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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-наукову програму третього освітнього рівня спеціальності «032 Історія 

та археологія» 

Питання поглиблення наукових досліджень з історії,  археології, етнології та 
збереження культурної спадщини нашої держави, відновлення історичної пам’яті 
українського народу популяризації культурних надбань різних народів, що складають 
українську політичну націю, є надзвичайно важливими для нашого суспільства. 

Активне впровадження в Україні системи  децентралізації системи управління 
обумовлює потребу в результатах досліджень, що були б науково обгрунтованими, 
виваженими, спрямованими на інтеграцію етнічних груп  у  єдиний  національний простір. 

Особливо актуальними ці питання  є для півдня України,  де переплетення  культур 
з найдавніших часів і до сьогодення є виразною особливістю міжетнічних процесів. Цей 
історичний досвід потребує вивчення кваліфікованими спеціалістами, професійними 
істориками, етнологами і археологами. Такі  спеціалісти виховуються на факультеті історії 
та філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за освітньою-
науковою програмою третього освітнього рівня спеціальності «032 Історія та археологія». 

Серед працівників Депратаменту культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації багато випускників 
вказаного факультету. Серед них  - заступник директора Департаменту Ярослава 
Різникова, заступник начальника управління Олена Петрова, головні спеціалісти - Федір 
Стоянов, Валентина Дунявіна, Олексій Присяжюк, Дмитро Пєтков, Надія Крет та інші. 
Аспіранти археологи і етнологи залучаються до організаційних робіт щодо охорони 
пам’яток, оформлення облікових документів та проведення культурно-просвітницьких 
заходів в Одесі та у районах області. 

Накопичений досвід вказує на доцільність удосконалення освітньої програми, 
доповнення компетенцій, значимість яких зростає в умовах розвитку громадянського 
суспільства. Йдеться, насамперед, про форми і методи впровадження знань про регіональну 
історію, втілення набутого досвіду в практичну площину шляхом участі в дорадчих 
органах при районних і обласних структурах, написання методичних рекомендацій, 
довідкових видань  з історії і культури населення області,  розробка проектів для участі в 
національних і міжнародних конкурсах на отримання грантів. 

Також у рамках рецензованої програми було б доцільно розширити проблематику 
археологічної та музейної практики, що дозволило б у майбутньому випускникам 
долучатися до проведення історичних ^аблїд^сень та роботи в музейних установах регіону. 
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