Витяг з протоколу № 5
засідання бюро з якості вищої освіти та освітньої діяльності
історичного факультету
від 3 вересня 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, В.В. Грушка, О.В. Бойко,
В.І. Воронов, студенти: С.Б. Сільванович, Л.В. Захарова, Д.В. Тімченко, А.В.
Косенко, В.Г. Бойко, Г.І. Смий.
Питання:
1. Про стан готовності до акредитації освітньої програми «Середня
освіта (Історія)» за другим (магістерським) рівнем спеціальності 014.03
Середня освіта (Історія).
Доповідач:

завідувач

кафедри

східноєвропейської

історії,

доц.

В.П. Бурмага.
2. Про доцільність залучення до забезпечення якості освітньої програми
«Середня освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня освіти зовнішнього
стейкхолдера – вчителя-методиста, вчителя історії вищої категорії КЗО
«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання»
Дніпровської міської ради, к.пед.н. С.І. Нетьосова на 0,25 ст.
Доповідач:

гарант

ОП

«Середня

освіта

(Історія)»

другого

(магістерського) рівня освіти, доцент, к.іст.н. О.В. Бойко.
2. Про доцільність залучення до забезпечення якості освітньої програми
«Географія рекреації та туризму» першого (бакалаврського) рівня освіти
зовнішнього

стейкхолдера

–

начальника

відділу грантових

програм

Агентство розвитку Дніпра Дніпровської міської ради, доктора філософії
(PhD) Г.І. Колєди на 0,25 ст.

Доповідач: гарант ОП «Географія рекреації та туризму» першого
(бакалаврського) рівня освіти, доцент, к.педагог.н. В.В. Безуглий.
Хід засідання:
Слухали:
І. Про стан готовності до акредитації освітньої програми «Середня
освіта (Історія)» за другим (магістерським) рівнем спеціальності 014.03
Середня освіта (Історія).
Доповідач:

завідувач

кафедри

східноєвропейської

історії,

доц.

В.П. Бурмага у своїй доповіді озвучив основні загальні результати підготовки
до акредитаційної експертизи освітньої програми. Зазначено, що всі
матеріали підготовлені вчасно і відправлені на розгляд експертної комісії
НАЗЯВО.
Розглянуті рецензії-відгуки на освітню програму «Середня освіта
(Історія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
014.03 Середня освіта (Історія), що розроблена кафедрою східноєвропейської
історії ДНУ імені Олеся Гончара:
– рецензія-відгук Чорнобай П.О., директора КЗО «СЗШ № 128» ДМР, в
якій

отримані рекомендації

щодо посилення практичної

підготовки

здобувачів, а також у подальшому розглянути як додаткову базу практики не
лише школи, а й гімназії, коледжі та училища, що тільки сприятиме
вдосконаленню практичної підготовки майбутніх фахівців-вчителів.
2. Про доцільність залучення до забезпечення якості освітньої програми
«Середня освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня освіти зовнішнього
стейкхолдера – вчителя-методиста, вчителя історії вищої категорії КЗО
«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання»
Дніпровської міської ради, к.пед.н. С.І. Нетьосова на 0,25 ст.
Доповідач:

гарант

ОП

«Середня

освіта

(Історія)»

другого

(магістерського) рівня освіти, доцент, к.іст.н. О.В. Бойко доповів біографічні

дані зовнішнього стейкхолдера – вчителя-методиста, вчителя історії вищої
категорії КЗО «Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та
виховання» Дніпровської міської ради, к.пед.н. Сергія Івановича Нетьосова.
С.Нетьосов закінчив у 1984 р. Ворошиловградський педагогічний інститут,
спеціаліст «історія і педагогіка, учитель історії та суспільствознавства,
методист по виховній роботі середньої школи». Має науковий ступінь
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. – теорія та методика
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни). Тема дисертації:
«Навчання

