
Історія і сучасність 

 

             Відділення післядипломної освіти (друга вища освіта та підвищення 

кваліфікації кадрів) Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка розпочало свою діяльність як 

госпрозрахунковий факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів сфери зовнішніх зносин з перших років незалежності України, коли 

країна гостро потребувала висококваліфікованих фахівців для сфери зовнішніх 

зносин.  

 Відповідно з жовтня 1992 року на замовлення Міністерства закордонних 

справ, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної митної 

служби та інших зацікавлених міністерств та відомств України Інститут 

організував різнотермінове навчання (від одного до шести місяців) з метою 

підвищення кваліфікації практичних працівників зовнішньополітичних, 

зовнішньоекономічних та міжнародних відділів спеціальних служб держави. 

 З 1995 року Інститут перейшов до якісно нової форми організації 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери зовнішніх зносин. 

Акцент був зроблений на ґрунтовну підготовку практичних працівників 

різноманітних державних структур зі здобуттям другої вищої освіти без відриву 

від основної роботи. Вищезгаданий факультет було реорганізовано у відділення 

післядипломної освіти з заочною формою навчання.  

 У 1997 році були затверджені нові правила прийому, розроблені нові 

навчальні плани, зорієнтовані на підготовку спеціалістів та магістрів для 

фізичних і юридичних осіб, термін навчання  яких диференційовано, залежно 

від раніше здобутої спеціальності і освітнього рівня (від 1,5 до 3 років).  

 За останні роки в Інституті подальшого розвитку набула післядипломна 

освіта в різноманітних її формах - від  короткотермінових курсів підвищення 

кваліфікації до дипломної підготовки магістрів. 

Насамперед, уже тривалий час достатньо ефективно організована 

перепідготовка фахівців (друга вища освіта) та їхня подальша спеціалізація за 

освітньо-професійною програмою магістра. 



Перепідготовка фахівців (друга вища освіта) здійснюється ІМВ в рамках 

освітянської діяльності Інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Нині на відділенні здійснюється підготовка студентів  за ОКР 

«спеціаліст» за чотирма спеціальностями (,,міжнародне право”, ,,міжнародні 

економічні відносини”,  ,,міжнародний бізнес”  та ,,міжнародна інформація”) 

навчається близько  400 слухачів. Навчання  проводиться за трьохрічною 

освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з можливістю 

подальшого продовження навчання за річною освітньо-професійною 

програмою магістра. Процес заочного навчання організовано за триместрами (3 

сесії на рік). Загалом за час існування відділенням підготовлено близько трьох 

тисяч осіб. 

З метою розширення можливостей майбутнього працевлаштування 

студентів Інституту, відділення пропонує два види  магістерських програм 

заочної форми навчання: 

- для осіб, що мають освітній ступінь бакалавра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста ( термін навчання 2 роки 6 місяців) ; 

- для випускників освітньо-професійних програм спеціаліста ІМВ та 

інших профільних ВНЗ ( термін навчання 1 рік 1 місяць). 

 

Традиційним напрямом діяльності для відділення залишається організація 

підвищення кваліфікації фахівців. 

На виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України з 2007 року відділення залучається до організації 

підвищення кваліфікації фахівців з числа працівників секретаріату Кабінету 

Міністрів України у сфері європейської інтеграції України за навчальною 

програмою ,,Європейська інтеграція: економіка, політика, право”. По 

теперішній час  процесом навчання було охоплено більше 150  осіб з числа 

працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України та різних міністерств і 

відомств України. 


