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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
за спеціальністю 032 «Історія та археологія» 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки»
у сфері фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі 

Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  
«Фаховий коледж Київського міжнародного університету»

Загальні положення:
Код та найменування спеціальності: спеціальність 032 «Історія та археологія» 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки»
Ступінь освіти: фаховий молодший бакалавр
Освітньо-професійна програма: «Історія»
Тип диплома та обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС
Термін навчання: 1 рік 10 місяців (на основі профільної загальної середньої 

освіти)
Тип диплома та обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС
Термін навчання: 3 роки 10 місяців (з отриманням повної загальної середньої 

освіти)
Перелік професійних кваліфікацій:
кваліфікація освітня -  фаховий молодший бакалавр з історії;
кваліфікація в дипломі -  фаховий молодший бакалавр з історії.
Оцінювання результатів навчання: поточний контроль у формі: заліків, усних 

і письмових іспитів, атестації у формі комплексного кваліфікаційного іспиту.
Відповідність вимогам стандарту фахової передвищої освіти (в разі 

наявності) -  стандарт відсутній.
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) -  стандарт 

відсутній
Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувай:

інтегральні: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми історії у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 
застосування теорій і методів гуманітарних та соціальних наук та характеризується 
комплексністю і невизначеністю умов; 
загальні:

- 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;
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- 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; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
- здатність спілкуватися іноземною мовою; 
- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 
- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- здатність бути критичним і самокритичним; 
- здатність працювати в команді. 

спеціальні:  
– усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і 

процесами в минулому та сучасності; 
– усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та в 

різних контекстах;  
– усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння можливості 

використання історії для досягнення політичних цілей, в тому числі наслідків 
зловживання історією;  

– здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та 
інформаційно-довідкові видання (бібліографічні довідники, путівники до архівних 
фондів, архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи; 

– здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності 
історичні джерела (архівні та опубліковані документи, етнографічні, картографічні  
матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.);  

– здатність використовувати релевантні методи опрацювання історичних та 
археологічних джерел, зокрема інструментарій спеціальних історичних дисциплін, 
а також сучасні інформаційні технології для обробки історичних даних;   

– здатність використовувати фахові знання та професійні навички для 
виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини;  

– здатність використовувати у фаховій діяльності знання гуманітарних та 
соціальних наук, вміння аналізувати та оцінювати політичні, економічні, культурні 
й соціальні події та явища; 

– здатність працювати з історичними текстами і документами, коментувати, 
анотувати їх відповідно до певних критеріїв; презентувати і обговорювати 
результати наукових досліджень;   

– здатність вільно оперувати спеціальною термінологією; 
– здатність здійснювати та організовувати археологічну діяльність; 
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– здатність робити відбір та прийняття на збереження артефактів і документів 
у відповідності до нормативів, організовувати археографічну діяльність, роботу в 
архівах та музеях, державних наукових та науково-дослідних установах у 
відповідності з прийнятими правилами та нормами; 

– вміння аналізувати та оцінювати, на основі історичних знань, сучасні 
тенденції розвитку зарубіжних країн, їхній регіональний і глобальний вплив, 
включаючи Україну; 

– вміння аналізувати та оцінювати особливості розвитку зарубіжних країн за 
доби стародавності та середньовіччя, їх вплив на подальшу еволюцію світової 
цивілізації. 

Підготовка у сфері фахової передвищої освіти у Відокремленому 
структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного 
університету» 032 «Історія та археологія» галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 
передбачає освітню діяльність за освітньо-професійною програмою «Історія» 
шляхом інтегрування взаємопов’язаних освітніх компонентів, які є предметно-
інтегрованими і зорієнтованими на дотримання логічної послідовності.  

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (забезпеченість власними 
приміщеннями для проведення навчальних занять і контрольних заходів, в т.ч. 
спеціалізованих; інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням; 
наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, в т.ч. читальної, актової 
та спортивної зал, пунктів харчування, стадіону, медичного пункту; гуртожитку 
тощо), навчально-методичне забезпечення гарантують досягнення визначених ОП 
цілей та програмних результатів навчання. 

 
ВСТУП 

 
У сучасних умовах трансформації освітніх парадигм фахова передвища освіта 

спрямована на формування і розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує 
здатність здобувача освіти до виконання типових спеціалізованих завдань у певній 
галузі професійної діяльності, пов’язаних із реалізацією виробничих завдань 
підвищеної складності, здійсненням обмежених управлінських функцій, які 
характеризуються певною невизначеністю умов і потребують застосування 
положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної 
освітньої та/або професійної кваліфікації. Безперечно забезпечення якості фахової 
передвищої освіти зумовлено суспільними запитами на зростання людського 
капіталу задля прогресивного та інноваційного розвитку країни та історичної 
галузі, збалансування підготовки кваліфікованих кадрів, створення сприятливих 
умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці 
та держави у кваліфікованих фахівцях, а також модернізації системи фахової 
передвищої освіти з урахуванням процесів світової та європейської інтеграції. 
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Актуального значення набувають також питання забезпечення якості освіти 
та професійної підготовки фахових молодших бакалаврів з історії, здатних 
усвідомлювати взаємозв’язок між фактами, подіями, явищами і процесами в 
минулому та сучасному етапі розвитку країн Європи, Америки, Азії, Африки, 
Сходу в процесі поступального історичного розвитку і стрімких змін; створення 
сприятливих умов для їх навчання і професійного розвитку впродовж життя, 
підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і ринком праці.  
           Інтенсивне розширення міжнародних зв'язків, викликане новими 
міжнародними, економічними і політичними умовами, розвиток ринкових 
відносин в Україні потребують кваліфікованих фахівців, які володіють системою 
знань про історичне минуле України та людства, передусім народів і держав 
Європи, Америки, Азії, Африки, Сходу; причино-наслідковим зв’язком історичних 
подій і процесів; тенденцій історичного поступу та закономірностями 
функціонування людського суспільства; особливостями формування й 
побутування історико-культурної спадщини; здатністю відшукувати та 
використовувати для освітньої діяльності історичні джерела (архівні та 
опубліковані документи, етнографічні матеріали тощо), пов’язані з всесвітньою 
історією та історією міжнародних відносин (вивчення організації та динаміки 
міжнародних відносин, засад та установ, які регулюють організацію 
зовнішньополітичної діяльності держав, налагодження міжнародних контактів та 
ведення дипломатичних переговорів); використовувати інформаційно-пошукові 
системи для реалізації дослідницьких проєктів зі всесвітньої історії з метою аналізу 
міжнародних, політичних, економічних, культурних і суспільних процесів  в історії 
зарубіжних країн та України у контексті європейської та американської історії; 
навичками наукового дослідження та практичної діяльності у джерелознавчій та 
історіографічній роботі, дослідженні суспільно-політичних і соціокультурних 
реалій розвитку європейського простору відповідно до європоцентриських 
інтеграційних процесів в Україні; популяризації та охорони пам’яток історії та 
археології; заохоченні різноманітних форм культурної дипломатії.  
          Широке коло цих проблем зумовлює виняткову актуальність і визначає мету 
та конкретні завдання підготовки фахових молодших бакалаврів з історії, зі 
спрямуванням на вивчення історії народів і держав Європи, Америки, Азії, Африки, 
Сходу, особливостей розвитку зарубіжних країн за доби стародавності та 
середньовіччя, їх вплив на подальшу еволюцію світової цивілізації задля вміння 
аналізувати на основі історичних знань, визначати сучасні тенденції розвитку 
зарубіжних країн, їх регіональний та глобальний вплив, включаючи, Україну; 
ситуації, що виникатимуть у професійній діяльності, з урахуванням історичного 
контексту та/або історичних передумов, враховуючи, зокрема, досвід історичного 
розвитку країн Західної Європи та Америки, їхніх відносин з Україною на шляху 
до євроатлантичних структур. 
          Сучасні глобалізаційні тенденції вимагають нових підходів і парадигм 
розвитку як вищої, так і фахової передвищої освіти. Знання  світової історії, уміння 
аналізувати, із застосуванням історичних знань, сучасних тенденцій розвитку 
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зарубіжних країн, їх регіональний та глобальний вплив, включаючи, Україну, 
нададуть можливість фаховим молодшим бакалаврам з історії долучатися до 
роботи у дипломатичних представництвах, забезпечувати злагоджений процес 
діяльності державних установ, що відповідають за створення та забезпечення 
позитивного іміджу Української держави на світовій арені, адже підготовка на рівні 
фахового молодшого бакалавра передбачає здобуття особою загальнокультурної та 
професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також 
відповідного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових 
завдань, передбачених для первинних посад у галузі професійної діяльності. 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» є сформованим і структурованим освітнім 
середовищем, у якому втілено перспективні українські, європейські та світові 
освітні традиції, врахований і адаптований досвід розвитку зарубіжних освітніх 
систем, а також створено передумови для впровадження інноваційних технологій.  

Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» спрямований на формування 
високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, здобуття нею 
професійних компетентностей, які будуть нагальними у подальшому навчанні на 
наступних рівнях вищої освіти. Основним результатом навчання є усвідомлена 
студентами потреба у подальшому особистісно-професійному вдосконаленні за 
обраним фахом, а, відтак, – навчання впродовж життя для постійного набуття 
нових і вдосконалення сформованих професійних знань і компетентностей заради 
забезпечення життєвого простору, складовими якого є ідеали добра і 
справедливості. 

Програма підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності «Історія 
та археологія» у сфері фахової передвищої освіти передбачає професійну 
підготовку  працівників у галузі історії  на якісно новому рівні, які володіють 
базовими знаннями і навичками, а також прагненням вирішувати нестандартні 
завдання, приймати оптимальні рішення у нетипових умовах, генерувати 
оригінальні й ефективні для суспільства ідеї,  креативно мислити та діяти. 
Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть достатній рівень 
теоретичної та практичної підготовки і відповідну готовність до  успішного 
здійснення професійної діяльності. Пріоритетом програми є поєднання 
теоретичних і практичних навичок, пошукової роботи, впровадження новітніх 
технологій навчання.  

У процесі навчання  майбутні фахівці здобудуть фундаментальні знання про 
суспільні науки, що сприятимуть розвитку загальної культури й соціалізації 
особистості, формуванню етичних цінностей, знання всесвітньої історії, історії 
міжнародних відносин, спеціальних історичних дисциплін, розуміння причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства й вміння їх використовувати в 
професійній і соціальній діяльності. 
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Завдяки широкому спектру вмінь випускники ОП матимуть сформовані 
компетентності, необхідні для їхньої конкурентоздатності як на українському, так 
і міжнародному ринках праці. 
            Серед пріоритетних завдань реформування освіти нагальною є проблема 
підготовки сучасних фахівців, здатних до самовдосконалення та самореалізації. 
Відтак, модернізація всіх освітніх галузей України вимагає прискореного 
інноваційного розвитку суспільних процесів, створення сприятливих умов для 
творчого, особистісно-професійного зростання, зокрема фахівців в сфері історії та 
археології, адже професійні кадри у цій сфері є важливою складовою розвитку й 
функціонування правової, економічної, освітньої та культурної систем України. З 
урахуванням викликів сьогодення професійна підготовка майбутнього фахівця з 
історії у сфері фахової передвищої освіти потребує оновлення форм і методів 
підготовки, які допоможуть розкрити багатогранний творчий потенціал та 
практичні здібності студента і нададуть йому підгрунтя для подальшого навчання 
за першим (бакалаврським) рівнем. 

    Прийняття Закону України «Про фахову передвищу освіту» і ратифікація 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом створюють для 
фахової передвищої освіти України нове правове поле, сприяють зростанню 
конкуренції на ринку освітніх послуг і посилюють вплив споживачів освітніх 
послуг на формування змісту освіти і визначення тривалості навчальних програм 
до і післядипломної підготовки фахівців з  історії, а також надають ринку праці та 
студентам право контролю за якістю фахової передвищої освіти.  

Освітня діяльність Відокремленого структурного підрозділу Приватного 
закладу вищої освіти «Київського міжнародного університету» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» ґрунтується на концептуальних засадах 
Національної доктрини розвитку освіти, Законах України «Про освіту», «Про 
фахову передвищу освіту», Положенні про організацію освітнього процесу, 
Правилах внутрішнього розпорядку Відокремленого структурного підрозділу 
Приватного закладу вищої освіти «Київського міжнародного університету» – 
«Фаховий коледж Київського міжнародного університету» та інших нормативно-
правових актах. 

Вивчення потреб регіонального ринку дає змогу стверджувати, що кількість 
істориків на рівні фахового молодшого бакалавра  залишається недостатньою для 
задоволення потреб різних галузей, а також, що ця необхідність буде щорічно 
зростати. Відтак, започаткування освітньої програми «Історія» у Відокремленому 
структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти «Київського 
міжнародного університету» – «Фаховий коледж Київського міжнародного 
університету» наблизить освітню послугу до вступників і об’єктивно сприятиме 
забезпеченню існуючих потреб у фахівцях відповідної кваліфікації і подальшої 
ступеневої освіти. 

Однак, не дивлячись на існуючий аспект освітніх послуг, актуального 
значення набувають питання ефективності взаємодії системи історичної освіти і 
ринку праці.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» є 
багатопрофільним закладом вищої освіти, який відповідає прогресивним традиціям 
розвитку європейських університетів, забезпечений висококваліфікованими 
фахівцями (докторами і кандидатами наук) для здійснення якісної підготовки 
фахівців у галузі історії, має потужну науково-виробничу та лабораторну 
експериментальну бази (систему навчальних і навчально-наукових лабораторій, 
укомплектованих сучасним обладнанням і кваліфікованим персоналом).   

У структурі Університету функціонують 6 інститутів і 5 факультетів. Для 
якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців створено сприятливе освітнє 
середовище, технічне та навчально-матеріальне забезпечення. Університет є 
потужним освітньо-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка 
висококваліфікованих фахівців нового покоління за різними спеціальностями із 
залученням до освітнього процесу провідних українських і зарубіжних фахівців.  

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
підтримує тісні зв'язки з різними науково-дослідними інститутами та установами 
Національної академії наук України, Департаментом економічного розвитку і 
торгівлі Київської обласної державної адміністрації, співпрацює із закордонними 
освітніми та науковими установами багатьох країн (Німеччини, Італії, Естонії, 
Чехії, Болгарії, Польщі, Угорщини тощо). Науково-педагогічні працівники 
університету поширюють свої наукові праці у найвпливовіших фахових журналах 
світу. Студенти мають змогу проходити навчання або наукове стажування у 
закордонних освітніх і наукових центрах за програмою академічної мобільності, 
вдосконалювати та застосовувати знання англійської мови на гостьових лекціях 
провідних науковців світу. На базі Університету щороку проводяться конференції, 
форуми, фестивалі Міжнародного, Всеукраїнського та регіонального рівнів. 
Студенти, які мають інтерес до науково-дослідної роботи, проходять практику в 
науково-дослідних закладах Національної академії наук України, наукових 
підрозділах Університету. Професійна діяльність більшості випускників пов’язана 
із діяльністю підприємств різних галузей народного господарства. Класична 
університетська освіта, високий рівень фахової підготовки, сформований в 
освітньому середовищі Університету, науковий світогляд, навички організації 
професійної діяльності та вміння застосовувати здобуті знання на практиці дають 
змогу здобувачам освіти розвивати свої лідерські якості, успішно брати участь у 
діяльності наукових, комерційних і адміністративних інституцій в Україні та за 
кордоном.  