дев’ятикласників

основ

правознавства

з

використанням

інформаційно-комунікативних технологій» (диплом ДК №053731, виданий
08.07.2009 р.). У 2018 р. отримав вчене звання доцента за кафедрою
педагогіки та спеціальної освіти. З 1984 р. розпочав вчительську діяльністьу
м. Єнакієво Донецької обл., м. Луганськ. З 2010 р. працював у вишах м.
Луганська, за сумісництвом продовжував виконувати обов’язки вчителя
історії та правознавства. З 2015 р. по 2019 р. працював у складі науковопедагогічних фахівців факультету психології та спеціальної освіти ДНУ імені
Олеся Гончара. З 2019 р. працює вчителем історії КЗО «Спеціалізована
школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпровської міської
ради. Відмінник освіти України, вчитель вищої кваліфікаційної категорії,
вчитель-методист.
Питання:
В.В. Безуглий: Скільки С.І. Нетьосов має методичних публікацій за
спеціальністю?
О.В. Бойко: С.І. Нетьосов узагальнив свої наукові та методичні розробки
у більше ніж у 70 науково-методичних працях. У тому числі й публікації з
методики викладання історії.
В.І. Воронов: Які навчальні курси плануються для викладання С.І.
Нетьосовим?

О.В. Бойко: У першому семестрі 2021–22 н.р. С.І. Нетьосов буде
викладати

курси

виключно

методичного

спрямування:

«Методика

викладання історичних дисциплін у школі» (120 год.)
Ухвалили: Вважати за доцільне залучення до навчального процесу у
першому семестрі 2021-22 н.р. за освітньою програмою «Середня освіта
(Історія)» другого (магістерського) рівня освіти зовнішнього стейкхолдера –
вчителя-методиста, вчителя історії вищої категорії КЗО «Спеціалізована
школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпровської міської
ради, к.пед.н. С.І. Нетьосова на 0,25 ст. для викладання фахової дисципліни»
«Методика викладання історичних дисциплін у школі» (120 год.)
(Затверджено одноголосно)
2. Про доцільність залучення до забезпечення якості освітньої програми
«Географія рекреації та туризму» першого (бакалаврського) рівня освіти
зовнішнього

стейкхолдера

–

начальника

відділу грантових

програм

Агентство розвитку Дніпра Дніпровської міської ради, доктора філософії
(PhD) Г.І. Колєди на 0,25 ст.
Доповідач: гарант ОП «Географія рекреації та туризму» першого
(бакалаврського) рівня освіти, доцент, к.педагог.н. В.В. Безуглий розповів
про біографічні дані зовнішнього стейкхолдера – начальника відділу
грантових програм Агентство розвитку Дніпра Дніпровської міської ради,
доктора філософії (PhD) Ганни Ігорівни Колєди.
Ганна Ігорівна Колєда у 2006 р. розпочала навчання в Інституті туризму
ФПУ, де здобула освіту бакалавра за спеціальністю «Менеджмент (туризм)»,
далі поступила у магістратуру у КНТУ, де у 2012 р. отримала диплом за
спеціальністю

«Менеджмент

(готельно-ресторанний

бізнес)»,

доктор

філософії (PhD) зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Працювала у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу. У 2008 р.
проходила виробничу практику у Греції. Захистила дисертацію на тему
«Реформування публічного управління сферою туризму на регіональному

рівні

в

умовах

децентралізації

в

Україні»

у

Дніпропетровському

регіональному інституті державного управління (ДРІДУ НАДУ) у 2021 р.
Працює начальником відділу грантових програм Агентство розвитку Дніпра
Дніпровської міської ради.
Питання:
С.І. Світленко: Які навчальні курси плануються для викладання Г.І.
Колєдою?
В.В. Безуглий: У першому семестрі 2021-22 н.р. для Г.І. Колєди
заплановане навантаження в 65 год. у вигляді дисципліни «Рекреаційна
географія».
Ухвалили: Вважати за доцільне залучення до навчального процесу за
освітньою

програмою

«Географія

рекреації

та

туризму»

першого

(бакалаврського) рівня освіти зовнішнього стейкхолдера – начальника
відділу грантових програм Агентство розвитку Дніпра Дніпровської міської
ради, доктора філософії (PhD) Ганни Ігорівни Колєди на 0,25 ст. для
викладання фахової дисципліни «Рекреаційна географія» (65 год.)
(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

