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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є розвиток національної самосвідомості майбутніх
фахівців та причетності до тисячолітньої історії українського народу;
виховання патріотичних і морально-етичних переконань фахівця для
орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.
Задачі дисципліни: використання новітніх здобутків історичної науки у
викладанні вітчизняної історії; підвищення наукового і виховного рівня
викладання; забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів
історизму і об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій; забезпечення
гуманістичної спрямованості історичної освіти, орієнтованості її на
пріоритет загальнолюдських цінностей; досягнення наступності в
історичній освіті на етапі вищої школи у порівнянні з загальноосвітньою
школою.
В
Тематика дисципліни
1. Формування національної культури та державності.
2. Історичне становлення української державності.
3. Період знищення української державності.
4. Національна державницька думка на початку ХХ ст.
5. Україна в роки Другої світової війни.
6. Національно-визвольний рух в Україні.
7. Утвердження Української держави та її розбудова на сучасному етапі.
С
Стиль та методика навчання
ОрганізаційноЛекційні та практичні заняття
методичні
форми вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
Форми
екзамен
контролю
D
Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
Загальні
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
ЗК13. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти громадянську
свідомість, відповідати за якість виконаної роботи.
СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні
Фахові
тенденції розвитку міжнародних відносин.
СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
зокрема
політичному,
безпековому,
правовому,
економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики
держави.

Е

СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
Основні результати навчання
РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи,
еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової
політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і
діяльність інших учасників міжнародних відносин.
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН12. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо
на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних
та міжкультурних відмінностей людей, які формують регіональні та
міжнародні студії.

