньої діяльності  

історичного факультету 

від 6 грудня 2021 р. 

 

Присутні: голова бюро з якості вищої освіти та освітньої діяльності 

історичного факультету доц. В.В. Безуглий, члени бюро з якості вищої освіти 

та освітньої діяльності: секретар бюро з якості освіти вищої освіти та освітньої 

діяльності доц. О.О. Чепурко, проф. С.І. Світленко, О.М. Каковкіна, В.В. 

Грушка, О.В. Бойко, В.І. Воронов, студенти: О.С. Кавуненко, С.Б. 

Сільванович, Л.В. Захарова, Д.В. Тімченко, А.В. Косенко, В.Г. Бойко, Г.І. 

Смий. 

Питання: 

1. Про зміни до ОП «Географія рекреації та туризму» за першим 

(бакалаврським) рівнем освіти та «Середня освіта (Історія)» за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем освіти. 

Доповідачи: гаранти ОП – доцент кафедри географії В.В. Безуглий   та 

доцент кафедри східноєвропейської історії О.В. Бойко. 

Хід засідання: 

Слухали: 

І. Про зміни до ОП «Географія рекреації та туризму» за першим 

(бакалаврським) рівнем освіти та «Середня освіта (Історія)» за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем освіти. 

Доповідач: гарант ОП «Географія рекреації та туризму», доцент 

кафедри географії В.В. Безуглий довів, що в зв’язку з введенням в дію змін 

до Національного класифікатора України: Класифікатора професій ДК003 

2010 від 25.10.2021 р., доцільно внести зміни до ОП «Географія рекреації та 

туризму)» 2020 р.  і викласти їх в такій редакції:  

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 



навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати на первинних посадах за 

професями, визначеними Національним класифікатором 

України: Класифікатор професій ДК 003:2010 

2442.2 Географ  

2442.2 Географ (фізична географія) 

2481.2 Екскурсознавець 

2481.2 Туризмознавець 

 

Затверджено одноголосно 

 

Доповідач: гарант ОП «Середня освіта (Історія)», доцент кафедри 

східноєвропейської історії О.В. Бойко повідомив про необхідність внесення 

змін до ОП «Середня освіта (Історія)» за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями вищої освіти, що стосуються уточнення назви 

професійної кваліфікації та первинних посад, на яких можуть працювати 

випускники відповідно до Наказу Міністерства економіки України № 810 від 

25 жовтня 2021 року «Про затвердження Зміни №10 до національного 

класифікатора ДК 003:2010»: 

1)  в профілі освітніх програм професійну кваліфікацію «Вчитель історії» 

замінити на «Вчитель закладів загальної середньої освіти за предметною 

спеціальністю – історія» відповідно до Професійного стандарту за 

професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти 

(з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженого Наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23 грудня 

2020 р. № 2736-20; 

2) в профілі освітніх програм придатність до працевлаштування викласти 

таким чином:  

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати на первинних посадах за 

професіями, визначеними Національним класифікатором 



України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»:  

232 Викладачі закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі 

закладів загальної середньої освіти 

2320 Вчителі закладів загальної середньої освіти та 

спеціалізованої освіти 

235 Інші професіонали в галузі освіти та навчання 

2359 Інші професіонали в галузі освіти та навчання  

2359.2 Методист закладу позашкільної освіти 

 

Затверджено одноголосно 

 

 

 

Голова бюро з якості вищої        

освіти та освітньої діяльності  

ІФ, доцент                                                                                                         Віталій БЕЗУГЛИЙ         

 

Секретар бюро з якості вищої        

освіти та освітньої діяльності  

ІФ, доцент                                                                          Олександр ЧЕПУРКО 

 

 