Студенти з інших країн і регіонів забезпечуються місцями в гуртожитках 
блочного типу, що знаходяться на території Університету. В гуртожитках 
функціонують читальні кімнати з WiFi доступом до мережі Internet, обладнання 
сучасним інвентарем спортивна зала, приміщення для прання з автоматичними 
пральними машинами, а також кімнати для засідань Студентської ради, для спорту 
та дозвілля тощо. 
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Університет прагне стати провідним науково-методичним центром освітньої, 
науково-дослідної діяльності України, мати розвинуту інфраструктуру навчальних, 
навчально-наукових і наукових підрозділів, відповідний рівень кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення, сприяти поширенню наукових знань і 
проведення культурно-просвітницької діяльності. Зміст освітніх програм, які 
пропонує Університет, окрім професійної підготовки на відповідному світовому 
рівні, забезпечує особам, які навчаються, формування професійних 
компетентностей, необхідних для самореалізації, активної громадянської позиції, 
соціальної злагоди та здатності до працевлаштування у суспільстві, зокрема:  

− формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх 
інтеграції у громадянське суспільство та становленню активної громадянської 
позиції;  

− формування загальної картини світу, адекватної сучасному рівню наукових 
знань про нього (відповідно до рівня вищої освіти), базових компетентностей у 
галузі науки та техніки;  

− комунікативну компетентність, корпоративну культуру, освіченість, 
здатність до інтеграції у національну та світову культуру;  

− сприяння всебічному розвитку особистості, в т.ч. – формування вміння 
навчатися з високим рівнем самостійності, критичного мислення, індивідуального 
і творчого підходу, ініціативності, здатність вирішувати складні професійні 
проблеми.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КИЇВСЬКОГО 
МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» – «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 
 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 
«Київського міжнародного університету» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» – освітній заклад, який здійснює підготовку фахівців 
на основі базової загальної середньої освіти із здобуттям повної профільної 
загальної середньої освіти та на базі повної профільної загальної середньої освіти. 

Пріоритетними завданнями закладу фахової передвищої освіти є: надання 
повної профільної загальної середньої освіти; створення сприятливих умов для 
продовження навчання в Київському міжнародному університеті на основі раніше 
здобутого ступеня освіти – фаховий молодший бакалавр, упровадження сучасних 
освітніх технологій; поглиблене вивчення іноземних мов (заняття в 
спеціалізованих мовних кабінетах; робочі мови – українська й англійська; іноземна 
мова викладаються за методикою президента Університету проф. Х.В. 
Хачатуряна); програми фізичного розвитку, оздоровчі програми (спортивні секції, 
змагання); особистісно орієнтоване навчання та виховання за програмою «Я – 
особистість»; розвиток інтелектуальних здібностей; сучасна матеріально-технічна 
база. 
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У Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти 
«Київського міжнародного університету» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» студенти здобувають освіту за 15 спеціальностями: 
026 Сценічне мистецтво; 061 Журналістика; 081 Право; 051 Економіка; 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073 Менеджмент; 192 
Будівництво та цивільна інженерія; 226 Фармація; 242 Туризм; 122 Комп’ютерні 
науки; 221 Стоматологія; 191 Архітектура та містобудування; 021 Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво; 025 Музичне мистецтво; 035 Філологія. 

Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» забезпечують викладачі з 11 циклових 
комісій: загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін; іноземних мов; права; 
фармації; економіки, підприємництва і туризму; журналістики та аудіовізуального 
мистецтва; сценічного мистецтва; будівництва, архітектури і дизайну; 
інформаційних технологій; медико-біологічних дисциплін; стоматології. 

ласне приміщення загальною площею 15310 кв. м., з яких навчальні 
приміщення – 14957,00 кв.м. (приміщення для занять студентів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо – 14298,0 кв.м., компютерні 
лабораторії  – 234 кв.м.), у спільному користуванні спортивний зал – 425,0 кв.м.); 
приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників – 275 кв.м., 
службові приміщення – 78 кв.м., сформована відповідна навчальна та матеріально-
технічна база. 

Для підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 032 “Історія та 
археологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” виділено 14 навчальних кабінетів 
загальною площею 885,7 кв. м., із них 13 – з мультимедійним обладнанням  (93,0%). 
          На території університету знаходиться Університетська клініка загальною 
площею 932,67 кв.м. 

Для забезпечення якісної освіти створено сприятливе освітнє середовище, 
технічне і навчально-матеріальне забезпечення. З метою якісної організації 
практичних занять студентами спеціальності 032 “Історія та археологія” галузі 
знань 03 “Гуманітарні науки” створені та належним чином обладнані 
спеціалізовані кабінети, зокрема: кабінет історії України і української культури, 
кабінет української мови і літератури, кабінет іноземної мови, кабінет психології 
та педагогіки, кабінет матеріальної культури та побуту, кабінет географії та 
країнознавства, кабінет  економіки та менеджменту, дипломатична студія, кабінет 
міжнародних відносин і світової політики, кабінет правознавства, спеціалізований 
комп’ютерний кабінет, кабінет інформаційних технологій, навчальні 
мультимедійні аудиторії тощо. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання освітньо-професійної програми (Додаток 2. Інформація про засоби 
провадження освітньої діяльності  за спеціальністю 032 «Історія та археологія»). 

http://kymu.edu.ua/college/act.html
http://kymu.edu.ua/college/publish.html
http://kymu.edu.ua/college/pravo.html
http://kymu.edu.ua/college/econ.html
http://kymu.edu.ua/college/business-trade.html
http://kymu.edu.ua/college/business-trade.html
http://kymu.edu.ua/college/bud.html
http://kymu.edu.ua/college/bud.html
http://kymu.edu.ua/college/pharm.html
http://kymu.edu.ua/college/tur.html
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Приміщення обладнані необхідною технікою, науково-методичною та 
довідковою літературою, що дає змогу коледжанам опановувати і здійснювати  
діяльністю за обраним фахом. 

Педагогічний колектив Відокремленого структурного підрозділу Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету», який виконує функції забезпечення 
організації освітнього процесу, на достатньому рівні володіє не лише 
професійними навичками діяльності у сфері історії, а й має сформовані цінності та 
чесності: патріотизм, громадянська свідомість і самосвідомість, здатний 
застосовувати новітні технології, врахувати перспективні напрями розвитку 
культурно-мистецького часопростору Української держави. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку освітньої діяльності в Університеті, 
зокрема Фаховому коледжі, є впровадження в освітній процес новітніх технологій, 
зокрема  інтерактивних та інформаційних,  що полягає в ефективному використанні 
комп’ютерної, мультимедійної техніки для опанування постійно зростаючим 
обсягом інформації.  

