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Дисципліна  

Вибіркова дисципліна 7.3 

«Історико-краєзнавча та пам’яткоохоронна 

діяльність на Правобережній України кін.  

ХVІІІ – поч. ХХ ст.» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

014 Середня освіта (Історія) 

Середня освіта. Історія, правознавство 

Форма навчання денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 6 семестр/4 курс , 8 семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

150 год., з них: лекц. – 30 год., практ. – 24 год./ 

150 год., з них: лекц. – 8 год., практ. – 6 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
історії України та археології 

Автор дисципліни 

Кандидат історичних наук;  

доцент кафедри історії України та археології 

Кінд-Войтюк Наталія Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання з дисциплін: «Історія України», 

«Історія української культури», «Всесвітня 

культура та мистецтво», «Культурологія». 

Що буде вивчатися 

передумови, закономірності, обставини і зміст 

початків наукового вивчення різних періодів 

історії та історико-культурних пам’яток 

Правобережної України, а саме Київщини, 

Волині і Поділля, впродовж кінця  ХVІІІ – 

початку ХХ століття. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Здатність продукувати наукові ідеї, оволодіти 

методологією наукової та педагогічної 

діяльності, вирішувати комплексні проблеми в 

процесі дослідницької та професійної 

діяльності, проводити оригінальне наукове 



дослідження з вивчення історико-культурних 

пам’яток Правобережної України. 

Буде забезпечене формування у студентів 

знання про теоретичні основи 

пам’яткознавства, історії та практики 

українського пам’яткознавства. 

 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Результати навчання – у результаті вивчення 

курсу студенти можуть застосовувати знання з 

курсу на практиці для вивчення, збереження і 

охорони пам’яток старовини . 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

1. Здатність продемонструвати глибокі знання 

історичних та сучасних тенденцій розвитку 

людської цивілізації. 

2. Здатність продемонструвати глибокі 

знання вітчизняної і зарубіжної історіографії з 

проблем пам`яткознавства.  

3. Обґрунтовувати власну думку щодо 

дискусійних проблем української культури та 

пам`яткознавства. 

4. Здатність продемонструвати глибокі 

знання і розуміння класичної та сучасної 

методологічно-методичної бази досліджень 

культурних явищ і процесів. 

5. Критично оцінювати досягнення української 

культури та мистецтва й сучасних культурно-

мистецьких процесів. 

6.Уміння організувати діяльність по 

збереженню історичної пам’яті та охороні 

матеріальної й нематеріальної культурної 

спадщини України. 

 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

