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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 
навчальні та методичні вимоги у підготовці фахових молодших бакалаврів за 
спеціальністю 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки».  

Освітньо-професійна програма «Історія» заснована на компетентнісному 
підході підготовки фахівців за спеціальністю 032 «Історія та археологія» галузі 
знань 03 «Гуманітарні науки» у сфері фахової передвищої освіти. 

Розроблено проєктною групою циклової комісії із загальноосвітніх та 
гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий 
коледж Київського міжнародного університету» у складі:  

 
Судак Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії, 
викладач циклової комісії із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін, 
голова проектної групи; 
Мохнатюк Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої 
категорії, викладач циклової комісії із загальноосвітніх та гуманітарних 
дисциплін; 
Палієнко Сергій Володимирович, кандидат історичних наук, викладач 
циклової комісії із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін. 
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1. Профіль освітньої програми «Історія»  
зі спеціальності 032 «Історія та археологія» 

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

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва 
закладу освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 
Відокремлений структурний підрозділ Приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» – «Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету» 
Циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних 
дисциплін 

Ступінь фахової 
передвищої освіти 
та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 
бакалавр 
Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з 
історії  

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Історія» у сфері фахової 
передвищої освіти зі спеціальності 032 «Історія та 
археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

Тип диплому та 
обсяг 
програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 240 кредитів 
ЄКТС, термін навчання - 120 кредитів ЄКТС термін 
навчання - 1 рік 10 місяців (на основі профільної 
загальної середньої освіти); 3 роки 10 місяців (на основі 
базової загальної середньої освіти) 

Наявність 
акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень 
програми 

Рівень фахової передвищої освіти: 5 рівень НРК 

Передумови Наявність профільної загальної середньої освіти/ базової 
загальної середньої освіти  

Мови викладання українська 
Термін дії освітньої 
програми 

Термін навчання - 1 рік 10 місяців (на основі профільної 
загальної середньої освіти); 3 роки 10 місяців (на основі 
базової загальної середньої освіти) 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
професійної 
програми 

https://kymu.edu.ua/ 
https://kymu.edu.ua/koledzh-kimu/ 
 

2 – Мета освітньої програми 
Забезпечити професійно-практичну підготовку здобувачів освіти, яка дасть 

їм можливість самостійно виконувати професійні функції відповідно до 
переліку первинних посад за фахом, забезпечить затребуваність і 

https://kymu.edu.ua/
https://kymu.edu.ua/koledzh-kimu/


конкурентноспроможність на ринку праці, можливості самореалізації у 
професійній діяльності та у подальшій освіті та самоосвіті. 
          Освітньо-професійна програма відповідає місії, візії та ключовим 
цінностям Університету, Фахового коледжу КиМУ, яка визначається 
забезпеченням якісно нового змісту освіти, впровадженням освітніх програм, 
що інтегрують світовий досвід, підготовкою фахівців у галузі історії, які 
зможуть стати конкурентоспроможними не лише на вітчизняному, а і на 
міжнародному ринку праці, використанням новітніх форм та методів навчання, 
здатних використовувати теоретичні знання та практичні навички для 
вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді. 
           Метою освітньо-професійної програми є забезпечення здобуття 
студентами необхідних компетентностей за спеціальністю «Історія та 
археологія», підготовка студентів для подальшого навчання за обраною 
спеціальністю. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 
Спеціальність 032 «Історія та археологія» 
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна. 
Орієнтована на особистісно-інтегрованому підході щодо 
формування загальних та фахових компетентностей; 
спрямована на оволодіння знаннями із всесвітньої  
історії. Базується на загальновідомих положеннях та 
методології дослідження та аналізу  історичних процесів 
минулого і сьогодення, розумінні основних етапів 
розвитку людської цивілізації у довготривалій 
перспективі. 
Підготовка охоплює вивчення всесвітньої історії, історії 
первісного суспільства, античності, медієвістики, нової 
та новітньої історії країн Європи, Америки, Азії 
та Африки, історії України, а також засвоєння 
теоретичного і практичного інструментарію археології, 
антропології, етнографії, історіографії, архівознавства, 
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін 
у поєднанні з широким спектром гуманітарних наук 
(філософія, релігієзнавство, етносоціологія, 
етнопсихологія тощо). 
Програма пропонує комплексний підхід до здійснення 
діяльності у галузі  історії і реалізує це через навчання та 
практичну підготовку. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Система знань про історичне минуле України та 
людства, причино-наслідковий зв’язок історичних подій і 
процесів, тенденції історичного поступу та 
закономірності функціонування людського суспільства, 
особливості формування й побутування 