Відтак, із урахування потреб сьогодення інформатизація діяльності 
Університету здійснюється за такими основними напрямами, як: 

− розроблення програмного забезпечення інтегрованих автоматизованих 
банків даних для загальноуніверситетського, інститутського, коледжанського, 
факультетського та кафедрального рівнів; 

− поетапне оснащення підрозділів Університету сучасними технічними 
засобами обчислювальної техніки на всіх рівнях підготовки та управління; 

− об'єднання (в межах необхідного) всіх обчислювальних ресурсів у єдину 
інформаційну мережу. 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету», оснащений комп’ютерною технікою (всі структурні 
підрозділи мають сучасні комп’ютери, обладнані комп’ютерні лабораторії, 
спеціалізовані комп’ютерні класи та ресурсні центри). Для забезпечення 
функціонування освітнього процесу застосовуються комп’ютери на базі процесорів 
Pentium. Університет має власний вихід в Internet, поштовий сервер, видавничий 
центр, лінгафонні кабінети, спеціальні кабінети з ліцензованих в освітньому закладі 
спеціальностей. 

Освітній процес забезпечено сучасними зразками аудіо-, відеотехніки та 
графопроекторами. Створено також необхідні умови для доступу до відкритих 
універсальних освітніх баз (нормативно-правова база; система «Ліга: Закон».  Exсel 
Financial Analysis Templates, CRM BITRIX 24, One Box; онлайн доступ до ресурсів: 
http://litopys.org.ua/ , https://www.rada.gov.ua/, перекладачі OmegaT, Pragma та Google, 
словники WordNet MultiTran  та ABBYYLingvo. Редактор комп’ютерної графіки 
Adobe Photo Shop,  табличний процесор MicrosoftExcel, програми створення 
комп’ютерних презентацій MicrosoftPowerPoint, тощо), періодичних наукових 
видань як українських, так і зарубіжних. 

http://litopys.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/


11 

 

  Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчальними посібниками тощо), методичними розробками і 
комплексами та електронними ресурсами. Університет має власну бібліотеку, 
читальну залу на 170 місць, близько 124768 примірників наукової та навчально-
методичної літератури, у т.ч. історичної. 

Загалом рівень забезпечення освітнього процесу аудиторним фондом, 
обладнанням, інструментарієм, підручниками, методичною літературою, сучасною 
аудіо- та відеотехнікою, комп’ютерами відповідає встановленим нормативним 
вимогам. Забезпеченість здобувачів освіти підручниками, посібниками (власний 
бібліотечний фонд для зазначеної спеціальності) складає 100 %. Все зазначене  
уможливлює забезпечити якість освітнього процесу підготовки фахівців зі 
спеціальності 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 “Гуманітарні науки”. 

      Діяльність Відокремленого структурного підрозділу Приватного закладу 
вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету», реалізується шляхом: 

− нерозривності освітньої, науково-дослідної та виховної роботи; 
− забезпечення конкурентоспроможності випускників завдяки високій 

гарантованій якості; 
− побудови освітньо-професійних програм на компетентнісній основі 

відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій; 
− забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійної 

програми з урахуванням професійних стандартів, визначення критеріїв оцінювання 
професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження здобутих фахівцем 
кваліфікацій; 

− забезпечення незалежного та об’єктивного оцінювання кваліфікації 
фахівця; 

– наукового та методично обґрунтованого аналізу потреб ринку праці та 
перспектив розвитку історичних послуг у процесі розроблення академічної 
політики; 

– сприяння, в т.ч. завдяки ефективній організації освітнього процесу, набуттю 
студентами професійної кваліфікації; 

– суголосності освітньо-професійної програми з міжнародними 
класифікаціями та стандартами освіти; 

– доступності усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Фаховим 
коледжем Київського міжнародного університету; 

– створення рівних умов для кожного суб’єкта освітнього процесу для повної 
реалізації його здібностей, таланту та всебічного розвитку; 

– інтеграції освіти і науки. 
Високий рівень підготовки, сформований в освітньому середовищі Коледжу, 

науковий світогляд, навички організації професійної діяльності та вміння 
застосовувати здобуті знання на практиці дають змогу випускникам розвивати свої 
професійні якості та успішно працювати.  
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Студенти з інших країн і регіонів забезпечуються місцями в гуртожитках, у 
яких функціонують читальні кімнати з WiFi доступом до мережі Internet, обладнана 
сучасним інвентарем спортивна зала, приміщення для прання з автоматичними 
пральними машинами, а також кімнати для засідань Студентської ради, гри в 
настільний теніс, занять із аеробіки та музики тощо. 

Зміст освітньо-професійної програми «Історія» за спеціальністю  032 
«Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», яку пропонує 
здобувачам освіти Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу 
вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету», окрім професійної підготовки, має 
забезпечувати формування загальних компетентностей, необхідних для 
самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до 
працевлаштування та соціалізації в суспільстві, зокрема: 

− формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх 
інтеграції у громадянське суспільство та становленню активної громадянської 
позиції в ньому;  

− формування цілісної картини світу, яка відповідатиме сучасному рівню 
наукових знань про нього (відповідно до рівня фахової передвищої освіти), базових 
компетентностей в галузі історії;  

− комунікативну компетентність, всебічну освіченість, здатність до інтеграції 
у національну та світову професійну спільноту;  

− володіння інформаційно-комунікаційними технологіями; 
− сприяння гармонійному розвитку особистості, в т.ч. формування вміння 

навчатися з високим рівнем самостійності, критичного мислення, творчого і 
діяльнісного підходу, ініціативність, рішучість, здатність вирішувати проблеми, 
вміння оцінювати ризики. 

Враховуючи гостру потребу фахівців з  історії, а також постійно зростаючий 
попит на кваліфіковані послуги у сфері історії, Відокремлений структурний 
підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
– «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» започатковує 
підготовку фахівців рівня фахового молодшого бакалавра за освітньою програмою 
«Історія». Для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців створено 
сприятливе освітнє середовище, технічне та навчально-матеріальне забезпечення. 
Фахову підготовку означеного спрямування забезпечуватимуть високопрофесійні 
фахівці: викладачі вищої категорії, викладачі з вченими ступенями та званнями, 
фахівці-практики. 

Фаховий молодший бакалавр за освітньою програмою «Історія» зі 
спеціальності  032 «Історія та археологія» буде спроможним розв’язувати типові та 
складні спеціалізовані задачі, вирішувати практичні проблеми у професійній 
діяльності у сфері історії, виконувати зазначену професійну роботу за 
відповідними посадами. 
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       Основними принципами освітньої діяльності Відокремленого структурного 
підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» – «Фахового коледжу Київського міжнародного університету» є: 

– взаємозумовленість і наступність освітньої, фахової та професійної роботи; 
– забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості 

освіти і професійної підготовки; 
– побудова освітніх програм на компетентнісній та практико орієнтованій 

основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій; 
– здійснення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх рівнів із 

урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання 
професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження здобутих 
кваліфікацій; 

– забезпечення незалежного та об’єктивного оцінювання рівня кваліфікації 
фахівця в галузі історії; 

– науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці та 
перспектив розвитку сфери історичних послуг у процесі визначення академічної 
політики; 

– сприяння, в т.ч. завдяки цілеспрямованій організації освітнього процесу, 
набуттю студентами професійної кваліфікації; 

– суголосність освітніх програм із міжнародними класифікаціями та 
стандартами фахової передвищої освіти в галузі історії; 

– доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Коледжем; 
– рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його 

здібностей, таланту, всебічного розвитку; 
– взаємозв’язок із українськими та закордонними освітніми і професійними 

закладами та установами, які займаються історією і підготовкою відповідних 
фахівців; 

– інтеграція освітньої та наукової діяльності. 
Навчальний план (Додаток 1) складено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 
032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» і містить такі 
освітні компоненти: 

 
І.Нормативні освітні компоненти: 

