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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Історична регіоналістика» із циклу вибіркових
дисциплін призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня
«бакалавр»

факультету

історії,

політології

та

міжнародних

відносин

Рівненського державного гуманітарного університету.
Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти цілісною
уявою про можливості вивчення історії України крізь призму історії певного її
історико-географічного регіону, закладення основ теоретичних знань як
дослідника історії рідного краю, формування розуміння багатогранності
історичних процесів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни виступає осмислення
регіональної специфіки в просторовому вимірі; дослідження історії України та
української історіографії в регіональному контексті; регіональні особливості
розвитку історичної думки; історія колонізаційних процесів, міграцій; історія
міських і сільських поселень.
Мета курсу: формування у студентів цілісної системи уявлень про
історичну регіоналістику як науку, її методику й методологію на прикладі
матеріалів історичної Волині.
Завдання курсу:
- ознайомити студентів із основними етапами розвитку історичної
регіоналістики в Україні та досягненнями дослідників регіональної
історії у вивченні Волині;
- вивчити проблематику історичної регіоналістики;
- озброїти студентів науковими принципами та методами історикорегіональних досліджень;
- сформувати у свідомості студентів уявлення про єдність розвитку
природи та суспільства, розуміння багатогранності історичних процесів,

їх загальних закономірностей і особливостей, привнесених до них
конкретною творчістю мас у місцевих умовах.
Очікувані результати навчання:
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна, подаються у відповідності до освітньо-професійної програми за
спеціальністю 032 Історія та археологія, затвердженої рішенням вченої ради
РДГУ від 27 лютого 2020 р.
Згідно з вимогами стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та
спеціальних (фахових).
Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні
задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що
передбачає

проведення

досліджень

та/або

здійснення

інновацій

та

характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1 здатність реалізувати громадянські права і обовязки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності

громадянського суспільства та

необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні;
ЗК2 здатність оберігати і примножувати культурні, моральні етичні,
наукові цінності

і досягнення

суспільства

на

основі розуміння

історичного розвитку, господарської діяльності, техніки і технологій;
ЗК3 здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;
ЗК4 здатність усно і письмово спілкуватися державною мовою;
ЗК7 здатність оволодівати сучасним знанням та самовдосконалюватись
Фахові компетентності
(ФК)
ФК1 критичне усвідомлення взаємозвязку між фактами, подіями, явищами і
процесами у минулому і сучасному;
ФК2 усвідомлення відмінності в історіографічних підходах і поглядах,
напрямах, наукових школах;
ФК3 усвідомлення важливості соціальних функцій історика;

ФК5 здатність виявляти необхідні для діяльності історичні джерела;
ФК6 здатність використовувати інструментарій спеціальних історичних
дисцплін та сучасні інформаційні технології для обробки історичних даних;
ФК7 здатність використовувати фахові знання та професійні навички для
виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини;
ФК9 здатність працювати з історичними текстами і документами, аналізувати їх
й узагальнювати;
ФК10 здатність вільно оперувати спеціальною термінологією;
ФК13 здатність організовувати та

виконувати роботу в архівах, музеях,

державних наукових та науково-дослідних установах у відповідності з діючими
правилами та нормами.
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання (ПРН),
формуванню яких сприяє навчальна дисципліна
«Історична регіоналістика»:
ПРН1 знати найважливіші факти і події української та всесвітньої історії, мати
глибокі знання про основні періоди розвитку;
ПРН2 розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та
використовувати ці знання у професійній діяльності;
ПРН3 знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії,
принципи і методі історичного пізнання, основні типи і види історичних
джерел;
ПРН4

володіти

понятійно-категоріальним

апаратом

історичної

науки,

професійно оперувати науковими термінами і поняттями;
ПРН5 вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними,
архівними та іншими історичними джерелами;
ПРН6 виявляти взаємозв’язки між процесами минулого та сучасності,
аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та
світової історії;
ПРН7 розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле
представників різних епох, напрямів, шкіл;

ПРН8 брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень з історії та
археології, презентувати результати досліджень, робити узагальнення;
ПРН9

володіти

навичками

організації

практичного

вирішення

питань

історичної пам’яті та охорони культурної спадщини;
ПРН10 застосовувати сучасні засоби та методики у процесі популяризації
історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності;
ПРН11 здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту
та/або історичних передумов;
ПРН12 здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками
наукових, громадських, релігійних і нацонально-культурних організацій і
спільнот;
ПРН13 розуміти загальні і специфічні риси історичного розвитку різних
регіонів України, Європи та світу, співпрацювати з носіями різних всторичних
та культурних цінностей;
ПРН14 вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної
діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних
проблем історії та археології.
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах
вивчення

навчального

курсу,

пропонується

Вашій

увазі

на

сайті

http://www.itup.com.ua.
Очні

консультації

за

попередньою

домовленістю

з

викладачем

щовівторка з 12.45 до 14.05 (2 академічні години)
Он лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга, з 18.00 до 20.00
E-mail викладача: bogol2006@ukr.net

