
Магістерська програма: «Історія та археологія» 

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

 
Кваліфікація, що присвоюється: 

Магістр історії, історик, викладач 
 
Рівень кваліфікації: 

Магістр 
 

Спеціальні вимоги до зарахування: 

Загальні вимоги до зарахування для ЧНУ імені Петра Могили. Зарахування бакалаврів 
студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних 

випробувань. 
 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання: 

На основі рівня вищої освіти бакалавр. 
 

Вимоги і положення до кваліфікації: 
1. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду та професійної етики. 
2. Мати ґрунтовні знання з української та всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін. 

3. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 
результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних 
занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування 
наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності 

4. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення 
результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно 

до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 
іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 

 

Профіль програми: 

Термін навчання – 1 рік, 6 місяців. Викладання ґрунтується на авторських програмах. 

Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. Студент 
отримує поглиблені фахові знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі. 
 

Ключові результати навчання: 

Об’єктом діяльності магістра-історика є пізнання історичних процесів і явищ в їх 

соціокультурних, політичних, економічних вимірах та їх відображення в історичних 
джерелах. Магістр історії підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи та 
викладацької роботи. 

 

Фахова компетентність магістра історії передбачає: 

1. Розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій історичної науки як 
складової частини наукової думки і духовної культури суспільства. 

2. Докладне знання історії України. 

3. Знання головних напрямів еволюції європейської історії та культури. 



4. Володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, 
системним підходами до наукового аналізу. 

5. Розгляд суспільних явищ у розвитку і в конкретно-історичних умовах. 

6. Оцінку подій та діяльності людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських 
цінностей, критичну оцінку історичних фактів на підставі альтернативних поглядів на 

проблеми. 
7. З’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях минулого, аналіз і 

узагальнення історичного матеріалу в певній системі, порівняння історичних фактів на 

основі здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду. 
 

Загальні уміння та навички: 

1. Навички самостійної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності. 
2. Уміння визначати зміст, місце й значення проблеми в історичному пізнанні. 

3. Уміння формулювати цілі й завдання дослідження, дослідницькі гіпотези. 
4. Формування плану самостійної дослідницької діяльності. 

5. Навички ведення бібліографічної роботи. 
6. Уміння обирати необхідні методи дослідження. 
7. Уміння теоретично осмислювати емпіричний матеріал. 

8. Уміння обробляти отримані результати. 
9. Володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики. 

10. Уміння презентувати підсумки виконаної роботи. 
11. Навички міжособистісної та ділової комунікації. 
12. Уміння діяти в межах етики професійних взаємин. 

 

Доступ до подальшого навчання: 

Магістр історії може продовжити навчання в ЧНУ імені Петра Могили за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти – доктор філософії. 
 

Навчальна та виробнича практика: 

Практична підготовка включає асистентську практику, переддипломну практику, 

факультатив-практикум по написанню наукових статей та підготовки доповідей. 
 
Перспективи працевлаштування: 

Магістр історії може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають 
Державному  класифікатору  професій ДК003-95: історик, археограф, архіваріус, зберігач 

музею, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач середніх навчальних 
закладів, учитель спеціалізованих навчальних закладів. 
 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки: 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань ЧНУ імені Петра Могили». 

 
Вимоги до випуску: 

Державна атестація провадиться у формі захисту дипломної роботи на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра. Державну атестацію випускників здійснює Державна 
екзаменаційна комісія. До захисту дипломна робота подається з відгуками наукового 

керівника та зовнішнього рецензента. Умовою допуску студента до захисту є виконання ним 
навчального плану в повному обсязі (90 кредитів). 
 

 



Форма навчання: 

Денна, заочна. 
 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності: 

Філософія історії 

Теорія управління 

Соціальна антропологія 
Актуальні проблеми історії зарубіжних країн 

Актуальні проблеми етнології 
Актуальні проблеми історії України 

Історична хронологія 
Спецкурс з археології 
Цивільний захист 

Педагогіка вищої школи 
Педагогічна майстерність 

Інтелектуальна власність 
Спецкурс з джерелознавства, історіографії та методики 
Інтелектуальна історія Європи 

Історія державних установ 
Спецкурс з історії 

Спецкурс з етнології 
Ділова іноземна мова 
Основи державного управління і місцевого самоврядування 

Спецкурс на іноземній мові 
 

 

 