1.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності: 
ОК.01 Історія України  
ОК.02 Українська мова (за проф. спрям.) 
ОК.03 Культурологія  
ОК.04 Філософія  
ОК.05 Іноземна мова (за проф. спрям.)  
ОК.06 Педагогіка  
ОК.07 Основи екології та безпека життєдіяльності  
ОК.08 Право  
1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 
ОК.09 Джерелознавство та архівознавство 
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ОК.10 Історіографія та історіософія  
ОК.11 Спеціальні історичні дисципліни 
ОК.12 Вступ до спеціальності  
ОК.13 Етнографія 
ОК.14 Антропологія  
ОК.15 Історія первісного суспільства 
ОК.16 Демографія  
ОК.17 Всесвітня  історія  
ОК.18 Нова та новітня історія країн Европи та Америки   
ОК.19 Нова та новітня історія країн Азії  та Африки  
ОК.20 Релігієзнавство 
ОК.21 Історія міжнародних відносин  
ОК.22 Археологія  
ОК.23 Економічна історія України та зарубіжних країн  
ОК.24 Латинська мова 
ОК.25 Навчальна практика  
ОК.26 Виробнича практика  
ОК.27 Підсумкова атестація 

  2. Вибіркові дисципліни 
ВОК.01 Курс за вибором* 
ВОК.02 Курс за вибором* 
ВОК.03 Курс за вибором* 
ВОК.04 Курс за вибором* 
          *Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в 
робочих навчальних планах. 

Практична складова підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 032 
«Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» здійснюється на 
відповідних базах практики, з якими укладено відповідні договори / угоди про 
співпрацю, а саме: Інститут історії України НАН України,  Державна установа 
«Інститут всесвітньої історії» національної Академії наук України, Державна 
установа «Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса» 
НАН України, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, 
Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, Національний заповідник «Софія 
Київська», Музей гетьманства, Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В.О. Сухомлинського тощо. 

За навчальним планом передбачено проходження двох видів практик: 
навчальної та виробничої, які будуть організовані на основі діяльнісного та 
практико-орієнтованого підходів. Вимоги до практичної складової підготовки 
студентів визначено у програмах із практики. 

 
МЕТА, ПРИНЦИПИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ (КОНЦЕПЦІЇ) 

 
Стратегічною метою Концепції є створення організаційно-правових, 

економічних умов для підвищення якості фахової передвищої освіти зі 
спеціальності  032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
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шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного 
використання матеріально-технічного і кадрового потенціалу в: 

 галузі освіти – збереження лідерських позицій у підготовці та забезпеченні 
конкурентоспроможності фахових молодших бакалаврів з історії;  

науковій діяльності – досягнення статусу самодостатнього науково-
дослідного освітнього закладу;  

кадровій політиці – розвиток компетентнісних характеристик, підвищення 
якісного рівня науково-педагогічного колективу;  

міжнародній співпраці – підвищення міжнародного авторитету Університету, 
забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг у галузі всесвітньої  
історії. 

галузі інформаційного забезпечення – впровадження у всі сфери діяльності 
Університету новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення;  

формуванні активної громадянської позиції – забезпечення творчого та 
гармонійного розвитку особистості на основі поєднання перспективних 
міжнародних, національних і корпоративних традицій. 

Основні  принципи розвитку: 
принцип гуманізації – формування гармонійного розвитку особистості 

гуманними засобами, визнання людини  як найвищої цінності; 
принцип науковості – врахування в освітньому процесі досягнень у галузі 

історії, психолого-педагогічної науки, кібернетики, впровадження інноваційних  
рішень, технологій тощо, які дають змогу здійснювати навчання на наукових 
засадах; 

принцип цілеспрямованості – визначення перед професорсько-викладацьким і 
студентським колективами стратегічної мети, перспектив розвитку, вирішення 
конкретних завдань для їх досягнення; 

принцип системності – узгодженість і взаємозумовленість стратегічного 
розвитку системи управління задля досягнення високих професійних результатів; 

принцип культуровідповідності – організація освітнього процесу з 
урахуванням певної зовнішньої, внутрішньої і суспільної культури; 

принцип плановості – чітке перспективне і щоденне планування всіх напрямів 
освітньої, наукової та господарської діяльності Університету з урахуванням його 
матеріально-технічних можливостей; 

принцип компетентності – високий рівень професійної підготовки, сумлінне 
виконання функціональних обов’язків, ерудиція, творче вирішення складних 
педагогічних завдань; 

принцип оптимізації – створення сприятливих умов для ефективної діяльності 
викладацького колективу. 

Перспективними напрямами розвитку Університету, і зокрема підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Історія» зі спеціальності  032 
«Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»,  є: 

− інтеграція процесів навчальної, науково-дослідницької, професійної 
діяльності;  
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− забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу завдяки 
високій гарантованій якості освіти;  

− побудова освітніх програм на компетентнісній, практико-орієнтованій 
основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;  

− забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійних 
програм усіх рівнів із обов’язковим урахуванням професійних стандартів, 
визначенням критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок і професійних 
компетенцій, термінів і порядку підтвердження здобутих кваліфікацій;  

− забезпечення незалежного та об’єктивного оцінювання кваліфікації 
фахового молодшого бакалавра з історії;  

− обгрунтований науковий та теоретико-методологічний аналіз потреб ринку 
праці та перспектив розвитку галузі історії та археології під час розроблення 
академічної політики;  

− сприяння організації освітнього процесу та набуття студентами професійної 
кваліфікації;  

− визнання якісної практичної підготовки студентів необхідною умовою 
здобуття кваліфікації фахового молодшого бакалавра з історії;  

− доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються Університетом;  
− рівність умов для кожного суб’єкта навчання щодо повної реалізації його 

здібностей, таланту, всебічного розвитку;  
− гуманізм, демократизм і пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей;  
− інтеграція управлінської освіти та науки в освітню діяльність Університету; 
− розширення мережі баз для проведення практичної підготовки; 
− залучення зарубіжного прогресивного досвіду підготовки майбутніх 

фахівців з історії. 
         Основними чинниками, які визначають необхідність започаткування 
освітньої діяльності за спеціальністю 032 «Історія та археологія»  галузі знань 03 
«Гуманітарні науки», є соціальне замовлення і потреба в якісній підготовці нової 
генерації фахівців галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для формування 
національної культури міжкультурної комунікації, розвитку соціально-культурних, 
освітніх та економічних процесів в Україні. 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  
З РОБОТОДАВЦЯМИ 

 
Важливим чинником підвищення якості освіти та подолання розриву між 

практичною та теоретичною підготовкою фахівця є тісна співпраця 
Відокремленого структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» з роботодавцями, які є важливими суб’єктами 
освітнього процесу, що забезпечують для випускників зміст освіти і відповідні 
робочі місця. Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої 
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освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» залучає представників роботодавців на стадії 
визначення мети програми та результатів навчання, а також задля подальшого 
вдосконалення її змістово-технологічного наповнення. 

Під час укладання освітньо-професійної програми робочою групою зроблено 
прогноз щодо потреби відповідної кількості працівників у професійному розрізі, 
визначено перспективи створення робочих місць. У зв’язку з цим запроваджено 
опитування (анкетування) потенційних роботодавців із метою визначення потреб у 
працівниках та встановлення очікуваних програмних результатів навчання. 

Існує також практика залучення до освітнього процесу сумісників, у т.ч. 
професіоналів-практиків, із метою ефективного забезпечення складових освітньої 
програми.  

Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» сприяє інтенсивному ознайомленню студентів із 
аспектами майбутньої діяльності, формуванню осмисленого ставлення до вивчення 
навчальних дисциплін, основ фахової діяльності, формуванню поваги до професії 
шляхом укладання договорів / угод із організаціями, підприємствами та установами 
різних форм власності та галузевої приналежності на проходження студентами 
практичної підготовки. Окрім того, роботодавці долучаються до організації та 
проведення освітнього процесу, зокрема: проводять лекційні, практичні заняття, 
тренінги, майстер-класи, on-line та виїзні співбесіди зі здобувачами освіти з метою 
їх подальшого працевлаштування. 

Відтак, основною метою освітньої діяльності Відокремленого структурного 
підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» є 
підготовка у сфері фахової передвищої освіти висококваліфікованих фахівців зі 
спеціальності  032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», які 
будуть успішними і конкурентоспроможними у професійній діяльності та на ринку 
праці. 
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" -

"ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

Навчальний план
підготовки фахового молодшого бакалавра 

Освітньо-професійна програма "Історія"
Галузь знань 03 - Гуманітарні науки 
Спеціальність 032 - Історія та археологія 
Форма здобуття фахової передвищої освіти - денна 
Рік вступу - 2023

Освітньо-професійний ступінь: фаховий 
молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з 
історії
На основі повної загальної середньої освіти
Термін навчання: 1 рік 10 місяців
на основі повної загальної середньої освіти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
І Обов'язкові освітні компоненти навчального плану
1.1. Освітні компоненти, які формують загальні компетентності

ОК 1 Історія України і 3 9 0 5 0 з о 2 0 0 4 0 3 3
О К 2 Українська мова (за проф. спрям.) і "}о 9 0 5 0 0 0 5 0 4 0 оД од
О КЗ Культурологія 2 ■у

Д 9 0 5 0 ЗО 2 0 0 4 0 3 3

О К  4 Філософія 2 3 9 0 5 0 ЗО 2 0 0 4 0 о
д 'УД

О К  5 Іноземна мова (за проф. спрям.) 4 2 12 3 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 3 3 ">д 3 3 3 'УД 3

О К 6 Педагогіка 1 'У
Д 90 50 ЗО 2 0 0 4 0 6д 3

ОК 7 Основи екології та безпека 
ЖИ ТТ€Ді ял ь пості 1 3 90 50 з о 2 0 0 40 3 3

ОК 8 Право 3 3 90 50 з о 2 0 0 40 3 3

Разом: 6 3 0 3 3 9 9 0 550 180 120 2 5 0 4 4 0 15 15 9 9 6 6 3 3

1.2 Освітні компоненти, які формують спеціальні компетентності

ОК 9 Джерелознавство та архіви шавство 1 4 1 2 0 80 2 0 0 60 40 4 4

ОК 10 Історіографія та історіософія 2 'Уд 90 50 ЗО 2 0 0 40 лд 3

ОК 11 Спеціальні історичні дисципліни 2 4 120 70 з о 2 0 2 0 50 4 4
ОК ’ 2 Вступ до спеціальності 1 3 90 3 6 2 0 16 0 54 2 од

ОК 13 Етнографія 3 3 90 3 6 2 0 16 0 54 2 3

ОК 14 Антропологія 3 'Уд 90 50 ЗО 2 0 0 40 3 3

ОК 15 Історія первісного суспільства і 5 150 70 40 з о 0 80 4 5

ОК 16 Демографія 3 3 90 3 6 2 0 16 0 54 2 3

ОК 17 Всесвітня історія Д КР 9 270 150 1 00 50 0 120 3 'У
Д 5 6

ОК 18 Нова та новітня історія країн Европи та 
Америки

4 5 150 80 5 0 ЗО 0 70 4 5

ОК 19 Нова та новітня історія країн Азії та 
Африки 4 3 90 50 з о 2 0 0 40 -у

Д
'У
Д

ОК 20 Релігієзнавство 3 3 90 36 2 0 16 0 54 2 3



(Ж 21 Історія міжнародних відносин 4 4 120 60 зо 20 10 60 3 4
(Ж 22 Археологія 4 4 120 70 40 20 10 50 4 4

(Ж 23 Економічна історія України та 
зарубіжних країн 2 3 90 50 зо 20 0 40 -> 3

<Ж 24 Латинська мова 1 3 90 50 0 0 50 40 3 3
Разом: 9 7 1 62 1860 974 510 314 150 886 13 15 із 13 14 18 14 16
Практична підготовка 0

СЖ 25 Навчальна практика 2 5 150 50 0 0 50 100 3 5
(Ж 26 Виробнича практика 4 7 210 100 0 0 100 110 -> о.5 -> 4

Разом: 0 2 0 12 360 150 0 0 150 210 0 0 3 5 3 3 3 4
Атестація здобувачів фахової 
передвищої освіти

<Ж 27 Підсумкова атестація 1 зо ЗО 0 зо 0 1
Разом: 0 0 0 1 зо зо 0 зо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



Загальний обсяг обов'язкових освітніх 
компонентів освітньо-професійної програми 15 12 І 108 3240 1704 690 464 550 1536 28 ЗО 25 27 23 27 20 24

II Вибіркові освітні компоненти навчального плану

Освітні компоненти за вибором 
здобувана освіти

ВК 01 Курс за вибором* 2 3 90 60 20 0 40 зо 3 3

ВК 02 Курс за вибором* 3 оJ 90 60 40 20 0 зо 3 3

ВК03 Курс за вибором* 4 3 90 60 40 20 0 зо 3 о

В К 04 Курс за вибором * 4 3 90 60 40 20 0 зо 3 ->

Разом за цикл: 0 4 0 12 360 240 140 60 40 120 0 0 3 3 3 3 6 6

Факультативні курси (позакредитні)

Ф11Д01 Фізична культура 1,2,
3,4

60 60 0 0 60 0 1 16 1 14 1 16 1 14

ФНД 02 Іноземна мова (за проф. спрям.) 1,2,
3,4

140 140 0 0 140 0 2 36 2 34 2 36 2 34

Всьоьго за навчальним планом 15 16 1 120 3600 1944 830 524 590 1656 28 ЗО 28 зо 26 ЗО 26 ЗО
Разом (тижневе навантаження) 28 28 26 26
Всього дисциплін, які вивчаю ться за семестр 9 9 9 8
Всього дисциплін, які вивчаю ться за рік 17 15
Всього курсових робіт (проектів) 1
Всього екзаменів, заліків 15 16 8 8 8 8



III. Факультативні дисципліни

Шифр
дисципліни Назва навчальної дисципліни

С
ем

ес
тр

 / 
С

ем
ес

тр
и Навчальних годин

В С Ь О ГО

з них: у тому числі по семестрах:

лекції лаборато
рні

практич
ні

семінар
ські

індивідуал
ьні і 2 3 4

ФНД.01 Фізична культура 1-4 60 60 і б 14 16 14
ФНД.02 Іноземна мова (за проф.спрям) 1-4 140 140 36 34 36 34

IV. Практична підготовка___________________________________________ ________________________________ У. Підсумкова атестація

Шифр
практики

Назва практики (вказати - навчальна/ виробнича, з 
відривом/без відриву від теоретичного навчання) С

ем
ес

т
Р

__
__

__

Тижнів

ОК 25 Навчальна практика 2 3

ОК 26 Виробнича практика 3,4 5

Разом: 8

Шифр Форма і назва підсумкової атестації

ОК 27 Підсумкова атестація

У[. Зведена таблиця
Розподіл по семестрах 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем Разом

