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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Україна у Другій світовій війні» призначена для
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» факультету історії,
політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного
університету.
Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями
складних. дискусійних проблем історії України у період Другої світової
війни.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є дискусійні питання історії
України у Другій світовій війні.
Мета курсу: формування у студентів знань про основні дискусійні проблеми
місця і ролі України у період Другої світової війни та їх бачення сучасною
історичною наукою.
Завдання курсу:
- вироблення навичок наукового аналізу, спрямованого на забезпечення
самостійного осмислення закономірностей історичного процесу;
засвоєння методів об’єктивності, порівняльного аналізу, критичної оцінки
подій та явищ;
виховання патріотичних і морально - етичних переконань.
Очікувані результати навчання
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
освітнього ступеня магістра).
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей загальних та спеціальних
(фахових).
Загальні компетентності
ЗК02 здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК03 уміння ідентифікувати і формулювати проблему та використовувати
потрібну інформацію для її вирішення;
ЗК 04 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел;
Фахові компетентності (ФК)

ФК02 розуміння функцій історичної науки як складової частини наукової
думки;
ФК 04 розуміння складових елементів історичного минулого;
ФК 05. реконструкція історичних процесів на основі різних джерел
ФК 08 володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
ФК 11 здатність вести дискусію про минуле в політичному та культурному
контексті.
Програмні результати навчання (ПРН) здобувачів вищої освіти
ПРН 2 знання загального ходу історичного процесу, окремих періодів історії;
ПРН 5 знання способів та методів аналітичної та дослідницької діяльності;
ПРН 8 вміння проводити інформаційно-аналітичні дослідження;
ПРН 13 обирати та використовувати необхідні історичні методи при аналізі
суспільно-політичних явищ і процесів;
ПРН 15 уміння вести дискусію;
ПРН 20 здатність до подальшого навчання, самовдосконалення.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з
11.00 до 12.00 та щочетверга 11.00 до 12.00 (2 академічні години).
On line консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з
18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.
E-mail викладача: davrus63@gmail.com

