
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми  

«Історія» 

Першого (бакалврського) рівня вищої освіти 

Гарант – Гудзь В.В. 

 
Частина ОП яка 

оновлюється 

Підстави 

(згідно 

Положення про 

ОП, пункт 4.1) 

Пропозиції Розгляд і 

затвердження 

змін (згідно 

Положення про 

ОП)  

Фактичний 

стан 

Передбачається  

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 

 

Результат 

цілеспрямовано

го моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

Програми; 

Ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми 
 

 

Історія 

середніх віків 

з курсовою 

роботою: 

Кредитів 9,  

Загальна 

кількість годин 

270, всього 

128, лекцій 64, 

практик 64, 

самостійна 

112. 

Модуль 1. 

Історія 

середніх віків: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

240, всього 

128, лекцій 64, 

практики 64, 

самостійна 

робота 112. 

Модуль 2. 

Курсова 

робота, 

кредитів 1, 

загальна 

кількість 30. 

Історія середніх 

віків: кредитів 9, 

загальна кількість 

годин 270, всього 

132, лекцій 66, 

практик 66, 

самостійна робота 

138.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 



Новітня 

історія 

західної 

Європи та 

Америки з 

курсовою 

роботою 
кредитів 8. 

Модуль 1. 

Новітня історія 

країн Європи 

та Америки 

кредитів 7, 

загальний 

обсяг 210, 

всього 86, 

лекцій 44, 

практичних 42, 

самостійна 

робота 124. 

Модуль 2. 

Курсова 

робота кредит 

1, всього 30. 

Історія Азії та 

Африки у 

середні віки 

кредити 3, 

загальна 

кількість 90, 

всього 30, 

лекцій 14, 

практичних 16, 

самостійна 

робота 60.  

 

 

Нова та 

новітня 

історія країн 

Азії та 

Африки: 

кількість 

кредитів 5, 

загальний 

обсяг 150, 

всього 86, 

лекцій 42, 

практичних 44, 

самостійна 

робота 64.  

 

 

 

Новітня історія 

західної Європи 

та Америки 
кредитів 7, 

загальний обсяг 

210, всього 108, 

лекцій 54, практик 

54, самостійна 

робота 102.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія Азії та  

Африки кредитів 

9, загальна 

кількість 270, 

всього 108, лекцій 

56, практичних 52, 

самостійна робота 

162. Модуль 1. 

Історія Азії та 

Африки у середні 

віки кредитів 2.5, 

загальна кількість 

75, всього 30, 

лекцій 16, 

практичних 14, 

всього 45. Модуль 

2. Нова історія 

країн Азія та 

Африки кредитів 

2.5, загальна 

кількість 75, 

всього 30, лекцій 

16, практичних 14, 

всього 45. Модуль 

3. Новітня історія 

країн Азії та 

Африки кредити 

4, загальна 

кількість 120, 

всього 56, лекції 



 

 

 

 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни. 
Семестр 1 

кредити 4, 

загальний 

обсяг 120, 

всього 44, 

лекцій 14, 

практичних 30, 

самостійна 

робота 76. 

Музеєзнавств

о з музейною 

практикою. 
Семестр 4 

кредитів 6, 

загальний 

обсяг 180, 

всього 108, 

лекцій 34, 

практик 74, 

самостійна 

робота 72. 

Модуль 1. 

Музеєзнавств

о кредити 4, 

загальний 

обсяг 120, 

всього 68, 

лекцій 34, 

практичних 34, 

самостійна 

робота 52. 

Модуль 2. 

Музейна 

практика 
кредитів 2, 

загальний 

обсяг 60, 

всього 40, 

практичних 40, 

самостійна 

робота 20. 

Виробнича 

практика в 

закладах 

оздоровлення 

та 

відпочинку. 

28, практики 28, 

самостійна робота 

64.  

 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни. 
Семестр 2 кредити 

3, загальна 

кількість 90, 

всього 48, лекцій 

32, практичних 16, 

самостійна робота 

42.  

 

 

Музеєзнавство з 

музейної 

практики. 
Семестр 6 

кредитів 6, 

загальна обсяг 

180, всього 94, 

лекцій 36, практик 

58, самостійна 

робота 86. Модуль 

1. Музеєзнавство 

кредитів 4, 

загальний обсяг 

120, всього 54, 

лекцій 36, практик 

18, самостійна 

робота 66. Модуль 

2. Музейна 

практика кредити 

2, загальний обсяг 

60, всього 40, 

практично 40, 

самостійна робота 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



Семестр 7 

кредитів 3, 

загальний 

обсяг 90, 

самостійна 

робота 90. 

