ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни: Історичне краєзнавство__________ ___ Семестр: __2_____
Спеціальність (спеціалізація): ____032 "Історія та археологія" та 014 "Середня освіта (історія)
загальна кількість годин - ___120___ (кредитів ЄКТС - 3);
аудиторні години - __64___ (лекції - 32 , практичні - ___ , семінарські - _32,
лабораторні - ___ )
Анотація навчальної дисципліни: У процесі вивчення курсу головна увага зосереджується на
висвітленні ключових аспектів історичного краєзнавства та історичної регіоналістики. Курс
повинен сприяти культурно-історичній самоідентифікації молоді; виховати культуру
міжрегіонального спілкування та міжетнічної толерантності; сприяти формуванню активної
особистості, здатної практично реалізувати набуті знання для специфічних потреб регіону;
вдосконалити навики історичного дослідження шляхом пошуково-краєзнавчої роботи.
Результати навчання:
знати:
Перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що
відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського
суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки,
загальні тенденції розвитку українських земель.
вміти:
 Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити
процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями
історичного руху.
 Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що
відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.
 Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах,
форми та засади функціонування української державності.
 Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості
українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у
Центрально-Східній Європі.
 Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від
традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.
 Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя
українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.
 Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого з
сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.
 Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території
України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між
українським та іншими національними рухами на території України.
 Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими
монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.)
Форма звітності:________________екзамен_______________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____

українська

Робоча програма дисципліни:

___________

https://goo.gl/1VGauC

(посилання на робочу програму дисципліни на сайті Університету)

