
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми  

«Середня освіта. Історія» 

рівень вищої освіти - другий (магістерський)  

гарант – Шкода Н.А. 
Частина ОП яка 

оновлюється 

Підстави 

(згідно 

Положення 

про ОП, 

пункт 4.1) 

Пропозиції Розгляд і 

затвердження змін 

(згідно Положення 

про ОП)  

Фактичний 

стан 

Передбачаєтьс

я  

Уточнення 

запланованих 

результатів 

навчання ОП 

---- ---- ---- вноситься до ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня, після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Уточнення 

найменування та 

обсягу (у 

кредитах ЕCTS) 

дисциплін 

(модулів) та 

практик 

обов’язкової  

частини 

навчального 

плану відповідно 

до внесених змін 

у програму 

дисципліни / 

практики 

 

ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми; 

результат 

цілеспрямова

ного 

моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

програми, 

Інноваційні  

технології 

викладання 

історії у 

середній 

школі: 

кредитів 

5,загальна 

кількість годин 

150 г., всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

 

 

Актуальні 

проблеми 

слов'янознавс

тва:   
кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 74 

 

Українська 

історіософія: 

кредитів 4, 

Інноваційні  

технології 

викладання 

історії у 

середній 

школі: 

кредитів 6, 

загальна 

кількість годин 

160 г., всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 120 

 

 

Актуальні 

проблеми 

слов'янознавс

тва:   
кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

 

Українська 

історіософія: 

кредитів 3, 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

Актуальні 

проблеми 

медієвістики: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 44 

 

Методологія 

історичних 

досліджень: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 44 

 

 

Історія  

дослідження 

та охорони 

археологічних 

пам'яток: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 74 

  

Історична 

антропологія: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 60 

 

Актуальні 

проблеми 

медієвістики: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 28,  

практик 26, 

самостійна 96 

 

Методологія 

історичних 

досліджень: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

 

 

Історія  

дослідження 

та охорони 

археологічних 

пам'яток: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

  

Історична 

антропологія: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 



90 г.,  

всього  

лекцій 24,  

практик 24, 

самостійна 42 

 

Виробнича 

практика:  

кредитів 9, 

загальна 

кількість годин 

270 

 

 

90 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 12, 

самостійна 62 

 

Виробнича 

практика:  

кредитів 9, 

загальна 

кількість годин 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов`язкових 

освітніх 

компонентів 

 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Оновлення 

переліку 

дисциплін для 

вільного вибору 

студентами  

ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми; 

результат 

цілеспрямова

ного 

моніторингу 

та аудиту 

Зарубіжна 

архівна 

україністика: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вноситься до 

навчального плану 

та до каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 



освітньої 

програми, 

стейкхолдерів 

Національний 

архівний 

фонд: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

 

– засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміни розподілу 

годин у межах 

дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостій

на робота 

- лекції/семін

ари  

ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми; 

результат 

цілеспрямова

ного 

моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

програми 

Інноваційні  

технології 

викладання 

історії у 

середній 

школі: 

кредитів 

5,загальна 

кількість годин 

150 г., всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

 

Актуальні 

проблеми 

слов'янознавс

тва:   
кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 74 

Українська 

історіософія: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

Актуальні 

проблеми 

Інноваційні  

технології 

викладання 

історії у 

середній 

школі: 

кредитів 6, 

загальна 

кількість годин 

160 г., всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 120 

 

Актуальні 

проблеми 

слов'янознавс

тва:   
кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

Українська 

історіософія: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 60 

 

Актуальні 

проблеми 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



медієвістики: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 44 

 

Методологія 

історичних 

досліджень: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 44 

 

 

Історія  

дослідження 

та охорони 

археологічних 

пам'яток: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 74 

  

Історична 

антропологія: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 24,  

практик 24, 

самостійна 42 

 

Методика 

викладання 

історії у ВНЗ: 

кредитів 4, 

медієвістики: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 28,  

практик 26, 

самостійна 96 

 

Методологія 

історичних 

досліджень: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

 

 

Історія  

дослідження 

та охорони 

археологічних 

пам'яток: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 90 

  

Історична 

антропологія: 

кредитів 3, 

загальна 

кількість годин 

90 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 12, 

самостійна 62 

 

Методика 

викладання 

історії у ВНЗ: 

кредитів 6, 



загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

Історія 

краєзнавчого 

руху в 

Україні: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150 г.,  

всього  

лекцій 32,  

практик 16, 

самостійна 102 

 

Актуальні 

проблеми 

україністики: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150, 

 всього  

лекцій 24,  

практик 12, 

самостійна 114 

 

Актуальні 

проблеми 

історії 

України ХХ 

ст.: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150, 

 всього  

лекцій 24,  

практик 12, 

самостійна 114 

 