Кількість тижнів в семестрі 18 17 18 17 70
Кількість аудиторних годин на семестр 488 488 484 484 1944
Кількість аудиторних годин на тиждень 28,0 28.0 26,0 26.0 108
Кількість кредитів ЕСТ8 зо ЗО ЗО ЗО 120
Кількість екзаменів 5 3 3 4 15
Кількість заліків 3 5 4 4 16
Виробничі практики * * 1
Підсумкова атестація * 1

* Перелік вибіркових дисциплін навчального плану переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

УН. Перелік необхідних лабораторій, кабінетів та майстерень
Кабінети

1. Кабінет української мови і літератури
2. Кабінет історії України і української культури
3. Навчальна мультимедійна аудиторія
4. Кабінет іноземної мови
5. Кабінет інформаційних технологій
6. Спеціалізований комп’ютерний кабінет
7. Кабінет психологіїта педагогіки
8. Кабінет правознавства
9. Кабінет міжнародних відносин і світової політики
10. Дипломатична студія
11. Кабінет матеріальної культури та побуту
12. Кабінет географії та країнознавства
13. Кабінет економіки та менеджменту



1)8. Пояснення до навчального плану
Навчальний план розроблений відповідно до освітньо-професійної програми "Історія" за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, структурований в кредитах ЄКТС. Обсяг одного 
кредиту становить ЗО годин. Навантаження одного навчального року становить 60 кредитів ЄКТС, відповідно у семестрі ЗО кредитів ЄКТС. Загальний обсяг навчального плану складає 120 кредитів ЄКТС 
(3600 годин).
2) Граф)ік освітнього процесу для здобувачів фахової передвищої освіти складений з урахуванням наступного:

- навчальний рік -  12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, практики, екзаменаційних сесій і канікулярних днів;
- тривалість навчального року складає 52 тижні, сумарна тривалість зимових та літніх канікул становить 12 тижнів.
- тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю, екзаменаційних сесій впродовж навчального року — 40 тижнів;
- навчальний рік має 2 семестри (осінній та весняний), теоретичне навчання (18 тижнів у кожному семестрі) впродовж яких завершується екзаменаційними сесіями.

3) Обов’язкова складова навчального плану не перевищує 75% обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану і включає освітні компоненти, практики та інші види навчального навантаження здобувана освіти 
спрямовані на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою. Вибіркова складова навчального плану складає 25% обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану. Вибір 
навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10% загальної кількості кредитів 
ЄКТС.
4) Перелік та обсяг дисциплін навчального плану базується на освітньо-професійній програмі, сформований шляхом визначення програмних компетентностей. Всі навчальні дисципліни і практику 
заплановано в обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС.
5) Кількість дисциплін на навчальний рік не перевищує 16, одиниць семестрового контролю -  не більше 8.
6) Середнє тижневе навантаження здобувана освіти аудиторними заняттями складає ЗО годин
7) Кожна навчальна дисципліна передбачає лекції, семінарські або практичні заняття, самостійну роботу. Обсяг аудиторних занять коливається в межах 33-66%.
8) Форми організації освітнього процесу та контролю з кожної навчальної дисципліни врегульовані Положенням про організацію освітнього процесу у ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» - 
«Фаховий коледж Київського міжнародного університету».
9) Підсумкова атестація проводиться у формі практично-орієнтованого іспиту.

Навчальний план схвалений на підставі освітньо-професійної програми "Історія" 
затвердженої ї ^ ^ д й ^ / ;?протокол від " ЗО  " 04?  2()Х?і).№ ^ ) 
та введено в дію з ' О /  " & 0  2 0 ^ р . (наказ від " ЗО  " 20^ 2  р.

/Зс^С аР^|І[Х).І()(,а  | в|,( " " О  <-Р р. № ^С)навчальний план затверджено (схвалено) 

Директора Коледжу
(підпис) прізвище, ініціали



 

Додаток 2 
Інформація про засоби провадження освітньої діяльності  за спеціальністю 032 «Історія та археологія» 
                                                     

Найменування навчальної 
дисципліни  

Вид засобу провадження 
освітньої діяльності 

Найменування обладнання, устаткування,  
їх кількість 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, її 
площа, кв. метрів (адреса 
приміщення, в якому 
розташовується лабораторія, 
спеціалізований кабінет) 

Історія України Власні матеріальні ресурси 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

 

Українська мова (за проф. 
спрям.) Власні матеріальні ресурси 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу Wi-Fi. Навчальні, 
граматичні, методичні плакати, література 
Комп’ютерні перекладачі, словники. 

Кабінет української мови і 
літератури (50 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Культурологія Власні матеріальні ресурси 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

 



 

Філософія Власні матеріальні ресурси 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 

 

Навчальна мультимедійна 
аудиторія (60 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Іноземна мова (за проф. спрям.) 
Власні матеріальні ресурси 

 

Аудіо система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, ноутбук. Комп’ютерні 
перекладачі Pragma та Google, словники 
MultiTran  та ABBYYLingvo. 

Кабінет іноземної мови 
 (50 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Педагогіка 
Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. Професійно-
орієнтована система «Вибір», Граємо. 
Фантазуємо. Уявляємо. (Державний 
інформаційно–ресурсний центр). Методика 
діагностики працездатності. 

Кабінет психології та педагогіки 
(64,2 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Основи екології та безпека 
життєдіяльності 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт.  
 

Навчальна мультимедійна 
аудиторія (60 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Право 
Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Телевізор – 1 шт., 
комп’ютери – 3 шт., точка доступу. Матеріали 
по Інтерполу, Європолу. Матеріали для 
проведення судової експертизи. Текстовий 
редактор: MicrosoftWord. Програма створення 
комп’ютерних презентацій: Microsoft 
PowerPoint. Системи управління базами даних 
(СУБД «Право»): MicrosoftAccess, 

Кабінет правознавства 
 (60 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 



 
VisualFoxPro, MSSQL.  База даних 
«Законодавство», правова база даних 
Верховної Ради; правова база даних 
«Ліга:Закон».  
Програми розпізнавання тексту: FineReader, 
CunieFort  (введення тексту за допомогою 
сканера). Редактори комп’ютерної графіки – 
векторної CorelDraw  та  растрової 
AdobePhotoShop, програма створення 
анімаційної графіки CorelRave. Програми 
органайзери (персональні інформаційні 
менеджери): MicrosoftOutlook 

Джерелознавство та 
архівознавство 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Джерелознавство та 
архівознавство 
 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 15 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. Програмне 
забезпечення: комп’ютерні перекладачі 
OmegaT, Pragma та Google, словники WordNet 
MultiTran  та ABBYYLingvo. Редактор 
комп’ютерної графіки Adobe Photo Shop. 
Текстовий редактор: Microsoft Word, робота з 
таблицями Microsoft Excel, програма 
створення комп’ютерних презентацій 
Microsoft Power Point. Законодавство: 
нормативно-правова база; система «Ліга: 
Закон».  Exсel Financial Analysis Templates, 
CRM BITRIX 24, One Box. Онлайн доступ до 
ресурсів: http://litopys.org.ua/ , https://www.rada.gov.ua/ 

Спеціалізований комп’ютерний 
кабінет (90 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://litopys.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/


 

Історіографія та історіософія 
Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

 

Історіографія та історіософія Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. 
 Комп’ютери – 12 шт., спеціалізовані меблі. 
Програмне забезпечення. Текстовий редактор: 
Microsoft Word. Програма створення 
комп’ютерних презентацій: Microsoft Power 
Point. Електронні таблиці: Microsoft Exel. 
Онлайн доступ до ресурсів: http://litopys.org.ua/ , 
https://www.rada.gov.ua/ 

Кабінет інформаційних 
технологій (72 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Спеціальні історичні 
дисципліни 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 

Текстовий редактор: MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. 