Давня та 

середньовічна 

історія 

України. 
Семестр 2,3 

кредитів 9, 

загальний  

обсяг 270, 

всього 128, 

лекцій 64, 

практик 64, 

самостійна 

робота 142.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давня та 

середньовічна 

історія України. 

Семестр 2,3,4 

кредитів 10, 

загальний обсяг 

300, всього 150, 

лекцій 62, практик 

48, самостійна 

робота  150. 

 

 

Курсова робота 

3, 8 семестр по 3 

кредити, загальна 

кількість годин 

90/90 

Перерозподіл 

дисциплін, 

практик з циклу 

вибіркових до 

циклу 

обов`язкових 

освітніх 

компонентів 

Ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми 

 

Теорія та 

методика 

археологічних 

досліджень 
кредитів 5, 

загальний 

обсяг 150, 

всього 68, 

лекцій 34, 

практичних 34, 

самостійна 

робота 82.  

Міжнародні 

відносини в 

середньовічні

й Європі 

кредитів 4, 

загальний 

обсяг 120, 

всього 60, 

лекцій 30, 

практичних 30, 

самостійна 

робота 60.  

 

Теорія та 

методика 

археологічних 

досліджень  
кредитів 3, 

загальний  обсяг 

90, всього 30, 

лекцій 16, практик 

14, самостійна 

робота 60.  

 

 

Міжнародні 

відносини в 

середньовічній 

Європі 

кредитів 3, 

загальний  обсяг 

90, всього 30, 

лекцій 16, практик 

14, самостійна 

робота 60.  

 

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 

Історія 

Латинської 

Америки 

Семестр 5, 

загальний 

Логіка. Семестр 3, 

кредитів 5, 

загальний обсяг 

150, всього 60, 

лекцій 30, 

вноситься до 

навчального 

плану та до 

каталогу 

вибіркових 



програми; 

результат 

цілеспрямовано

го моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

програми, 

стейкхолдерів 

обсяг 150, 

всього 60, 

лекцій 30, 

практик 30, 

самостійна 

робота 90. 

Версальсько-

Вашингстонсь

ка система 

Семестр 5, 

загальний 

обсяг 150, 

всього 56, 

лекцій 28, 

практик 28, 

самостійна 

робота 94. 

практики 30, 

самостійна робота 

90. 

Хронологія. 
Семестр 4, 

кредитів 5, 

загальний обсяг 

150, всього 72, 

лекцій 36, 

практики 36, 

самостійна робота 

78. 

 

Історія 

української 

культури 
Семестр 4, 

кредитів 5, 

загальний обсяг 

150, всього 50, 

лекцій 26, 

практики 24, 

самостійна робота 

100. 

 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

Зміни розподілу 

годин у межах 

дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостійна 

робота 

- лекції/семінар

и  

Результат 

цілеспрямовано

го моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

Програми; 

Ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми 
 

 

Історія 

середніх віків 

з курсовою 

роботою 

Модуль 1. 

Історія 

середніх віків: 

кредитів 4, 

загальна 

кількість годин 

240, всього 

128, лекцій 64, 

практики 64, 

самостійна 

робота 112. 

Модуль 2. 

Курсова 

робота, 

кредитів 1, 

загальна 

кількість 30. 

Новітня 

історія 

західної 

Європи та 

Америки з 

курсовою 

роботою 
кредитів 6. 

Історія середніх 

віків: кредитів 9, 

загальна кількість 

годин 270, всього 

132, лекцій 66, 

практик 66, 

самостійна робота 

146.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новітня історія 

західної Європи 

та Америки 
кредитів 7, 

загальний обсяг 

210, всього 108, 

лекцій 54, практик 

54, самостійна 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 



Модуль 1. 

Новітня історія 

країн Європи 

та Америки 

кредитів 5, 

загальний 

обсяг 150, 

всього 72, 

лекцій 28, 

практичних 44, 

самостійна 

робота 88. 

Модуль 2. 

Курсова 

робота кредит 

1, всього 30. 

Історія Азії та 

Африки у 

середні віки 

кредити 3, 

загальна 

кількість 90, 

всього 30, 

лекцій 14, 

практичних 16, 

самостійна 

робота 60. 