Світова 

історіографія 

ХХ ст.: 

кредитів 4, 

загальна 

загальна 

кількість годин 

180 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 120 

 

Історія 

краєзнавчого 

руху в 

Україні: 

кредитів 6, 

загальна 

кількість годин 

180 г.,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 120 

 

Актуальні 

проблеми 

україністики: 

кредитів 6, 

загальна 

кількість годин 

180,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 120 

 

Актуальні 

проблеми 

історії 

України ХХ 

ст.: 

загальна 

кількість годин 

180,  

всього  

лекцій 30,  

практик 30, 

самостійна 120 

 

 

Світова 

історіографія 

ХХ ст.: 

кредитів 4, 

загальна 



кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

Історія 

політичних 

еліт: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150, 

 всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 104 

 

Цивілізаційни

й підхід до 

вивчення 

історії: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150, 

 всього  

лекцій 30,  

практик 16, 

самостійна 104 

 

Розвиток 

історичної 

освіти в 

Україні: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 14, 

самостійна 90 

 

Історія 

заселення 

Північного 

Причорномор’

я: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

120 г.,  

всього  

лекцій 16,  

практик 24, 

самостійна 80 

 

Історія 

політичних 

еліт: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120, 

 всього  

лекцій 16,  

практик 24, 

самостійна 80 

 

Цивілізаційни

й підхід до 

вивчення 

історії: 
кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120, 

 всього  

лекцій 16,  

практик 24, 

самостійна 80 

 

Розвиток 

історичної 

освіти в 

Україні: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120, 

 всього  

лекцій 16,  

практик 24, 

самостійна 80 

 

Історія 

заселення 

Північного 

Причорномор’

я: 

кредитів 4, 

загальна 



кількість годин 

150, 

 всього  

лекцій 32,  

практик 16, 

самостійна 102 

 

Методика 

викладання 

суспільно-

правових 

дисциплін: 

кредитів 5, 

загальна 

кількість годин 

150, 

 всього  

лекцій 32,  

практик 16, 

самостійна 102 

 

кількість годин 

120, 

 всього  

лекцій 16,  

практик 24, 

самостійна 80 

 

Методика 

викладання 

суспільно-

правових 

дисциплін: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

120, 

 всього  

лекцій 16,  

практик 24, 

самостійна 80 

 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/залік 

 

   вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики  

ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми; 

результат 

цілеспрямова

ного 

моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

програми 

Актуальні 

проблеми 

медієвістики: 

семестр 2 

 

Методологія 

історичних 

досліджень: 

семестр 2 

 

Історія 

краєзнавчого 

руху в 

Україні: 

семестр 3 

 

Актуальні 

проблеми 

україністики: 

Актуальні 

проблеми 

медієвістики: 

семестр 2, 3 

 

Методологія 

історичних 

досліджень: 

семестр 1, 2 

 

Історія 

краєзнавчого 

руху в 

Україні: 

семестр 2 

 

Актуальні 

проблеми 

україністики: 

вноситься до 

навчального плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



семестр 3 

 

Актуальні 

проблеми 

історії 

України ХХ 

ст.: семестр 3 

 

 

Світова 

історіографія 

ХХ ст.: 
семестр 2 

 

Історія 

політичних 

еліт: семестр 2 

 

Цивілізаційни

й підхід до 

вивчення 

історії: 

семестр 2 

 

Розвиток 

історичної 

освіти в 

Україні: 

семестр 2 

 

 

 

семестр 2 

 

Актуальні 

проблеми 

історії 

України ХХ 

ст.: семестр 2 

 

 

Світова 

історіографія 

ХХ ст.: 
семестр 3 

 

Історія 

політичних 

еліт: семестр 3 

 

Цивілізаційни

й підхід до 

вивчення 

історії: 

семестр 3 

 

Розвиток 

історичної 

освіти в 

Україні: 

семестр 3 

Зміни у 

програмах 

дисциплін  

(кількість і 

перелік тем, 

послідовність їх 

вивчення, теми 

лабораторних 

занять, форми і 

методи 

контролю тощо) 

–   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факульте

ту і затверджується 

на вченій раді 

інституту/факульте

ту 

Зміни у 

програмах 

практик 

(кількість і 

перелік тем, бази 

практик, форми і 

– –  вноситься до 

програми 

практики, 

затверджується на 

засіданні кафедри, 
передається до 



методи 

контролю тощо) 
навчально-
методичних 
комісій 
інституту/факуль
тету і 

затверджується на 

вченій раді 

інституту/факульте

ту 

Зміни змісту й 

форм контрою 

самостійної 

роботи у межах 

дисципліни/прак

тики 

–   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем 

курсових робіт 

–   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем 

дипломних робіт 

–   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

 