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики  (55 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Вступ до спеціальності 
Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Комп’ютер – 1шт., 
точка доступу, проектор – 1 шт., екран – 1щт., 
веб-камера – 1 шт., дошка – 1 шт., 
переговорний стіл – 1 шт., стільці, схеми-
плакати видатних дипломатів та 
дипломатичних представництв, міжнародні 
видання, фахові видання, брошури та пам'ятки 
щодо актуальних міжнародних проблем, 
діяльності міжнародних організацій, 
міжнародних програм. 

Дипломатична студія (62 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

http://litopys.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/


 

Етнографія 
Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет матеріальної культури та 
побуту (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Антропологія Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Історія первісного суспільства Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Демографія Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., точка доступу.  
Політичні, фізичні, економічні карти світу; 
карта природних зон світу; карта кліматичних 
поясів та областей світу; карта океанів; карти 
народів та густоти населення світу; 
топографічна карта; карти фізичні, політичні, 
економічні та природних зон Африки, 
Південної Америки, Північної Америки, 
Євразії, Австралії, Європи.  
Карти України - політико-адміністративна, 
фізична, тектонічна, геологічна, корисних 
копалин, економічна, кліматична, карта 
промисловостей України, економічних 
районів тощо. 

Кабінет географії та 
країнознавства (60 кв.м.) 

 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 



 
Навчально-методичні матеріали, глобус – 1 
шт., плакати, наочні матеріали, навчальна 
література.  

Всесвітня історія Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 

Текстовий редактор: MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. 

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики  (55 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Нова та новітня історія країн 
Европи та Америки 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 

Текстовий редактор: MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. 

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики (55 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Нова та новітня історія країн 
Азії та Африки 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 

Текстовий редактор: MicrosoftWord. Програма 
створення комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. 

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики (55 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Релігієзнавство Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу,  колонки – 2 шт. 

Навчальна мультимедійна 
аудиторія (62,5 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Історія міжнародних відносин Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., комп’ютер – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. 
Текстовий редактор: MicrosoftWord. Програма 

Кабінет міжнародних відносин і 
світової політики (55 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 



 
створення комп’ютерних презентацій: 
Microsoft PowerPoint. 

вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Археологія Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Проектор – 1 шт., 
екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., колонки – 2 
шт., точка доступу. Політичні, фізичні карти  
світу і України. Навчально-методичні 
матеріали, глобус – 1 шт., плакати, наочні 
матеріали, навчальна література. 

Кабінет історії України і 
української культури (70 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Економічна історія України та 
зарубіжних країн 

Власні матеріальні ресурси 

 

Мультимедійна система. Екран – 1 шт.,  
проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., точка 
доступу, колонки – 2 шт. Навчальні і  
методичні плакати, нормативна та методична  
література. 

Кабінет  економіки та 
менеджменту (60 кв.м.) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

Латинська мова Власні матеріальні ресурси 

 

Аудіо система, методичний матеріал, 
лінгафонна система ЛКС-102, 
аудіонавушники, нетбук ACER Aspire 1, 
IntelCeleron 1300 Mhz. 
Комп’ютерні перекладачі Promt, Рута-Плай та  
Pragma, словник ABBYYLingvo. 

Кабінет іноземної мови  
(50 кв.м) 
 
м. Київ, Святошинський район, 
вул. Львівська, 49 
(навчальний корпус) 

 


	Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київського міжнародного університету» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» – освітній заклад, який здійснює підготовку фахівців на основі базової загальної середнь...
	Пріоритетними завданнями закладу фахової передвищої освіти є: надання повної профільної загальної середньої освіти; створення сприятливих умов для продовження навчання в Київському міжнародному університеті на основі раніше здобутого ступеня освіти – ...
	Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» забезпечують викладачі з 11 циклових комісій: загальноосвітніх і гуман...
	ласне приміщення загальною площею 15310 кв. м., з яких навчальні приміщення – 14957,00 кв.м. (приміщення для занять студентів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо – 14298,0 кв.м., компютерні лабораторії  – 234 кв.м.), ...
	Для підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 032 “Історія та археологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” виділено 14 навчальних кабінетів загальною площею 885,7 кв. м., із них 13 – з мультимедійним обладнанням  (93,0%).
	Педагогічний колектив Відокремленого структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету», який виконує функції забезпечення організації освітнього процесу,...
	 нерозривності освітньої, науково-дослідної та виховної роботи;
	 забезпечення конкурентоспроможності випускників завдяки високій гарантованій якості;
	 побудови освітньо-професійних програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;
	 забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійної програми з урахуванням професійних стандартів, визначення критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження здобутих фахівцем кваліфікацій;
	 забезпечення незалежного та об’єктивного оцінювання кваліфікації фахівця;
	– наукового та методично обґрунтованого аналізу потреб ринку праці та перспектив розвитку історичних послуг у процесі розроблення академічної політики;
	– сприяння, в т.ч. завдяки ефективній організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації;
	– суголосності освітньо-професійної програми з міжнародними класифікаціями та стандартами освіти;
	– доступності усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Фаховим коледжем Київського міжнародного університету;
	– створення рівних умов для кожного суб’єкта освітнього процесу для повної реалізації його здібностей, таланту та всебічного розвитку;
	– інтеграції освіти і науки.
	– забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості освіти і професійної підготовки;
	– побудова освітніх програм на компетентнісній та практико орієнтованій основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;
	– здійснення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх рівнів із урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження здобутих кваліфікацій;
	– забезпечення незалежного та об’єктивного оцінювання рівня кваліфікації фахівця в галузі історії;
	– науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці та перспектив розвитку сфери історичних послуг у процесі визначення академічної політики;
	– сприяння, в т.ч. завдяки цілеспрямованій організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації;
	– суголосність освітніх програм із міжнародними класифікаціями та стандартами фахової передвищої освіти в галузі історії;
	– доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Коледжем;
	– рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
	– взаємозв’язок із українськими та закордонними освітніми і професійними закладами та установами, які займаються історією і підготовкою відповідних фахівців;
	– інтеграція освітньої та наукової діяльності.
	Навчальний план (Додаток 1) складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» і містить такі освітні компоненти:
	І.Нормативні освітні компоненти:
	1.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності:
	ОК.01 Історія України
	ОК.03 Культурологія
	ОК.05 Іноземна мова (за проф. спрям.)
	ОК.06 Педагогіка
	1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
	ОК.09 Джерелознавство та архівознавство
	ОК.10 Історіографія та історіософія
	ОК.12 Вступ до спеціальності
	ОК.13 Етнографія
	ОК.14 Антропологія
	ОК.15 Історія первісного суспільства
	ОК.20 Релігієзнавство
	ОК.22 Археологія
	ОК.23 Економічна історія України та зарубіжних країн
	ОК.25 Навчальна практика
	ОК.26 Виробнича практика
	ОК.27 Підсумкова атестація
	2. Вибіркові дисципліни
	ВОК.01 Курс за вибором*
	ВОК.02 Курс за вибором*
	ВОК.03 Курс за вибором*
	ВОК.04 Курс за вибором*
	Практична складова підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено відповідні договори / угоди про співпрацю, а саме: Інститут ...
	За навчальним планом передбачено проходження двох видів практик: навчальної та виробничої, які будуть організовані на основі діяльнісного та практико-орієнтованого підходів. Вимоги до практичної складової підготовки студентів визначено у програмах із ...
	Інформація
	Кабінет психології та педагогіки (64,2 кв.м.)