Нова та 

новітня 

історія країн 

Азії та 

Африки: 

кількість 

кредитів 5, 

загальний 

обсяг 150, 

всього 86, 

лекцій 42, 

практичних 44, 

самостійна 

робота 64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни. 
Семестр 1 

кредити 4, 

робота 102.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія Азії та  

Африки кредитів 

8, загальна 

кількість 240, 

всього 108, лекцій 

56, практичних 52, 

самостійна робота 

132. Модуль 1. 

Історія Азії та 

Африки у середні 

віки кредитів 2.5, 

загальна кількість 

75, всього 30, 

лекцій 16, 

практичних 14, 

всього 45. Модуль 

2. Нова історія 

країн Азія та 

Африки кредитів 

2.5, загальна 

кількість 75, 

всього 30, лекцій 

16, практичних 14, 

всього 45. Модуль 

3. Новітня історія 

країн Азії та 

Африки кредити 

3, загальна 

кількість 90, 

всього 48, лекції 

24, практики 24, 

самостійна робота 

42.  

Спеціальні 

історичні 

дисципліни. 
Семестр 2 кредити 

3, загальна 



загальний 

обсяг 120, 

всього 44, 

лекцій 14, 

практичних 30, 

самостійна 

робота 76.  

Музеєзнавств

о з музейною 

практикою. 
Семестр 4 

кредитів 6, 

загальний 

обсяг 120, 

всього 74, 

лекцій 16, 

практик 58, 

самостійна 

робота 46. 

Модуль 1. 

Музеєзнавств

о кредити 2, 

загальний 

обсяг 60, 

всього 34, 

лекцій 16, 

практичних 18, 

самостійна 

робота 26. 

Модуль 2. 

Музейна 

практика 
кредитів 2, 

загальний 

обсяг 60, 

всього 40, 

практичних 40, 

самостійна 

робота 20. 

Давня та 

середньовічна 

історія 

України. 
Семестр 2,3 

кредитів 9, 

загальний  

обсяг 240, 

всього 114, 

лекцій 64, 

практик 50, 

самостійна 

робота 126. 

кількість 90, 

всього 48, лекцій 

32, практичних 16, 

самостійна робота 

42.  

 

 

Музеєзнавство з 

музейною 

практикою. 
Семестр 6 

кредитів 6, 

загальна обсяг 

180, всього 94, 

лекцій 36, практик 

58, самостійна 

робота 86.  

Модуль 1.  

Музеєзнавство 

кредитів 4, 

загальний обсяг 

120, всього 54, 

лекцій 36, практик 

18, самостійна 

робота 66. Модуль 

2. Музейна 

практика кредити 

2, загальний обсяг 

60, всього 40, 

практично 40, 

самостійна робота 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

Давня та 

середньовічна 

історія України. 

Семестр 2,3,4 

кредитів 10, 

загальний обсяг 

300, всього 150, 

лекцій 62, практик 

48, самостійна 

робота  150. 

 

Зміна форми 

контролю: 

   вноситься до 

навчального 



- Екзамен/залік 

 

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  

Результат 

цілеспрямовано

го моніторингу 

та аудиту 

освітньої 

Програми; 

Ініціатива 

гаранта та 

групи 

розробників 

освітньої 

програми 
 

 

Давня та 

середньовічна 

історія 

України 
семестр 2,3. 

Музеєзнавств

о з музейною 

практикою. 
Семестр 4 

Історія Азії та 

Африки  

5 семестр 

Давня та 

середньовічна 

історія України 

семестр 2,3,4 

 

Музеєзнавство з 

музейної 

практики. 
Семестр 6 

Історія Азії та 

Африки  

 7 семестр 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету 

до 31травня 

після 

позитивного 

рішення на 

засіданні 

кафедри та ін. 

структур згідно 

Положення про 

ОП 

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/факу

льтету і 

затверджується 

на вченій раді 

інституту/факу

льтету 

Зміни у програмах 

практик (кількість 

і перелік тем, бази 

практик, форми і 

методи контролю 

тощо) 

   вноситься до 

програми 

практики, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 



інституту/факу

льтету і 

затверджується 

на вченій раді 

інституту/факу

льтету 

Зміни змісту й 

форм контрою 

самостійної 

роботи у межах 

дисципліни/практи

ки 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри 

Зміни тем 

курсових робіт 

  Давня та 

середньовічна 

історія України. 

Курсова робота 

3 семестр. 

Рекомендовані 

теми: 

«Старожитності 

Мелітополя ХІХ – 

початку ХХ ст.»; 

«Історія родини 

Д.І.Донцова» 

вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри 

Зміни тем 

дипломних робіт 

   вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується 

на засіданні 

кафедри 

 

 


