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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни - виробити вміння аналізувати і узагальнювати
історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та
явища української історії та культури в контексті світової історії;
порівнювати історичні події, орієнтуватися в науковій періодизації
історії, формувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну
інформацію з минулої та сучасної історії та культури України;
застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів;
формування і розвиток гуманістичного світогляду, поваги до людини
будь-якої національності, виховання національної самосвідомості і
гідності, патріотизму.
Задачі дисципліни: показати студентам, що минуле України має
тисячолітню традицію і є історією одного з найбільших європейських
народів; навчити студентів аналізувати історичні та культурні джерела,
пам’ятки минулого, що дозволяють аналітично мислити й об'єктивно
сприймати події історії України; навчити студентів розуміти історичні
процеси, що відбувалися в Україні з найдавніших часів, показати
розвиток державотворчої діяльності, суспільних та культурних
процесів; формувати із студентів свідомих громадян України з почуттям
відповідальності за історичну долю своєї держави.
Тематика дисципліни
Тема 1. Історія України з найдавніших часів до ХVIII ст.
Тема 2. Історія України ХІХ – ХХІ ст.
Стиль та методика навчання
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ОрганізаційноЛекційні заняття, практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, РГР, екзамен
Форми
контролю
D
Компетентності
ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
ЗК6. Здатність діяти на етичних засадах.
ЗК11. Здатність працювати автономно та виявляти ініціативу.
E

Результати навчання

РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних
завдань,
зокрема
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
РН4. Здійснювати реферування наукових джерел, робити самостійні
висновки.
РН5. Формулювати мету, завдання дослідження відповідно до
предметної області, знати процедуру дослідження, володіти навичками
збору первинного матеріалу.

РН6. Формулювати тези досліджень, презентувати результати власних
досліджень усно / письмово.
РН7. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати при
виконанні навчально-професійних завдань.