історикокультурної спадщини. 
Освітня програма зосереджена на вивченні сучасної 

методології та новітніх досягнень у галузі історії в 
Україні та світі, оволодінні сучасними теоретико-
методологічними засадами і методами вивчення та 
інтерпретації історичного минулого, виробленні навичок 
професійної (комунікативної, організаційно-методичної, 
інформаційно-пошукової) діяльності для підготовки 
фахових молодших бакалаврів з історії. 

Фахова підготовка орієнтована на вивчення 
історичного минулого людства, країни та її народу для 
розв’язання поточних міжнародних, політичних, 
економічних, суспільних проблем;  основних історичних 
процесів та подій на історичних теренах сучасної України 
та їх взаємозв’язок, європейської та всесвітньої історії. 

Освітня програма формує знання, практичні навички 
та фахові компетентності щодо володіння джерельним та  
історіографічним матеріалом щодо конкретної історичної 
епохи, розуміння відмінностей історіографічних поглядів 
у різні епохи й у різних контекстах, зв’язок їх з 
розвитком філософії та науки загалом. 

Ключові слова: всесвітня історія, зарубіжні країни,    
історичний розвиток, світова цивілізація, держава, 
міжнародні відносини, стародавні часи, середньовіччя, 
нова та новітня історія, міждисциплінарний підхід. 

Особливості програми Особливістю ОПП «Історія» є її міждисциплінарний 
характер, а саме інтеграція знань з всесвітньої історії, 
спеціальних історичних дисциплін, історії міжнародних 
відносин, нової та новітньої історії країн Європи, 
Америки, Азії та Африки, етнографії, демографії,  
джерелознавства та архівознавства, історіографії тощо.  
ОП «Історія» поєднує теоретичну і практичну підготовку 
студентів із застосуванням сучасних освітніх технологій, 
виконання науково-пошукових завдань. 
Об’єкт вивчення та професійної діяльності: минуле 
людства, України та інших країн в усіх його проявах. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні 
проблеми, що характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов, у сфері історії. 
Теоретичний зміст предметної області: становить 
система наукових теорій, концепцій, принципів, 
категорій, методів і понять, які використовуються в 
процесі вивчення минулого різних суспільств та їх 
сегментів, явищ, персоналій, сукупності матеріальних, 
побутових, духовних, соціальних аспектів в конкретному 



просторовому та часовому періоді. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні історичні методи аналізу подій, структур, 
процесів, культур та персоналій, методи і методики 
дослідження історичних джерел та археологічних 
культур, інформаційно-комунікаційні технології. 
Інструменти та обладнання: програмне забезпечення, 
мультимедійні засоби; системи електронних бібліотек та 
архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні 
системи; системи опрацювання текстової та графічної 
інформації. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Фахівець підготовлений виконувати такі професійні 
роботи (згідно з чинною редакцією Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 
003:2010):  
Посади згідно класифікатора професій України: 

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, 
організації) 

3436.1 Референт 
3439 Аташе 
3439 Віце-консул  
3439 Консульський агент 

         3439  Секретар дипломатичного агентства 
         3439 Секретар ради (науково-технічної, наукової, 
художньо-технічної)  
         3439 Організатор громадських заходів 
         3414 – Екскурсовод  
         3414 – Організатор подорожей (екскурсій)  
         3491 – Лаборант наукового підрозділу (інші сфери 
(галузі) наукових досліджень)  

Подальше 
навчання 

Випускники мають право продовжувати освіту за 
ступенем вищої освіти бакалавр на основі раніше 
здобутого ступеню освіти 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, 
індивідуальні заняття, практичні заняття, тренінги, що 
розвивають лідерські навички та уміння працювати в 
команді, консультацій із викладачами, самостійна робота 
на основі підручників, посібників, конспектів та 
методичних порад, проходження практики. 
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтоване навчання. 

Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, 
самоконтроль. 



Форми контролю: заліки, диференційовані заліки, усні та 
письмові іспити, захист курсових робіт, підсумкова 
атестація у формі комплексного кваліфікаційного іспиту 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми історії та археології у процесі 
професійної діяльності або навчання, що передбачає 
застосування теорій і методів гуманітарних та соціальних 
наук та характеризується комплексністю і 
невизначеністю умов. 
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗК 01 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. 

ЗК 02 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.  

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗК04 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  
ЗК 05 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 06 Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних 

джерел.   
ЗК 07 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 08 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
ЗК09 Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 10 Здатність працювати в команді. 

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СК 01 Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, 

явищами і процесами в минулому та сучасності. 
СК 02 
 

Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах 
різних періодів та в різних контекстах.  

СК 03 
 

Усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння 
можливості використання історії для досягнення 
політичних цілей, в тому числі наслідків зловживання 
історією. 

СК 04 
 

Здатність використовувати у професійній діяльності 
наукові праці та інформаційно-довідкові видання 



(бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, 
архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові 
системи. 

СК 05 
 

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

СК 06 
 

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

СК 07 
 

Здатність використовувати фахові знання та професійні 
навички для виявлення, охорони та популяризації 
історико-культурної спадщини. 

СК 08 
 

Здатність використовувати у фаховій діяльності знання 
гуманітарних та соціальних наук, вміння аналізувати та 
оцінювати політичні, економічні, культурні, екологічні й 
соціальні події та явища.  

СК 09 
 

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

СК 10 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією.  
СК 11 
 

Здатність здійснювати та організовувати археологічну 
діяльність.  

СК 12 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. 

СК 13 Вміння аналізувати та оцінювати, на основі історичних 
знань, сучасні тенденції розвитку зарубіжних країн та 
України, їхній регіональний і глобальний вплив. 

СК 14 Вміння аналізувати та оцінювати особливості розвитку 
зарубіжних країн у стародавні часи та за доби 
середньовіччя, їх вплив на подальшу еволюцію світової 
цивілізації. 

7 – ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 
ПРН 01 
 

Знати найважливіші факти історичного минулого 
українського народу і історії людства загалом, а також 
мати більш глибокі знання про певний історичний період 



або проблему.  
ПРН 02 
 

Розуміти контекст і причини відповідних історичних 
подій та використовувати ці знання у професійній 
діяльності.  

ПРН 03 Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та 
світової історії, принципи і методи історичного пізнання, 
основні типи і види історичних джерел. 

ПРН 04 Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної 
науки, професійно оперувати науковими термінами, 
прийнятими у фаховому середовищі.   

ПРН 05 Вміти працювати з письмовими, речовими, 
етнографічними, усними, архівними та іншими 
історичними джерелами. 

ПРН 06 Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на 
сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії 
України у контексті європейської та світової історії.  

ПРН 07 Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, 
поглядах на минуле представників різних епох та у 
різних контекстах. 

ПРН 08 Брати участь у плануванні та виконанні наукових 
досліджень у сфері історії, презентувати результати 
досліджень, аргументувати висновки.  

ПРН 09 Мати навички організації практичного вирішення питань 
історичної пам’яті та охорони матеріальної й 
нематеріальної культурної спадщини України. 

ПРН 10 Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації 
історії та археології, а також здійсненні різних видів 
педагогічної діяльності.  

ПРН 11 Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного 
контексту та/або історичних передумов.  

ПРН 12 Здійснювати комунікацію з професійних питань з 
представниками наукових, громадських, релігійних і 
національно-культурних організацій і спільнот. 

ПРН 13 Розуміти загальні та специфічні риси історичного 
розвитку різних регіонів України, Європи та світу, 
фактори, що зумовлюють різноманіття культур та 
національних спільнот, ефективно співпрацювати з 
носіями різних історичних та культурних цінностей.  

ПРН 14 Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід 
професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших 
наук для вирішення актуальних проблем історії та 
археології. 

ПРН 15 Знати найважливіші факти історичного минулого 
людства загалом, а також мати більш глибокі знання про 
історію народів Європи, Америки, Азії, Африки, Сходу  
тощо, їхні історичні зв’язки з минулим українського 



народу. 
ПРН 16 Визначати особливості розвитку народів і держав 

зарубіжних країн у різних сферах (державного устрою, 
політичній, соціальній, економічній, культурній) у 
стародавні часи, добу середньовіччя, Новий і Новітній 
час. 

