
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Історія та археологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 032 Історія та археологія 

галузі знань 03 Гуманітарні науки

Представлена освітньо-професійна програма вищої освіти, що реалізується 

за спеціальністю 032 Історія та археологія, рівень магістр, включає комплекс 

документів, розроблений у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти 

«Кам’янець-Подільський державний інститут» із врахуванням потреб ринку 

праці та відповідних вимог. Освітньо-професійна програма налічує 90 кредитів та 

включає усі види аудиторної і самостійної роботи студентів, практики та часу, що 

відведено на контроль якості засвоєння студентами освітньо-професійної 

програми.
Запропонована ОІП1 відповідає освітньо-професійному стандарту 

спеціальності 032 Історія та археологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 

31.05.2021 р., містить мету, очікувані результати навчання, зміст, умови і 

технологію реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки магістра за 

спеціальністю і включає в себе: загальну інформацію, мету і характеристику 

освітньої програми, придатність випускників до працевлаштування чи 

подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні компетентності, 

результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічна 

мобільність, перелік компонентів ОГШ та їх логічна послідовність, 

структурно-логічна схема освітньої програми, форма атестації здобувачів вищої 

освіти, матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми, матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами освітньої програми. Структура ОПП включає 

обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки, вибіркові 

компоненти (загальним обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС, що відповідає 

п.15 4.2 ст.62 Закону України «Про вищу освіту»).

Важливо, що рецензована ОНИ охоплює сучасні вимоги і критерії, які 

висуваються до навчання за магістерськими програмами, а саме придатність до 

працевлаштування та академічна мобільність. Тому з метою підвищення



Загалом освітньо-професійна програма «Історія та археологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія, 

галузі знань 03 Гуманітарні науки, відповідає сучасним вимогам, містить 

комплексний і цільовий підхід до підготовки кваліфікованого магістра, який 

володіє фаховими навиками і компетентностями, необхідними для подальшої 

професійної діяльності за обраною спеціальністю, та рекомендується для 

реалізації у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти 

«Кам’янець-Подільський державний інститут».
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