ПРН 17 Аналізувати політичні, економічні, суспільні і культурні 
події, процеси, явища в зарубіжних країнах в контексті 
глобальної історії, порівнювати їх з розвитком країн 
інших макрорегіонів світу  в Новий і Новітній час. 

ПРН 18 Аналізувати особливості еволюції народів і етносів 
зарубіжних країн як націо- та етнокультурних спільнот 
від стародавньої доби до сучасності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Відповідність ліцензійним вимогам:  
- наявність у Відокремленому структурному підрозділі 

Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет» – «Фаховий коледж 
Київського міжнародного університету» циклової комісії  
із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін, 
відповідальної за підготовку здобувачів фахової 
передвищої освіти робочої групи (проектної групи) з 
педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів у сфері фахової 
передвищої освіти за певною спеціальністю, у складі не 
менше трьох педагогічних працівників, які працюють у 
закладі освіти за основним місцем роботи, мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності та вищу 
педагогічну категорію; 

- відповідність спеціальності педагогічного 
працівника дисципліні визначається згідно з 
документами про вищу освіту або про науковий ступінь, 
або досвідом практичної роботи за відповідною 
спеціальністю не менше п’яти років, або підвищенням 
кваліфікації; 
− наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 

педагогічними працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів; належним 
чином обладнані спеціалізовані кабінети, навчальні 
мультимедійні аудиторії. Для професійної підготовки 
фахівців використовується матеріально-технічна база, 
обладнана спеціалізованими кабінетами: 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 та ін. 

 Площа навчальних приміщень для проведення 
освітнього процесу становить не менше ніж 2,4 кв. метра 
на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 
трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. метрів для 
закладу освіти.  

Закладом освіти забезпечено доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
що необхідні для виконання освітніх програм. При цьому 
наявна комп’ютерна техніка із строком експлуатації не 
більше восьми років. 

Забезпеченість навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням становить не менше 10 
відсотків. 

Здобувачі освіти, які цього потребують, забезпечені 
гуртожитком. 

Соціально-побутова інфраструктура передбачає 
наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали, 
медичного пункту, пунктів харчування, актової зали, 
спортивної зали, спортивного майданчику. В 
Університеті належним чином обладнані пресцентр, 
редакторська студія. Виконання програм навчальних 
дисциплін у повному обсязі забезпечується матеріально-
технічним оснащенням кабінетів та аудиторій. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 
«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 
стандартами фахової передвищої освіти (державними, 
галузевими та вузівськими), іншими нормативними 
актами Міністерства освіти і науки України та закладу 
освіти. Інформаційне забезпечення здійснюється 
навчальними книгами (підручниками, навчальними 
посібниками тощо) та електронними ресурсами. 
Методичне забезпечення реалізується обов’язковим 
супроводженням навчальної діяльності студентів 



певними методичними матеріалами. 
Інформаційне забезпечення передбачає наявність: 
фахових періодичних видань відповідного або 
спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 
числі в електронному вигляді) - не менше двох різних 
найменувань для спеціальності; 
офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня 
діяльність, зразки документів про освіту, умови для 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до приміщень, навчальні структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна інформація). 
Навчально-методичне забезпечення передбачає 
наявність: 
затвердженої в установленому порядку освітньо-
професійної програми, навчальних планів, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів освіти; 
робочих програм з усіх навчальних дисциплін 
навчальних планів, які включають: програму навчальної 
дисципліни, заплановані результати навчання, порядок 
оцінювання результатів навчання, рекомендовану 
літературу, інформаційні ресурси в Інтернеті; 
програм з усіх видів практичної підготовки до освітньої 
програми; методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість навчатися в іншому закладі освіти на 
території України або поза її межами без відрахування з 
основного місця навчання, зі збереженням стипендії та 
перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість навчання у закладі освіти, відмінному від 
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, 
з метою здобуття кредитів Європейської кредитної 
трансферно- накопичувальної системи та/або відповідних 
компетентностей, результатів навчання (без здобуття 
кредитів Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи), що будуть визнані у закладі 
освіти постійного місця навчання вітчизняного чи 
іноземного учасника освітнього процесу. При цьому 
загальний період навчання для таких учасників за 
програмами кредитної мобільності залишається 
незмінним. 

 
 
 



2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код н/д 
Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 
практика) 

К-ть 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
І. Підготовка за ОП 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
1.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ОК.01 Історія України 3 Іспит  
ОК.02 Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит 
ОК.03 Культурологія 3 Залік  
ОК.04 Філософія 3 Іспит 
ОК.05 Іноземна мова (за проф. спрям.) 12 Іспит/ Залік 
ОК.06 Педагогіка 3 Іспит 
ОК.07 Основи екології та безпека життєдіяльності  3 Залік  
ОК.08 Право 3 Іспит 

Всього: 33  
1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ОК.09 Джерелознавство та архівознавство 4 Іспит  
ОК.10 Історіографія та історіософія 3 Іспит 
ОК.11 Спеціальні історичні дисципліни 4 Іспит  
ОК.12 Вступ до спеціальності 3 Залік  
ОК.13 Етнографія 3 Іспит 
ОК.14 Антропологія 3 Залік  
ОК.15 Історія первісного суспільства 5 Іспит 
ОК.16 Демографія 3 Залік 
ОК.17 Всесвітня  історія 9 Іспит 
ОК.18 Нова та новітня історія країн Европи та Америки   5 Іспит 
ОК.19 Нова та новітня історія країн Азії  та Африки 3 Залік  
ОК.20 Релігієзнавство 3 Залік 
ОК.21 Історія міжнародних відносин 4 Іспит  
ОК.22 Археологія 4 Іспит  
ОК.23 Економічна історія України та зарубіжних країн 3 Залік  
ОК.24 Латинська мова 3 Залік 

Всього: 62  
Разом за цикл: 95  

Практична підготовка 
ОК.25 Навчальна практика  5 Залік 
ОК.26 Виробнича практика 7 Залік 

Всього: 12  
Разом за цикл: 12  

2. ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
Курс за вибором* 12 Залік  
Всього: 12  
Разом за цикл: 12  
Підсумкова атестація 1  
Загальний обсяг компонент освітньо-професійної 
програми 

120  

 
*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в 
робочих навчальних планах. 



 
3. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Історія» за 
спеціальністю 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 
здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. 

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання результатів навчання, 
визначених освітньо-професійною програмою. 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості  
фахової передвищої освіти 

У Коледжі КиМУ функціонує  система забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система 
забезпечення якості освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і 
заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 
забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної 
системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його 
стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих 
сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-
професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 
фахової передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), 
декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке 
визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають 
бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 
перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 
встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 
передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 
передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 
послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої 
освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої 
освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання 
результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 
оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 
педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і 
прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 
персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 
діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 
здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною 
програмою; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12




Додаток 1

1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр

Історія України Всесвітня  історія Всесвітня  історія

Українська мова (за проф. спрям.)

Культурологія Релігієзнавство Етнографія

Філософія Право

Іноземна мова (за проф. спрям.) Іноземна мова (за проф. спрям.) Іноземна мова (за проф. спрям.) Іноземна мова (за проф. спрям.)
Педагогіка

Основи екології та безпека 
життєдіяльності 

Джерелознавство та архівознавство Історіографія та історіософія

Вступ до спеціальності Спеціальні історичні дисципліни Демографія
Історія первісного суспільства Антропологія Археологія

Нова та новітня історія країн 
Европи та Америки  

Нова та новітня історія країн Азії  
та Африки

Економічна історія України та 
зарубіжних країн Історія міжнародних відносин

Латинська мова
Навчальна практика Виробнича практика
Курси за вибором Курси за вибором Курси за вибором

Курси за вибором
Підсумкова атестація

1-й курс 2-й курс
Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми "Історія"



Таблиця 1  Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньо-професійної програми Додаток 2
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СК9 * * * * * *
СК10 * * * * * * *
СК11 * * *
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  Матриця відповідності програмних результатів навчання освітнім компонентами освітньо-професійної програми Додаток 2
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